
Fig. 1. Kronborg slotskirke. Udsnit af Braunius’ Theatrum urbium efter Hans Kniepers tegning af 
Helsingør o. 1582. Til venstre ses det store tårn, hvor klokkerne var ophængt til 1629, og i midten kir
kegavlen flankeret af hjørnetårnet Kakkelborg; over bastionerne skimtes det øverste af kirkens vinduer.

K R O N B O R G  S L O T S K I R K E
KROGEN †SLOTSKIRKE

Slottet Krogen eller Ørekrog anses for at være grundlagt af Erik VII. af 
Pommern, som også har medvirket ved grundlæggelsen af Helsingørs tre klo
stre. Det nævnes første gang 28. juni 14271, og dets udformning ved middel
alderens slutning er kendt i store træk, dels gennem et inventarium udarbejdet 
2. april 15362 suppleret med en plan tegnet af den sachsiske bygmester Hans 
von Diskow efter et besøg på stedet 15583, og dels gennem de middelalderlige 
bygningsrester, som afsløredes ved restaureringen 1925f. (sml. fig. 15).

Af disse kilder fremgår, at Krogens næsten kvadratiske ringmur danner yder
mur i det nuværende Kronborg slot, og at store dele af tre middelalderlige sten
huse indgår i dets fløje. I nordfløjens østre del står resterne af det ældste hus 
(1559 kaldet Kongelig Majestæts hus)4, og vestfløjens søndre del dækker over 
palatiet (1536 og 1559 benyttet som bryghus), mens sydfløjens østre del i en
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udstrækning, der omtrent svarer til den nuværende kirkes, er det tredie og 
yngste af de middelalderlige huse (1559 kaldet »det nye stenhus«). Der findes 
intet skriftligt vidnesbyrd om et kapel på Erik af Pommerns tid eller senere 
i middelalderen; men det må dog betragtes som sikkert, at der ved middel
alderens slutning har været en kirke pâ Krogen; 1575, året for den nuværende 
sattes i arbejde, lod fogeden sætte en lås »for kierche dørren som kom the støcke 
udi«5. Tilføjelsen om, at der kom kanoner ind, viser at kirken på den tid be
nyttedes som tøjhus (jfr. palatiets benyttelse som bryghus), hvilket ikke er så 
mærkeligt, da slottet i en lang periode ikke havde tjent som kongebolig, men 
som fæstning.

Anledningen til von Diskows besøg var da også udbygningen af Krogens 
befæstning, et arbejde Christian III. iværksatte før sin død 1. januar 1559. 
Frederik II. fortsatte samarbejdet med bygmesteren, der endnu 1559—60 ud
arbejdede et projekt til et renæssanceslot omsluttet af den gamle ringmur. 
Planen for byggearbejdet er kun kendt gennem en beskrivelse6, der har led
saget den forsvundne tegning; heraf fremgår det, at et to stokværk højt kirke
rum (46 alen langt og 18 alen bredt) med vindeltrappe og galleri var tænkt ind
rettet i det firfløjede anlægs sydøsthjørne, langs med østre ringmur og ikke, 
som det senere skete, langs sydmuren.

Under krigen 1563—70 lå alt byggearbejde stille, men 1574 tog man fat; 
først opførtes over sydenden af det middelalderlige palatium »det store tårn«, 
hvor kirkens klokker en tid havde plads (sml. fig. 1). Derpå fulgte en ombyg
ning af hele det middelalderlige anlæg under ledelse af bygmester Hans van 
Paeschen (Hans Paaske). Ham må man tilskrive planen, som gik ud på at skabe 
et trefløjet slot (uden østfløj); ombygningen begyndte 1576 i nordøst, i »Konge
lig Majestæts hus«, der forlængedes og sammenbyggedes med en vestfløj hen til 
det store tårn. 1575, 6. oktober, skrev kongen, at han var til sinds at vente med 
sydfløjen (med kirken), indtil »den anden bygning« var færdig7. Alligevel blev 
der allerede i 1576, sideløbende med det store arbejde i vest, truffet talrige for
beredelser til sydfløjens opførelse. Her lå mod øst (fig. 5) det »nye stenhus« 
(med den til tøjhus omdannede kirke), der var smallere end den projekterede 
fløj og derfor måtte have nordmuren nedrevet; dette arbejde er indirekte om
talt i Sundtoldregnskaberne 1576, da der efter kongens mundtlige befaling ud
betaltes lægeløn til Tyle badskær for en pligtskarl, som faldt ned af muren, der 
blev afbrudt »som kirken skal bygges«5. Samme kilde oplyser, at brunsvigske 
tømmermænd med mester Hans Brandis i spidsen arbejdede på spær og bjæl
ker til den nye kirke fra 14. november 1576 til 1. januar 1577; endvidere havde 
kongen 5. oktober 1576 fortinget med Gert Fadder om 20 trin til den »wyndell 
steen (vindeltrappe) som gaer till Orgewerchidtt aff Kirchen«8; trinene var ind
muret inden afregningen 2. november 15779, i hvilket år der også afregnedes 

:36*
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med Harmen stenhugger for »86 alen huggen mursten, er lagt i kirken«10 (må 
være ind- og udvendig sokkel under den nye nordmur). Det er vel tvivlsomt, 
om Hans van Paeschen nåede at se den udflyttede mur, inden han faldt i unåde 
og 30. juli afløstes af Antonius van Opbergen11; det var i hvert fald denne 
sidste, der godkendte Harmens levering af de 86 alen sten. At van Paeschen 
havde tilrettelagt sydfløjen (herunder også detaljer som kirkeportalen, se 
p. 576), fremgår imidlertid af en afregning med kongen, hvor et af punkterne 
lyder: »at berede på kirken og den store sal, som forskrevet er«5.

Midt i de vældige byggeforberedelser, 24. januar 1577, udstedte kongen et 
åbent brev, ifølge hvilket stedets navn skulle ændres fra Krogen til Krone- 
borg12; derved havde han dels ligesom skilt sig af med det sidste middelalder
lige levn, dels angivet regentens fornyede interesse i borgen. Blev end den ydre 
ramme om kirken færdig samme år, så skulle der dog gå fem år, inden rummet 
kunne indvies. Det indgår som allerede nævnt i Kronborgs sydfløj, hvis fulde 
længde i etagen over kirken optages af den store sal. Arbejdet på hele denne 
fløj med Trompetertårnet mod slotsgården og hjørnetårnet, Kakkelborg, på 
sydøsthjørnet i tilknytning til den mægtige østgavl blev bragt til ende 1578—79 
(jfr. bemalingen af fløjen p. 566). Østgavlen, der i regnskaberne altid benævnes 
kirkegavlen, men som i virkeligheden næsten intet har med kirken at gøre, var 
stort anlagt med billedhuggerarbejder af Harmen stenhugger13. Det første ud
kast skyldtes vel Hans Paaske, men det er dog tydeligt, at der må være sket 
store ændringer både her i kirkefløjen og andetsteds på slottet med Antonius 
van Opbergens ansættelse som bygmester. Uanset om van Opbergen har fulgt 
forgængerens intentioner med hensyn til kirkerummets indretning, er det dog 
givet, at han må have sat sit præg på det, eftersom han har afgivet bestilling 
på materialer og arbejde. På eet enkelt punkt i kirken kan man umiddelbart 
fastslå den nye bygmesters indflydelse. I kontrakten med Gert Fadder 157814 
om »mallmersteenn« til piller i kirken var der blandt andet også indbefattet 
materialer til en vindeltrappe, som skal »opsættes til kirken, som dronningen 
opgår i kirken og siden fremdeles op til det galleri der for oven«. Den pågæl
dende trappe findes i kirkens nordøsthjørne, og det er tydeligt, at den er yngre 
end kirkens nordmur med den lille vindeltrappe til orgelpulpituret. At van 
Opbergen i øvrigt fik afgørende indflydelse på slottets udformning er også klart. 
Ham skyldes den fjerde fløj, som lukker slotsgården ud mod søen, og som for
binder dronningens gemakker i nordfløjen med kirken i syd. Fløjen rejstes 
først 1581—82, men det er sandsynligt, at den var planlagt før bestillingen af 
materialerne til dronningens kirketrappe 1578, idet denne trappe næsten for
udsætter en forbindelse over til nordfløjen. Ved opførelsen blev et stykke af 
kirkens nordmur dækket og en dør brudt igennem den i niveau med kirkens 
galleri omtrent på det sted, hvor dronningens vindeltrappe udmunder.
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Fig. 2. Kronborg slotskirke. Sydøsthjørnet af slottet med det øverste af kirkens vinduer og kirkegav
len med Kakkelborg. I baggrunden spiret på Trompetertårnet, hvortil klokkerne flyttedes efter 

branden 1629 (sml. fig. 1 og 3). Efter optagelse ved fotograf C. Larsen, Helsingør.
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Foruden piller og andet leverede Gert Fadder også 2134 astrag (fliser) af 
gullandsk marmell og sort sandsten fra Fuglsang i Skåne til kirkens gulv; han 
fik afregning 158215, og gulvet har været lagt inden 15. april dette år16, da 
kongen påskedag lod kirken indvie med gudstjeneste, klokkeringning og kar- 
tovers brag samt en pung med 300 rdl. hensat på alteret, at uddele til de fat
tige17. Arbejdet med kirken var dog ikke afsluttet med indvielsen; lire klok
ker havde plads i det store tårn, men først i løbet af de nærmest følgende år 
blev kirkerummet færdigmøbleret, bl.a. med den nuværende altertavle, ligesom 
også kirkeportalen opsattes18. Det sidste må ses som en direkte følge af den 
ændring, slottets façader var undergået, inden man tog fat på østfløjen. 157919, 
da sydfløjen med kirken var færdig i det ydre, stod slottet delvis i røde sten 
(de middelalderlige mure), dels i skånsk og gotlandsk sten. Materialeblandingen 
har ikke behaget kongen, og efter hans ordre blev sydfløjen af Mikkel maler 
overstrøgen med linolie og blyhvidt, mens løvehovederne oppe under taget fik 
zinnober og mønje; også kirkegavlens fløjstang med et flag af kobber blev malet. 
Heller ikke dette resultat kan have været tilfredsstillende, thi endnu 4. januar 
1580 blev der fortinget med flere murmestre om en skalmuring med skånske 
sandstenskvadre af den gamle (teglstens)mur udvendig på syd- og vestfløjen20. 
Arbejdet skulle begynde på kirkegavlen og føres via sydsiden hen på vestsiden. 
Da alt teglstensmurværk på slottet 1585 var klædt med sandsten, udskiftedes 
tagenes tegl med kobber.

Under S. Marie kirke er der p. 291 nævnt kongens ansættelse af en tysk præst, 
som efter slotskirkens fuldendelse også skulle gøre tjeneste her to gange om 
ugen, fredag og søndag. Endvidere blev der ved slotskirken holdt en klokker 
og fire skolebørn, der som kordrenge »altid med sang og anden del« skulle være 
på tjeneste i kirken20a.

Natten mellem 24. og 25. september 1629 hærgedes det pragtfulde slot af en 
brand, som opstod ved to håndværkeres uforsigtighed21. Den bredte sig med en 
sådan hast, at fru Kirsten, som lå i barselseng, kun med nød slap bort med sine 
børn22, og ilden raserede slottets indre med undtagelse af kirkerummet og en
kelte andre hvælvede lokaler. Hvælvingerne, som havde holdt stand over for 
det nedstyrtende bjælke- og tagværk, formåede også tildels at skærme kirkens 
indre i de følgende år, hvor slottet stod som ruin, indtil det lykkedes Christian 
IV. at få gang i genopbygningen gennem en fordobling af sundtolden fra maj 
1631 til juli 1632. Den 20. april 163123 sluttede han kontrakt med Hans van 
Steenwinckel den Yngre om slottets fuldstændige istandsættelse.

Af denne og de følgende kontrakter træder et tydeligt billede frem af det 
hærgede bygningsværk, de udbrændte fløje med røgsværtede, stærkt ildskør- 
nede sandstensmure, hvor regn og sne havde fortsat ildens ødelæggelse. Først 
efter at kontrakten var underskrevet, blev der hist og her gjort et ringe forsøg på 
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Fig. 3. Kronborg slotskirke. Nordfaçade med portal (jfr. fig. 9); til højre Trompetertårnet og til 
venstre østfløjen, hvorigennem dronningen havde adgang til sit pulpitur (p. 564).

at hindre videre ødelæggelse ved hjælp af interimistiske tage eller skure; således 
nævnes januar 1632 skuret over kirkehvælvingen, som fanger fra Bremerholmen 
med skuffer og truge befriede for sne, og 1635 skuret over klokketårnet24. Lod 
bestemmelsen om genopbygningen vente noget på sig, så blev arbejdet efter 
kontraktens underskrivning fremmet i et tempo, der ikke har været mindre 
imponerende end det, som må have behersket byggepladsen ved det middel
alderlige slots ombygning et halvt århundrede før.

»Først skal han lade forfærdige den gavl ved kirken . . .«, — således lyder 
punkt 1 i Steenwinckels kontrakt23; pragtgavlen mod søen, slottets festligste 
dekoration, ønskede kongen i orden straks. Ud fra bygningsregnskaberne kan 
man fastslå, at netop sydfløjen med kirken og nordfløjens boliger først kom i 
gang. Kgl. Majestæts 1. tømmermand Hans Anemøller udførte alt tømrerarbej
det med tommermanden Jochim Quandt som daglig leder. Blandt det på stran
den udlossede tommer udsøgtes det største, som var tjenligt til spær over kir
ken. Oktober 1632 kunne et hold bosseskytter og soldater, som bedre end 
tomrerne »vidste at omgås med det store tømmer« bygge stillinger og bringe

Hude fot.
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det op over kirken. En forhøjelse af den store sal medførte vel ændringer i den 
såkaldte kirkegavl, men ikke, som antaget af Wanscher (p. 30, 75), på gavl
bredden, der var fastlagt ved udrykning af nordmuren i det middelalderlige 
hus 1576 (p. 563). Slottet rundt arbejdede murere og stenhuggere sig frem gen
nem det ødelagte murværk24. Af en fortegnelse fra Steenwinckels hånd fra 7. 
december 163725 over udført arbejde i sydfløjen fremgår, dels at gammel façade- 
beklædning i udstrakt grad var blevet udskiftet, at kirkevinduerne mod volden 
havde fået fornyet 13 enkelte og to dobbelte stenposter samt seks vangestykker, 
og at kirkedøren havde fået to nye vangestykker, dels at kirken inden i og under 
hvælvingerne var blevet afhugget for gammel kalk overalt og siden af ny døn- 
niket (pudset) og forfærdiget. Forud for dette sidste arbejde, der må være ud
ført forsommeren 1635, blev alteret dækket med et skur og kongens stol med 
tre humlesække24. 5. juli 1635 fik Helsingørmaleren Caspar Keilhau kontrakt 
på anstrygning af kirken og noget senere på renovering af kirkeinventaret, 
herunder kirkedøren, ved hvilken han udvendig skulle anstryge de (fornyede?) 
sten ved jorden med sort oliefarve og bogstaverne med gult. Arbejdet i rum
mets indre omfattede anstrygning af de otte hvælvpiller med oliefarve »i gråt 
som gullandssten i sig selv er«, af pillernes baser og kapitæler med sort olie
farve som hidtil samt renovere og forfærdige »de tolv kragsten af marmor og 
gullands sten under hvælvingen«, som de tilforn havde været; senere synes 
Keilhau at have fået betaling for at »udpudhse« (dvs. smykke) kragstenene24.

1635 tog man fat på det store tårn26, hvor der inden branden befandt sig fire 
klokker og et sejerværk27. Klokkestolen forarbejdedes på volden foråret 1638 
af Jochum tømmermand i træ fra Egebæk og Mørdrup24, og alt var klart, så 
stolen kunne sættes på plads sommeren 164028. Samtidig akkorderedes om et 
nyt sejerværk med tre skiver at levere førstkommende påske29.

Under svenskekrigene blev Kronborg besat og senere bombarderet, hvilket 
medførte store skader på bygningerne; en synsforretning fra 166130 nævner 
blandt meget andet, at det store klokketårn var ganske ødelagt, og derefter 
synes klokker og sejerværk at være overflyttet til Trompetertårnet midt på 
sydlløjens nordside. Efter krigens ødelæggelser og tabet af de skånske provinser 
blev slottet som een gang før i historien opgivet som kongebolig. Ganske vist 
lod Frederik III. de kongelige gemakker og enkelte andre rum istandsætte, 
men derudover fik fæstningsværkerne førstepladsen. Blandt bygningsrepara- 
tionerne nævnes nyt glas i alle kirkens 130 vinduer31. — I slutningen af Fre
derik IV.s regeringstid iværksattes endelig en omfattende istandsættelse. Ved 
et besøg på slottet 1727 gav kongen ordre til opførelse af et magasin, hvortil 
kornet fra slottets lofter i foråret 1728 overflyttedes på grund af den tilstun
dende reparation32. Arbejdet, der i første række gjaldt den ydre sandstens- 
beklædning, gennemførtes under tilsyn af J. C. Krieger33. Hans kontrakt med 
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Fig. 4. Kronborg slotskirke. Indre, set mod vest. Efter optagelse ved fotograf Lindegård, Helsingør 
         i Nationalmuseet. 1938 har rummet fået gulv svarende til korpartiets, der ses i forgrunden.
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håndværkerne af 3. juli 1728 approberedes af kongen 29. juli; ifølge den skulle 
billedhugger Johan Adam Sturmberg og stenhugger Didrik Gercken arbejde på 
nord- og østfløjen (kirkegavlen indbefattet), billedhugger Johann Christopher 
Heimbrod (kort efter udskiftet med F. Ehbisch) og stenhugger Joseph Lutz på 
syd- og vestfløjen. Arbejdet omfattede først og fremmest en dybdebearbejd
ning på 1/2—3/4 tomme med stenmejsler af alle façader og deres billedhugger
arbejder, så de kom til at se ud som nye. Håndværkernes overslag giver en 
forestilling om, i hvilket omfang detaljerne på den såkaldte kirkegavl er blevet 
fornyet; i kirkens sydmur skulle 42 vinduesposter udskiftes og i kirkeportalen, 
som næsten var urørt fra Steenwinckels hånd, skulle omfattende partier for
nyes (om afhugning af søjlernes kannelering, se p. 576). 3. december 1734 var 
arbejdet stort set færdigt, og der kan da næppe efter denne overarbejdning af 
façaderne have været mange urørte detaljer tilbage fra van Paeschens, van Op- 
bergens og Steenwinckels perioder. Inde i kirken var alteret blevet nedtaget 
og genopsat af Gercken 1731, mens snedkere bragte det øvrige inventar i orden.

Trompetertårnet, som nu var kirkens klokketårn (sml. foran), blev 1744, 29. 
juli, antændt af et lyn, og klokkerne faldt ned på et lavere loft uden at tage 
skade. C. F. Harsdorfl' leverede tegning til det nye spir, som udførtes af den 
københavnske tømrermester Boye Junge. Det nye spir fik højde og leddeling 
som Steenwinckels, men knap samme elegance34.

Selv om slotskapellet næppe blev anvendt meget i tiden efter svenskekri
gene35, synes det dog til stadighed at have været i brugbar stand; herpå tyder 
ikke blot reparationsarbejderne o. 1731, men også en oplysning i Liber daticus 
184136. Fæstningens beboere hørte til S. Marie, hvis sognepræst stadig var 
slotspræst på Kronborg. V. U. F. Piper, der tiltrådte embedet 1751, gjorde i 
hvert fald brug af kapellet, idet han efter ansøgning fik tilladelse til her at 
katekisere for slaverne (dvs. fangerne fra Bremerholm) søndag eftermiddag37.

Med Kronborgs fuldstændige overgang til militæret sidst i 1785, da østfløjen 
var indrettet til kaserne, indledtes den sidste etape i slotskapellets degradering: 
i maj måned 1788 overflyttedes krudtet fra kælderen under det store tårn til 
selve kirken38. 180539 begyndte man at indrette latriner i sydfløjen op mod 
kirkens vestmur, og det var ved samme tid, man nedbrød kapellets alter, præ
dikestol og stolene på gulvet for at benytte rummet til magasin40. 181041 fulgte 
indretningen til gymnastik- og fægtesal for Kronens regiment, en anvendelse 
som påtaltes af slotspræsterne og misbilligedes kraftigt af daværende prins 
Christian (senere Christian VIII.) samt mænd som Bertel Thorvaldsen og 
andre. En voksende stemning for kapellets istandsættelse medførte 1834 ud
flytning af de »gymnastiske apparater«. Kronborgs kommandant meddelte 12. 
november samme år overhofmarskallatet, at garnisonen havde afgivet kapellet 
til rentekammeret42.
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Tilsyneladende på prinsens opfordring gennemførte arkitekt Gottlieb Bindes- 
bøll 1838 meget omfattende undersøgelses- og opmålingsarbejder43, der resul
terede i beslutningen om kapellets restaurering. Straks efter Christian VIII.s 
tronbestigelse 1839 tog den kongelige bygningsadministration ved hofbygme- 
ster C. B. Hornbech og inspektør P (?). Kornerup, og med tilsyn af flere etats
råder, kraftigt fat på arbejdet40. Bortset fra pulpituret i kapellets sydøsthjørne 
synes man helt at have fulgt de af Bindesbøll udarbejdede rekonstruktions- 
tegninger (tig. 7—8). Allerede 8. november 1842 foreligger der et kongeligt re
skript til Danske Kancelli, at »med særlig hensyn til den istandsættelse, vi har 
ladet Kronborg slotskirke blive til del«, da befales det, at der skal afholdes 
gudstjeneste een gang månedlig samt på store højtidsdage etc., og det skal stå 
Kronborgs militære og betjente frit at erholde ministerialia udført i samme 
kirke (dog således at S. Marie intet mister i indtægt derved). Trods den davæ
rende slotspræsts modstand fik slaverne adgang til kirken, når det kongelige 
herskab ikke var til stede42.

Istandsættelsen vedrørte kun kirkens indre, og i tiden frem til den højtide
lige indvielse 10. december 1843, udvikledes der mellem kommandant, præst 
og overhofmarskallat en »gribende« diskussion om anbringelse af slottets latrin, 
hvortil der var adgang mellem kirke og Trompetertårn. Fugtighed derfra havde 
allerede beskadiget malingen på kirkens indervæg; for at værne om kirkens 
renhed og hellighed måtte der ske en ændring med dette parti »af kirke, latrin 
og sprøjtehus . . . også en stor skarnkiste« under kirkens vinduer, forskudt for 
dens indgang. Forhåbentlig var »partiet« blevet saneret, inden den pompøse 
indvielse fandt sted ved et af overhofmarskallatet udfærdiget, af kongen appro
beret ceremoniel. I spidsen for hofstaben blev kongen og dronningen modtaget 
syd for Helsingør af Kronborgs kommandant og byens civile øvrighed tillige 
med en stor del af borgerne. Organisten ved S. Olai kirke, I. O. A. Lund, skrev 
melodier til salmer af C.J.Boye. I.P.E.Hartmann ledede sang og orgelmusik 
under medvirken af 2. jægerkorps’ fire basunister. Adam Oehlenschläger havde 
skrevet en sang til fakkeltoget i slotsgården, og fik tildelt billet både til guds
tjeneste og festmåltid43.

Under ledelse af F. Meldahl påbegyndtes 1866 en ydre istandsættelse af hele 
slottet, der afsluttedes 1897 med kirkegavlen. 1922—23 restaureredes kirke
portalen, og efter garnisonens ophævelse 192444 fulgte en indre istandsættelse 
under ledelse af I. Magdahl Nielsen 1925—38. Den berørte ikke kirken direkte, 
men døren mellem østfløjen og pulpituret blev genåbnet. Efter den tid er der 
gennemført mindre arbejder i kirken, herunder gulvets reparation med fliser.

Krogens †kapel. P. 563 er det nævnt, at Krogens middelalderlige kapel må 
formodes at have haft sin plads i det sydøstre hjørne (sml. fig. 5)45. Udstræk
ningen i øst-vestlig retning har da antagelig svaret til den nuværende kirkes, 
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mens udstrækningen i nord-syd har været en murtykkelse mindre og altså 
omtrent svaret til palatiets bredde. Murene mod øst og syd er som nu iden
tiske med borgmuren fra Erik af Pommerns tid og opført i polsk skiftegang. 
Den ligeledes bevarede vestmur er af flammede, røde sten i samme skifte
gang46, med skråt indtrykkede, ret uregelmæssige fuger. Omtrent ved gavlens 
midte er der et stort, spidsbuet vindue med falsede og affasede karme, og på 
murens yderside, op mod borgmuren, ses rester af en spindeltrappe, der må 
have ført til loftsrummet. Om nordmuren vides kun, at den 1559 havde to 
døre eller porte, der formentlig er lavet af hensyn til kanonernes indbringning. 
Man må formode, at der også har været vinduer som i vest, hvorimod Krogens 
hele fæstningsagtige karakter ikke har tilladt vinduer i de to udadvendte mure, 
men det ensidigt belyste kirkerum var for øvrigt helt i overensstemmelse med 
senmiddelalderens ideer.

Frederik II.s kirke. I indledningen er der gjort rede for kirkens beliggenhed 
i slotsplanen og for hovedtrækkene i den fælles bygningshistorie. Det er nævnt, 
at den såkaldte kirkegavl med hjørnetårnet Kakkelborg for så vidt intet har 
med kirken at gøre, som den tilhører hele fløjen; en nærmere beskrivelse af den 
er derfor ikke medtaget her. Det samme gælder den nøjere gennemgang af 
murværk og vinduer, hvis hovedlinjer i øvrigt er refereret foran. Her kan alene 
rummets indre udformning, herunder dets to trapper, og kirkeportalen gøre 
krav på en grundigere behandling.

Ved Frederik II.s ombygning af Krogen indrettedes slotskapellet i samme 
hjørne af anlægget som det formodede ældre kapel, men nordmuren rykkedes 
cirka en murtykkelse ud og fik helt mod vest indbygget en trappe til orgel
pulpituret47. Rummets vinduer formedes som store, stavværksdelte åbninger, 
der klart skiller sig ud fra alle andre vinduer i slottet. Formen er rent middel
alderlig48, og der er middelalderlig tradition i anbringelsen af østmurens tre 

Fig. 5. Krogen †kapel. Skematisk tegning ved I. Magdahl Nielsen af det middelalderlige Krogen. 
I forgrunden sydøsthjørnet med »det nye stenhus«, der tilsyneladende rummede det middelalderlige 
kapel; til højre »Kongelig Majestæts hus« og til venstre palatiet (1559 kaldet bryghus, sml. p. 562, 571). 
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åbninger, en stor og bred flankeret af to mindre, som angiver rummets deling 
i tre skibe. Hver af de to langmure har også tre vinduer, alle anbragt lidt lavere 
end gavlens, og de nordre med en vandret sål i højde med pulpiturerne; ind
sætning af vinduer i den gamle ringmur mod volden antyder klart, at Krogen 
var ved at ændre sig fra en lukket fæstning til et udadtil åbent slot, hvis egent
lige forsvarsværker var rykket uden for ringmuren. Døren til kirken er anbragt 
i nordmuren (mod gården), forskudt mod vest og omtrent på den plads, hvor 
den vestligste åbning i stenhuset ses på von Diskows plan. Dørens oprindelige 
form er ukendt (p. 576).

Den tredeling af rummet, der er anslået i østgavlens vinduesplacering, er til 
stede, men den opfattes ikke umiddelbart. Hvor man efter anslaget ville vente 
at finde tunge, murede piller og arkader, står to gange fire slanke søjler, der 
højt over gulv og galleri danner vederlag for rumoverdækningen. Denne dannes 
af tre næsten ens høje rækker af grathvælv, der kun i flugt med søjlerækkerne 
skilles af gjordbuer; overdækningen mellem de to søjlerækker virker på grund 
af sin manglende adskillelse i fag snarest som een lang tøndehvælving brudt af 
stikkapper til de enkelte fag i syd og nord. Søjlerne, hvis uensartede indbyrdes 
afstand formentlig skyldes hensynet til orgelpulpituret i vest, er formet efter 
den toskanske orden, men med glatte skafter i modsætning til en del af vægge
nes hvælvkonsoller, som har en pilasterstump med kannelurer. Denne art væg
konsoller (sml. fig. 7), udstyret med et typisk renæssancehængestykke, hals
ring og kapitæl ganske svarende til søjlernes, findes kun på de vægge, hvor der 
ikke er pulpiturer. Over pulpiturerne har man brugt en mindre konsol, som 
savner det kannelerede pilasterstykke og hængestykkets lange spids. Disse små 
konsoller er udført efter samme forlæg, men de to på vestvæggen må være 
hugget af en anden og bedre stenhugger end resten, fra hvilke de skiller sig ud 
ved fyldigere og mere svungne former; den sydligste af dem bæreren sekun- 

Fig. 6. Kronborg slotskirke. Plan, syd opad. 1:300. Efter rekonstruktionsforslag ved G. Bindes- 
bøll 1838, i Kunstakademiet.
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dær indskrift: »Ano 1633«, der må stamme fra Steenwinckels istandsættelses
arbejder efter branden 1629.

Begge trapper, den til orglet i vestenden af nordmuren og dronningens trappe 
i nordøsthjørnet, har sandstenstrin med rund spindel. Orgeltrappen, hvis un
derdør er retkantet med kvartstavprofil, står helt overmalet. Den teglstens- 
murede skakt er rød med hvid afstregning, som efterligner murstensforbandt, 
trappe og spindel er grå. Spindelen fortsætter op over selve trappen som en 
slank, sortmalet toskansk søjle, og fra dens kapitæl udgår otte spidse blade, 
der elegant og let folder sig ud til loft over det lille, cirkulære rum. Overalt på 
trappen og dens døre, men især på spindelen og vangen foroven er der fyldt 
med indridsninger: dyr, planter, initialer og årstal, hvoraf det ældst iagttagne 
er 1609. Mens denne trappe gennem sin beliggenhed og hele udformning viser 
en klar samhørighed med mur og kirke, gælder det samme ikke for dronningens 
større trappe, der jo også, som det fremgår af kilderne (sml. p. 564), er en lidt 
senere tilføjelse; for ikke at få den til at fylde for meget i rummet, er den 
hugget ret dybt ind i den ældre ringmur. Også den har forneden en retkantet 
dør, men foroven udmunder den uden adskillelse på selve pulpituret. Omtrent 
ved dens udmunding ses den dør, som efter østfløjens opførelse blev brudt gen
nem kirkens mur.

Kirkeportalen. Det er nævnt, at dørens oprindelige form er ukendt; ukendt 
er også den portal af hvide og sorte sten, hvorom kongen og Hans Paaske slut
tede kontrakt i tiden mellem 26. marts—1. april 157749. Det er vel tvivlsomt, 
om Paaske overhovedet har fået den sat i arbejde, inden han faldt i unåde, og 
såfremt den skulle være blevet færdig, er det et spørgsmål, om den overhovedet 
blev opsat på Kronborg. Dels var materialevalget bestemt af den røde tegl- 
stensmur, som i efterfølgeren, van Opbergens tid først maledes hvid og derpå 
skalmuredes, dels var den nuværende portal allerede i arbejde 1585, da kongen 
i september50 bestemte, at der skulle hugges »rieffer« (dvs. riller) i søjlerne. 
Denne portal (fig. 9), hvis lighed i opbygning med kirkens altertavle (se denne) 
ofte er fremhævet, og som har stærke mindelser om Florisstilens ornamentik51, 
er så fornyet ved gentagne istandsættelser, at der ikke er mange oprindelige 
sten tilbage52. Ved branden 1629 kan den ikke have taget megen skade, efter
som Steenwinckel kun behøvede at udskifte et par sten (sml. p. 568); topstyk
kets sammenstillede skjolde må dog også hidrøre fra en ændring i Christian 
IV.s tid og har formentlig erstattet et sammenslynget FS (jfr. altertavlen). 
Værre var det under Didrik Gerckens arbejder o. 1730; i overslaget53 beregne
des der 60 kubikfod sten til ny underliste på piedestalen, midtstykke, over
liste, en trediedel af hver søjle samt et ganske nyt billede. Udfra senere under
søgelser synes det klart, at Gercken foruden at fjerne de korintiske søjlers rif
ling, har fornyet topstykkets plint (under liguren Moses) og nichens muslinge- 
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Fig. 9. Kronborg slotskirke. Portalen efter opmåling af M. Nyrop 1876—77, i Kunstakademiet. 
Tegningen viser 1585-portalen i den skikkelse, der blev resultatet af Didrik Gerckens arbejde o. 1730. 
Den venstre sidefigur bærer endnu initialet »D« (p. 578). 

