
DYNGBY †KIRKE 
BJERAGER S O G N 

Kirken nævnes i regnskabet for kirkernes lan-
dehjælp 1524 og sidste gang 1529,1 da den afle-
verede en †klokke, som vejede et skippund. Lej-
lighedsvise fund af byggematerialer og navnlig 
skeletter angiver kirkegårdens beliggenhed i 
landsbyens2 vestre del, nordøst for krydset 
mellem bygaden og landevejen mellem Saksild 
og Bovlstrup. Stengærder i dette område blev 

Fig. 1. Plan 1:300. Tegnet af KdeFL 1985 efter ud-
gravningsplan 1931-32 i NM 2. afd. - Plan. 

endnu ved århundredskiftet udpeget som levn 
af hegningen, og munkestensmurværk nord 
for kirken3 kan være en rest af ringmuren eller 
en portal. 

Ved en undersøgelse 1931-324 konstateredes 
rester af kirkens markstensfundering, som teg-

nede omridset af en rektangulær bygning på 
ca. 10,5x8 meter. Ved den vestre kortside af 
hvad der må have været kirkens skib, fandtes to 
sekundært tilføjede piller, hvis syld var ført dy-
bere ned end den tilstødende murs fundering. 
Pillerne har været kortere end tårnvangerne i 
f.eks. Saksild kirke (s. 2415), men bredden er 
den samme, så dimensionen synes at tyde på, at 
de to piller på en eller anden måde har fungeret 
som bæring for kirkens klokker. Ved undersø-
gelsen lykkedes det ikke at finde murrester øst 
for skibet, hvor koret forventeligt har været.5 

Ved udgravningen fremdrog man adskillige 
brokker af munkesten og tagtegl, som for-
mentlig oplyser om murenes og tagets materi-
aler. 

Ved krydset ud til landevejen rejstes 1936 en 
sten med grundridset af den udgravede byg-
ning og følgende strofe, skrevet med versaler: 

»Her fandt i muld man møre bene 
hist kirken stod blandt huse lave 
fra havet bymænd løfted stene 
og satte dem blandt fædres grave«. 
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Fig. 2. Dyngby 1:10000. Målt af C. A. Brockenhuus omkring 1820. Kirkens beliggenhed markeret med stjerne 
(*). - Map of the village. * marks the site of the demolished church. 


