Fig. 1. Grundplan af Frijsenborgs hovedbygning før ændringer i 1860erne, sign. F. Meldahl 23. september [18]58
København. 1:400. Øst opad! Kapellet var indrettet i nordfløjens gavlværelse, der på tegningen er
mærket »Billard«, NM2. - Ground-plan of the main building of Frijsenborg (before alterations in the 1860s), where a
later dismantled chapel existedfor a period after 1771.

†KAPEL PÅ FRIJSENBORG
HAMMEL SOGN

Med kgl. bevilling af 8. april 17711 oprettedes et
kapel i gårdens hovedbygning, da »vejen fra
Frijsenborg til Hammel kirke falder temmelig
lang og besværlig at passere om vinteren, og at
hendes mands såvelsom hendes [Erhard Wedel-

Friis (†1786) og Christine Sophie Friis (†1787)]
helbred ikke kan tåle den kulde, som sammesteds falder.« Den forlængst forsvundne kirkesal, hvis disposition ikke er kendt, 2 var indrettet
i nordfløjens gavlværelse. 3 Kapellet bevaredes
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efter 1787 og fungerede som ramme om bryllup
1804,4 men er antagelig sløjfet ved gårdens
istandsættelse 1818. Før den store ombygning i
1860erne benyttedes rummet som billardstue.
Ifølge inventarier 1788 og 17905 var kapellet
veludstyret:
»2 store sølvlysestager; 1 sølvkande, 1 stort
sølvbæger og 1 sølvtallerken, alle med grev Wedell Friis' [våben], samt 1 oblat æske af sølv,
vejer tilsammen 101 lod; 1 fouteral med 1 stort
forgyldt sølvbæger og ditto tallerken, vægt 14

lod; 1 messehagel af rød fløjl og guldgaloner; 1
alterklæde med 6 støbte sølvbogstaver og årstal
1771 (det er plettet); 1 alterdug med kniplinger; 1
klinkpung med sølvbjælder; 1 lille taburet; 1 lænestol; 1 skrifteskammel; 1 timeglas; 1 bogstol; 1
dåbskande; 3 fyrrebænke; 1 stor lysekrone af
støbt messing til 6 lys; 7 stk. ildforgyldte metaldukker; 2 lænke lysestager af zink; 6 runde lysestager af messing; 1 lidet orgelværk; 1 »christen Tøy« og 1 brudetæppe. I »borge gaarden« 1
stor metalklokke.«
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