37 
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skal samt figuren David øst for døråbningen. Under Meldahls restaurering af 
slottets façader forblev portalen antagelig urørt, men 1922—24 gennemgik den 
under I. Magdahl Nielsens ledelse44 en stor istandsættelse med fornyelse af 
bl.a. søjler (med riller), frise og de to andre figurer, Salomon vest for døren og 
Moses i topstykket; det var ved denne lejlighed bogstavet »D« i plinten under 
David (svarende til S under Salomon) ændredes til F, hvorefter de to initialer 
tydes som Frederik (II.) og Sophie55. I plinterne under David og Salomon er 
der indhugget religiøse indskrifter, henholdsvis: »Psalm. 103. Barmhertzig und 
Genedig ist der Herr. . .« og »2 buch der cronica, Ezechia 30 Cap. Seit nicht 
halstarrich, sondern...«56. Disse to indskriftplader blev måske allerede for- 
nyet, — og i hvert fald malet af Steenwinckel (jfr. p. 568), og det er muligvis 
et stykke af de originale, ligeledes med tysk indskrift, som ved sidste restau- 
rering fandtes indmuret med bagsiden udad (nu i bygningshistorisk samling). 

Var end kirken ved indvielsen påskedag 1582 udstyret med tilsyneladende 
komplet og stafferet inventar, fortsatte man dog arbejdet på udsmykningen 
så længe der i øvrigt arbejdedes på slottets ombygning. Det fremgår ikke blot 
af portal og altertavle, men også af den nystaffering, der blev hele interiøret 
til del 1586—88; heri var indbefattet hvælv og vindueslysninger. Efter van 
Opbergens aftakning efteråret 15855, optrådte lensmanden Gert Rantzau til- 
syneladende som daglig leder; en forespørgsel til kongen om hvælvenes bema- 
ling besvaredes 18. december 158757 med den besked, at de ikke skulle »for- 
males«, da kirken derved kunne formørkes, men på den allersirligste måde 
gøres hvide. Af malerregningen fremgår, at der også blev pålagt guld5, for- 
mentlig langs graterne som i Sønderborg slotskapel (DK. Sønderjylland p. 2132). 

Bortset fra disse guldstriber på hvælvingerne, søjlernes marmorering, der er 
omtalt i en beskrivelse af Kronborg 1589—9058, og et lille »piber-pulpitur« i 
rummets sydøsthjørne står interiøret i Kronborg slotskapel omtrent som ved 
arbejdets afslutning 1588. Det bør dog bemærkes, at den nævnte beskrivelse 
også anfører, at kirken var overordentlig statelig udsmykket med »guldenen und 
Sammaten tappeten«59. På planen p. 573 ses en (nu tilmuret) dør i sydmuren, 
udfor prædikestolen, formentlig den, som blev malet af Keilhau 163526; den er 
muligvis blevet benyttet af »piberne«. 

I den slotskirke, Frederik II. skabte 1577—88, er der en vis uoverensstem- 
melse mellem det ydre og det indre, som kan skyldes de ældre bygninger og 
de skiftende bygmestre. I det indre afsløres uoverensstemmelse egentlig kun 
gennem hvælvingernes afskæring af toppene på østgavlens vinduer. Både hvæl- 
vene og interiørets indretning må som allerede nævnt antages at være van Op- 
bergens værk. De store, toskanske søjler bærer ikke blot overdækningen, men 
også pulpiturerne i nord og vest, der rummer fyrstestol og orgel, som sammen 
med prædikestol og alter danner henholdsvis nord—syd og øst—vest akse. At 
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orgelpulpituret var planlagt allerede i Hans Paaskes Lid, fremgår klart, hvor- 
imod nordpulpituret måske er kommet med van Opbergen; de små hvælvkon- 
soller (sml. p. 573) viser under alle omstændigheder, at man ved rummets over- 
dækning tog hensyn til et kommende nordpulpitur. 

Slotskirken på Kronborg skiller sig gennem dets kun to pulpiturer og disses 
assymetriske anbringelse ud fra de kendte samtidige og senere fyrstekapeller 
landet over. Nærmest i tid (1568—70) er dronning Dorotheas på Sønderborg 
slot, men dette kapel er helt anderledes. Rummets fire grathvælv bæres her af 
een eneste søjle, og det omløbende, søjlebårne galleri eller pulpitur er uden 
tektonisk forbindelse med rummets arkitektur. Også på Kronborg er pulpitu- 
rerne ganske vist endnu inventarstykker, men de bæres af hvælvsøjlerne og 
har derved fået en større indflydelse på rumarkitekturen. I de yngre fyrste- 
kapeller, Frederiksborg og det ødelagte Koldinghus, fra 1600’rnes begyndelse 
har pulpiturerne mistet enhver forbindelse med inventarstykkerne og er ind- 
gået som et helt nødvendigt led i den arkitektoniske opbygning af rummet. 
Linien herfra kan følges i Gråsten og Augustenborg fra 1700’rne (DK. SJyll. p. 
1918 og 2161). Den nærmeste parallel til Kronborg har muligvis været at finde 
i landets ældste lutherske fyrstekapel, der 1566 indviedes på Haderslevhus 
(Hansborg, DK. SJyll. p. 237). Det var formentlig opført efter sachsisk møn- 
ster og forsynet med kostbart udstyr, blandt hvilket man 1570 fremhævede 
»templets pryd, de høje, glatte søjler af huggen sten skinner« samt det strålende 
flisegulv, det høje loft og de klare ruders smukke figurer. Frederik II., der var 
født på Haderslevhus 1534 og som arvede det 1580, må have kendt kapellet ud 
og ind. Han fuldførte dette slots ombygning sideløbende med Kronborgs; snart 
sad han på Kronborg og gav direktiver for arbejdet i Haderslev — snart om- 
vendt: det var således fra Haderslev, han tilskrev Rantzau om malingen af 
Kronborgkapellets hvælv og vinduer. 

INVENTAR 
Inventaret60, der bortset fra Christian IV.s orgel og tildels kongestolen stammer fra kir- 

kens indvielse 1582 og de følgende år, bærer stærkt præg af senere restaureringer, tydeligst 
af istandsættelserne i årene for 1843, da rummet atter indrettedes til gudstjeneste, efter at 
det i over en menneskealder — ryddet for alt sit gulv-inventar — havde været brugt til 
gymnastik- og fægtesal. Den store altertavle af marmor og alabast, med fløje af træ har 
været nedtaget og skilt i sine bestanddele to gange, 1733 og 1836, og begge gange var 
der sket »noget« med den, da den atter stod rejst. Prædikestolen nedtoges 1807, og som 
den står i dag, er den ene af storfelternes relieffigurer fornyet sammen med hængestyk- 
kerne og himmelens topstykker, og de små apostelrelieffer i postamentfremspringene er 
kastet rundt i forvirrende orden. De fine — og morsomme — stolestader står nu og strit- 
ter med deres smalle gavle uden de oprindelige døre, og går man dem efter i enkeltheder, 
opdager man, at det er meget få ansigter, der har bevaret deres oprindelige træk; næsten 
alle de små og store hoveder har nu modefrisure à la 1840. Som det gik o. 1730 med slot- 

37 ' 
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tets ydre sandstensbeklædning og murværkets skulpturer: alt hvad der blot var en smule 
medtaget, fornyedes eller blev opskåret, for at det kunne komme til at se ud som nyt. 
Samtidig er der bragt fuldstændig forvirring i stolegavlenes placering, fordi man ikke 
synes at have været opmærksom på, at topstykkerne stort set har hentet deres motiver 
fra enkelthederne i Frederik II.s (danske) og dronning Sophies (mecklenborgske) våbner. 
Stafferingen af alt træinventar er helt opmalet 1843, men man har gjort sit bedste for at 
følge de oprindelige farver og ornamenter så nøje som muligt. Selv om restaureringens 
rene oliefarver er falmet på en noget anden måde end renæssancens mere temperalignende 
kulorer, er den samlede farvevirkning stort set næppe meget forskellig fra den oprindelige. 

Alterbord, muret o. 1582, men omsat 1733 og 1836. For alterpladen, 260 x 127 
cm, fik Anton bygmester (van Opbergen) 1582 25 dl. Den er af sort, poleret 
»thuett-sten« (andetsteds kaldet tudsten, egentlig Theux-sten (Belgien), men 
også brugt om den sorte marmor, der blev brudt i Skåne)61. Det fritstående, i 
alt 106 cm høje bord, er opført af svære (gotlandske), sortmalede kalk- og sand- 
sten; flere af bagsidens sten har skrå riffelhugning fra 1700’ernes restaurering. 
Bagpå er der tre trælåger ind til det hule indre, hvor stenene står med deres 
naturlige farve. Alteret hviler på en høj, profileret »tudstens« sokkel. Først 1737 
fik billedhuggeren Didrik Gercken betaling for sin reparering og genopstilling af 
alter og alterbord (sml. p. 592) »nachdem ein neuer grundt darunter gemauret 
worden«62. Ifølge regnskaberne 1836 var alterbordet atter nedtaget sammen 
med altertavlen, medens kirken benyttedes til verdslige formål63. 

Alterklæde, sikkert fra omkring 1843, af falmet, rødt fløjl med påsyede guld- 
bånd i mønster, samt pailletter. Formentlig identisk med et alterklæde i inven- 
tariet fra 1844 »af rødt silkefløjl med brede og smalle guldtresser, broderede 
rosetter og lærredsfoer«64. 

*Alterklæde, 1719, skænket til S. Marie kirke 1752, se p. 353 og 393. 
†Alterklæder. 1600-inventariet65 nævner tre alterklæder og messehageler (p. 

599) syet af samme stof: et rødt, karmoisin af fløjl, et rødt sølver bliant med søl- 
ver- og silkefrynser og et af grøngyldent bliant med frynser. Inventariet 1677 
oplyser, at omhænget om alteret er af hvidt, blomstret atlask med det danske 
våben og »en historie om nadveren« broderet66. 

†Alterduge. 1600 fandtes to duge af hollandsk lærred65. 1719 havde Frederik 
IV. skænket en dug af fint, hollandsk lærred med kniplinger til Kronborg, 1752 
blev den givet til S. Marie kirke (se p. 354). Til kirkens genindvielse syede 
Konsul Dreiers fire døtre sammen med nogle veninder42 en ny alterdug af 
»cambridge« med kniplinger64. 

Fløjaltertavle (fig. 7, 10—23) 1587, nedtaget og genopsat 1733 og 1836—41, 
af sort marmor, sortmalet sand- og kalksten, alabast og fløje af træ. Stor- 
stykket, der er opbygget af et storfelt med alabastrelief flankeret af marmor- 
pilastre, hviler på et smalt postamentfelt i storstykkets bredde. Over den 
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Fig. 10. Kronborg slotskirke. Altertavlens storfelt med alabastrelief forestillende Golgatha (p. 582). 

kraftige gesims rejser sig et højt topstykke med en nicheopbygning, foroven 
afsluttet af et højt cirkelfelt. Dette gavlagtige topstykke minder meget om 
kirkeportalens øvre afslutning (fig. 9). Til storstykket er fastgjort to fløje med 
trærelieffer og malerier på ydersiden. 

Det smalle postamentfelt af sort kalksten smykkes af to rektangulære 
alabast-kartoucher med Frederik II.s og dronning Sophies valgsprog i fordybet 
fraktur: »Mein Hoffnungh zu Gott allein. Trew ist wiltbratt«, dronningens, der 
kun dårligt udfylder skriftfeltet: »Gott verlest die seinen nicht«. Mellem kartou- 
cherne er en liggende ovalmedaljon med en elefant, som på ryggen bærer et 

L.L.  1 9 6 6  



582 HELSINGØR  22 

 

tårn og en elefantdriver, formentlig henvisende til elefantordenen. Yderst til 
siderne på postamentet er der to stående ovaler med hårløse kvindemasker om- 
rammet af en bred, rillet kant, alt dette ligeledes i alabast. 

Storstykket har til siderne pilastre med rødflammet marmorskaft og korin- 
tiske kapitæler af alabast ligesom baserne. Storfeltets alabastrelief indrammes 
på de tre sider af en profileret kalkstensramme, hvori der er indfældet en frise af 
alabast. Den består af tætstillede ovaler, som på den hulede midte har ind- 
tappede knopper. I de to øvre hjørner er blade. 

Storfeltets alabastrelief, 153x149 cm, forestiller de tre korsfæstede på 
Golgatha (fig. 10). Figurerne er som friskulpturer mod det flade landskab og 

Fig. 11. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af gavlens topfigur, smertensmanden (p. 587). 
L.  L . 1966 
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den glatte himmelbaggrund. De to rovere og deres kors er trods det høje relief 
hugget i eet med reliefbunden; den onde røvers hoved rager 17,5 cm ud fra 
baggrunden. Intet er tilsat i andet materiale, også tovene, hvormed røvernes 
arme er bundet, er af alabast. Kristusfiguren er derimod en »ægte« friskulptur, 
idet hans kors er af træ — øjensynlig oprindeligt — og armene er tilføjet ved 
skuldrene af en anden blok; hans hoved rager i alt 18 cm frem. I baggrunden ses 
i lavt relief et eroderet bjerglandskab med Jerusalems rundbygninger og tårne 
mod syd, og mod nord to gående bødler med redskaber; de bærer klassisk klæ- 
dedragt med frygerhuer (jødehatte). Mellem den gode røvers kors og Kristus 
ses en gruppe soldater på vej hen mod et par træer. To af soldaterne er til 

Fig. 12. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af Kristus på korset i midtfeltets relief (p. 585). 
L.L.  1 9 6 6 
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hest, tre til fods, alle er i antikke dragter og rustninger. Figurerne og de pragt- 
fulde heste er som gjort efter et antikt forbillede (fig. 19). 

Kristus hænger med vandrette arme på et T-formet kors. Hovedet er bøjet 
mod højre, øjnene lukkede og ansigtet roligt, som i søvne. Lændeklædet sidder 
lavt og stramt på hofterne, benene er tæt samlede og fødderne lagt over hin- 
anden. Kroppen er anatomisk korrekt — efter klassiske forbilleder, slank, men 
muskuløs. Den gode røver hænger på en træstamme, hvorpå der er sat et tvær- 
brædt. Hans fødder er naglede til stammen og armene bundet til brædtet, så- 
ledes at den højre arm hænger i albuen og underarmen delvis skjules bag tvær- 
stangen, mens den venstre arm er vandret. Det krøllede og skæggede hoved er 

Fig. 13. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den gode røver i midtfeltets relief (p. 584). 
L.L.1966 
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vendt opad mod venstre, d.v.s. mod Kristus. Det højre ben er helt strakt med 
tydelig spænding af musklerne, det venstre bøjet i knæleddet. Røverens lænde- 
klæde flagrer ud bagtil og er løst hængt om hans næsten bryderagtige, spændte 
krop. Den onde røver hænger på et tilsvarende korstræ, blot er hans venstre ben 
naglet til en sidegren ret højt oppe, således at det er skarpt bøjet i knæleddet. 
Han vender sit skægløse hoved bort fra Kristus nedad mod venstre. 

Kristi hoved (fig. 12) er langt og med en glat hud, som er spændt ud over et 
rundet kranium, hans hår er glat og kun skægget let krøllet, derimod har den 
gode røver en helt anden hovedtype (fig. 13). Hans hoved er bredt med spil- 
lende muskler, øjnene er åbne med tykke øjenlåg, skarpt kantede over hvæl- 

Fig. 14. Kronborg slotskirke. Altertavlen, detalje af den onde røver i midtfeltets relief (p. 585). 
L. L .  1 9 6 6  
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vede øjeæbler med udboret pupil. Håret er kraftigt krøllet i store, udborede 
lokker. Den onde røver (fig. 14) er en skægløs, yngre mand med lokket hår 
over en høj, rynket pande. Ansigtet er bredt med kraftige muskler, som spiller 
om den sammenpressede mund. Smerten og fortvivlelsen er vist herved og i de 
hårdt tillukkede øjne. Kristi ro, som allerede i hovedtype og udtryk er væsens- 
forskellig fra røvernes, fremhæves yderligere af forskellen mellem røvernes sik- 
sakbevægede lemmer og Kristi lodret-vandrette stilling. 

Storstykkets pilastre bærer en kraftig gesims af sort marmor. Frisen er af 
alabast og dekoreret med en (tom) midtkartouche flankeret af båndværk med 
frugtbundter imellem fire stående, små medaljoner med fremspringende midt- 
roset. Under den øvre profil er der en konsolrække af alabast. To træfløje 
flankerer storstykket, reliefferne, 144x56,5 cm, er skåret i to egeplanker, syd- 
fløjen har dog yderst en oprindelig øgning i fløjens fulde højde. Rammerne er 
profilerede, det nederste rammestykke med fylding er bredere end de øvrige. 
Fløjene er påhæftede i rammens øverste bagkant med et påskruet jern, for- 
neden hviler de på postamentets ovre udkragning. Begge relieffer har en tydelig 
øvre forhøjelse på 15 cm (se nedenfor). En Bindesbøllskitse og en skitse i Høyens 
notesbog fra 1835-36 viser fløjene anbragt således: Isaks ofring i syd, kobber- 
slangen i nord. 

Nordre fløjrelief forestiller Isaks ofring. Abraham står med sværdet højt 
løftet i højre arm, med venstre holder han på Isaks ryg, mens denne knæler 
på det lave, murede alter. En engel styrtdykker fra himlen og holder afværgende 
arm og hånd om sværdklingen. Abraham er i klassisk romersk dragt med kort 
kjortel og højtbundne sandaler. Det skæggede, Laokoon-agtige hoved er jødisk 
ligesom Isaks. Figurerne er i højt relief, landskabet i lavt (fig. 15, 17). 

Søndre fløj har en figurrig fremstilling af kobberslangen i ørkenen. I for- 
grunden står Moses og peger med sin stav op mod slangen på korset, mens en 
skægget mand knæler foran ham. Mellem de to figurer ligger to mænd bidt af 
slanger, i baggrunden ses flere stærkt forvredne mennesker i kamp med slanger. 
Scenerne udspilles også inde i lejrens åbne telte. Alle figurerne bærer klassiske 
dragter, og Moses er fremstillet som jøde (fig. 16, 18). 

Det høje topstykke består af en nicheopbygning hvilende på et postament, 
hvori en rektangulær, tom indskrifttavle er flankeret af to stående medaljoner 
med masker. Over nichen en indskrifttavle med fordybet »Anno 1587«. Herover 
afsluttes altertavlen af et kartoucheagtigt gavlstykke bestående af et cirkulært 
midtfelt, som foroven ender i en spydformet spids. I midtfeltet ses et kronet 
skjold med Frederik II.s og dronning Sophies sammenslyngede initialer FS54. 
Topstykket flankeres forneden af volutter dekoreret med alabastrelieffer: spi- 
ralsnoede blomsterstængler, fra hvis centrum en blomst med stort støvfang 
springer frem i højt relief. 
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Fig. 15—16. Kronborg slotskirke. 15. Altertavlens nordre fløj, trærelief med Isaks ofring. 16. Alter- 
tavlens søndre fløj, trærelief med kobberslangen i ørkenen (p. 586). 

Kristusfiguren af alabast i topstykkets niche (fig. 11) er meget velbevaret. 
Figuren minder i type om Kristus i midtrelieffet. Han står roligt med vægten 
hvilende på det ene ben, mens det andet støtter let på et kranium. Hovedet er 
svagt bøjet væk fra det store kors, som han holder i venstre hånd, mens han med 
højre berører sin sidevunde. Smertensmandens ansigt har samme ideale ro og 
glathed som den korsfæstede Kristus på midtrelieffet (fig. 12). 

På en lille plint på hver side af topstykket står to kvindelige skjoldholdere, 

L.  L . 1966 L .L.1966 
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den nordre med det danske rigsvåben, den søndre med dronning Sophies meck- 
lenburgske. Begge disse alabastfigurer i klassiske dragter og med diadem i håret 
er hugget meget dristigt (de løftede arme og frihugningen af drapperiet på 
ryggen). Begge har fået nye ansigter og andre, mindre reparationer. At dron
ningens skjoldholder har fået nyt ansigt o. 1730 (fig. 20), fremgår tydeligt af den 
bløde modellering af det ægformede hoved med de tunge øjne, den udborede 
mund og den spinkle næse (se p. 592). Den nordre figur er repareret ca. 100 år 
senere, både ansigtet og den løftede højre arm er fornyede (fig. 21). Ansigtet er 
en forgrovet efterkommer af Wiedewelts og Thorvaldsens idealer.

Tavlens farver er begrænset til en hovedakkord af sort marmor (eller sort- 
malet sand- og kalksten) prydet med hvid alabast og delvis forgyldning af 
ornamentik og figurer (hår, dragtdetaljer). Midtrelieffet er siden 1842/43 helt 
forgyldt, men har oprindelig kun haft partiel forgyldning, svarende til f.eks. 
smertensmandens guldbelægning på hår, skæg og kappekant. Der er konstateret 
to lag forgyldning på hovedfigurernes hår, mens baggrund og kroppe kun har eet 

Fig. 17. Kronborg slotskirke. Detalje fra altertavlens højre fløj, (p. 586). Abrahams hoved (sml. fig. 15). 
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lag67. Yderligere bevis på den primære forgyldnings udstrækning har man i G. 
Bindesbølls akvarel af kirkens østparti fra 1838 (fig. 7). Her er storstykket 
hvidt med gulddetaljer. Fløjreliefferne er stafferet med hvidgrå alabastfarve og 
derpå er med guld malet detaljer, såsom trækroner, græsstrå, sværd, dragtborter, 
hår og englevinger, og med ganske line penselstrøg er lagt streger af guld på 
f.eks. sten for at fremhæve formen, alt i en typisk renæssancestaffering. Det 
eneste kulørte på tavlen er de rødflammede marmorpilastre og fløjenes male
rier. En usædvanlig fornemhed i forhold til kirkens øvrige brogede inventar68.

På fløjenes ydersider er tynde træbrædder tilsat de to egeplanker, hvori for
sidernes relieffer er hugne. De stærkt opmalede malerier på et tyndt kridtlag 
forestiller på nordfløjen: nadveren, på sydfløjen: opstandelsen. Sidstnævnte 
fremstilling er komponeret således, at tre store soldater foran stensarkofagen 
optager en stor del af billedet. Den forreste af disse dækker stående hovedet 
med sit skjold; han er iført læderrustning og stor hjelm, som er helt forskellig 
fra midtrelieffets hjelme69. Bag ham ses i stærk perspektivisk forkortning en

Fig. 18. Kronborg slotskirke. Detalje fra altertavlens venstre fløj, Moses’ hoved og to af joderne (p. 586)
(sml. fig. 16).

L.L. 1966
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soldat, som falder hovedkulds til jorden, og bag ham igen sidder en soldat uden 
hjelm og beskytter med hænderne ansigtet mod lyset (fig. 22). Over dem 
svæver Kristus i en stor, skykranset lysglans, hans arme er udstrakte, kappen 
flagrer om hans kraftige krop. Hovedet er ganske lille, ligesom den oprakte 
højre hånd. Begge dele er malet på det øvre, tilsatte brædt (jfr. reliefferne) og 
efter Kristi hoved at dømme malet o. 1840. Den tilsatte træflis fra forsidens 
relief ses også tydeligt på malerisiden. Den går helt op i forhøjelsen og har spor 
af det oprindelige maleri. Da Kristusfigurens krop ikke er ommalet, må det 
indicere, at hans hoved har været på samme sted som nu d.v.s. på den tilsatte 
forhøjelse. Altså må fløjene også dengang de blev malet have haft den nuvæ
rende højde.

Nadverbilledet på nordfløjen er opbygget omkring et langt bord, som ses i 
perspektiv fra den ene bordende. To rygvendte apostle sidder på en bænk i for
grunden, Kristus for den modsatte bordende flankeres af fire apostle, de reste
rende er placeret på bordets langsider. Opmalingen af dette billede koncentrerer 
sig om baldakinen over gruppen (farven er tydelig udtørret af sol på det tilsatte 
øvre stykke), borddugen, der flere steder er malet ind over brødene og husge
rådet, de røde kapper og flere af de grønne dragter. Men det er muligt med det 
blotte øje at konstatere den oprindelige karakter af flere ansigter og farver, f. eks. 
en vissengrøn i kapperne. Disse oprindelige ansigter, som delvis forvanskes af, 
at baggrundsmalingen er gået ind over de oprindelige konturer (fig. 23), min
der bl.a. ved den karakteristiske trekvartprofil og øjenmalemåden om men
nesketyper som dem, Frans Floris malede på Sønderborg altertavle. Dette 
og nadverens ikonografi set i sammenhæng med opstandelsesbilledets stil og 
komposition gør en datering af billederne til sidste fjerdedel af 1500’rne sand
synlig, hvilket stemmer med de skriftlige kilder, se p. 591.

13. juni 1586 oprettede Frederik II. en kontrakt med »wor Thienner Thomas 
Bildthuger« om forfærdigelsen af en altertavle til Kronborg slotskirke: »aff goed 
Allabaster, Dudstenn och Marmelstenn wdj alle maade, epthersom thennd Pa
tronn, hanum therom tilstillit Er, wduiser, och bedre och Icke werre; Och 
Fløgenne till samme Altar Thauffle skall hannd lade giøre aff Thre, thenum lade 
wdskiere, och paa bedste maade forgylde, Och skall hand selff forskaffe siig paa 
egne omkostning baade Albaster, Thudsteenn och Marmelsteenn, Och ald hues 
andenn Deell, som till samme Thauffle behoff kand giøris; Dog hues her findis 
nogenn Allabaster, som Oss tilkommer, till forne Arbeid kannd were thienlig, 
eller och Dudsteenn, haffue wij Naadigst beuilgitt hanum, thed att maa 
bekomme. Sammeledis maa hand och bekomme aff thend Dudsteenn wdi 
wort Land Skonne saa møgit hannd behøffue kand til forne Thauffle, huilckenn 
Dudtsteenn wor Leensmand paa wortt Slott Mallmøe skall lade blotte, Och forne 
Thomes Bildthuger sellff siidenn thenum lade bryde, och hiid forskaffe, och 
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thette, saa well som allt hues til forne Thauffle giøris fornødenn, aldelis paa 
siin egenn Omkostning«. Han forpligter sig til at levere og opsætte tavlen inden 
pinsedag 1587 og skal som betaling have 1450 dl. fra tolden70.

Ifølge et brev til Gert Rantzau af 10. maj 1587 fra kongen71 var altertavlen 
færdig således, at fløjene kunne bemales. Rantzau havde spurgt, hvilke per
soner eller historier kongen ville have malet på dørene for alteret og orgelet. 
Kongen svarede, at Rantzau måtte lade »dem formale med hvad Historier af 
den hellige Skrift eller anden Maling, du kan tænke og vide til hvert Sted og 
Lejlighed er bekvemmelig og sømmelig og kan være sirligt«72.

Da tavlen bærer det indhugne årstal 1587, synes færdiggørelsen således at

Fig. 19. Kronborg slotskirke. Altertavlens midtfelt. Detalje med ryttere i relieffets baggrund (p. 584) 
(sml. fig. 10).
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have fundet sted til den aftalte tid. At fløjenes ydersider og deres bemaling til
syneladende ikke har været indbefattet i »patronen«, fremgår tydeligt af 
Rantzaus forespørgsel.

1635 opsattes et skur over alteret, mens hvælvet blev repareret og dønniket24. 
1731—33 blev alteret repareret efter aftale med Didrik Gercken, som skulle 
nedbryde det, reparere det og opsætte det påny for 45 rdl., murarbejdet und
taget; han fik frit stillads og fornødne pligtsfolk. Betalingen modtog han dog 
først 173762. Sandsynligvis har det drejet sig om den arkitektoniske og bærende 
opbygning; visse af de store sandsten i alterbordet (se p. 580) kan være fra denne 
tid at dømme efter den type udhugning af bagsiderne, som endnu er synlig. 
Kvindefiguren som holder det mecklenburgske rigsvåben har samtidig fået nyt 
ansigt og arm, jfr. ovenfor.

Ifølge slotsregnskabet var alteret 1836 igen nedbrudt: »Alterbordsplade 
samt nogle gesimssten og sokler af sort italiensk(!) marmor formodentlig dertil 
hørende«, samt to døre af træ med billedhuggerarbejde og to balustre var ned
brudt. December 1841 kvitterede [stenhugger?] Becker for modtagelsen af 
marmor og alabast63. Dette materiale blev benyttet til alterets genopbygning, 
alabasten blandt andet til den kvindelige danske skjoldholders hoved. Mulig
vis er den fuldstændige forgyldning af hovedrelieffet også sket på denne tid. 
Fløj malerierne fik samtidig en skæmmende overmaling.

Betragter man altertavlen, som den står i dag, virker den i det store og hele 
original i sin opbygning, selv om skulpturerne og flere af rammeværkets sten
blokke bærer mærker af 1700’rnes og 1800’rnes reparationer. Kun på eet punkt 
forekommer tavlen mærkelig: al erfaring taler for, at fløje med malerier på bag
siden har været til at lukke for storfeltet, således som det f. eks. er tilfældet med 
den, en generation yngre, altertavle i Frederiksborg Slotskirke, hvor fløjene 
drejes med de søjleskafter, der flankerer storfeltet. Men på Kronborgtavlen er 
der intet spor af en sådan ordning. Fløjenes samlede mål, med rammer, svarer 
godt til storfeltets størrelse, men har fløjene været anbragt inden for pilastrene, 
vil disses kapitæler hindre oplukning, og midtrelieffets stærke fremspring kom
mer i vejen for lukningen.

Heraf tør man da drage den slutning, at tavlen er blevet noget ændret ved 
Gerckens genopstilling. Storfeltet kan oprindeligt have ligget dybere, således at 
det er sprunget ud som en kasse på tavlens bagside, og hængselanordningerne 
for fløjene, hvad enten disse har været placeret inden for pilastrene eller — hvad 
der vel er det naturligste — på nuværende plads, er fjernet. Måske dækker de 
fastgjorte fløje stabelhuller i altertavlens sider, men da fløj rammerne er uden 
spor af drejeanordninger, må de antages at høre med til 1730’rnes fornyelser.

Ikonografisk danner midtrelieffets Golgathafremstilling, suppleret af fløjenes 
gammeltestamentlige paralleller: Isaks ofring og Kobberslangen på korset, en 
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Biblia-pauperumagtig udlægning af Kristi offerdød, som igen fremhæves af 
smertensmanden i topstykkets niche. Kombinationen af Kristus på korset med 
kobberslangen og Isaks ofring som fløj dekoration kendes fra Frans Floris’ 
altertavle i Sønderborg slotskirke. Isaks ofring fra denne tavles maleri er den 
nærmeste ikonografiske parallel til Kronborgtavlens relief med samme motiv. 
Hovedrelieffets tre store figurer står helt isoleret i forhold til baggrundsrelieffets 
soldater og bødler. Således mangler de ellers almindelige grupper med Maria og 
Johannes og høvedsmanden. Dette er sandsynligvis et bevidst lutheransk træk. 
Stilistisk er tavlen i sin arkitektoniske (specielt topstykket) og ornamentale op
bygning (frisen, de korintiske kapitæler og volutternes bladdekoration) nær 
knyttet til Floris-kredsen. Kongehusets kontakt med denne kreds var direkte, 
f.eks. i forbindelse med leveringen af gravmælerne i Roskilde domkirke, alter
tavlen i Sønderborg slotskapel, malet af Frans Floris og døbefonten sammesteds. 
Endelig var kontakten formidlet gennem de talrige Floriselever, som arbejdede 
på Kronborg; blandt de kendteste Robert Jacobsen og brødrene Gert og Peter 
van Egen; man kan derfor ikke undre sig over, at kredsens formsprog også slog 
igennem i Kronborgs altertavle. To ornamentale detaljer — det usædvanlige

38

Fig. 20—21. Kronborg slotskirke. 20. Detalje af den søndre skjoldholder overst på altertavlen. Ho
vedet er restaureret i 1730’rne (p. 588). 21. Detalje af den nordre skjoldholder øverst på altertavlen. 

Hovedet er restaureret i 1840’rne (p. 588).

L.L. 1966 L.L.1966
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rammeornament omkring midtrelieflet og de hårløse kvindemasker med »glorie
krans« — kendes ikke hos Floris.

En stor altertavle af sort marmor og hvid alabast var 10 år tidligere blevet 
opsat i Lunds domkirke af rigets kansler Eiler Grubbe. Herpå var sat portrætter 
af Frederik II. og dronningen. I kunstnerisk kvalitet og i stil er der et svælg 
mellem Lundtavlen, de til denne knyttede arbejder og Kronborgtavlen73. 
Selv om Lundtavlens arkitektoniske opbygning er meget moderne her i Norden 
og bringer italienske renæssancemotiver ind i den langvarige middelalderlige 
altertavletradition, er den dog uharmonisk og mærkeligt sammenstykket74. 
Skulpturen er stærkt maniereret og tilsyneladende sat sammen hulter til bulter. 
Kronborgtavlen er derimod gennemtænkt i sin opbygning75 og i sit ikonogra
fiske program. Dette er strengt protestantisk i modsætning til Lundtavlens be
varing af helgenfigurer (Laurentius og Magdalene). Skjoldholderne kan som type, 
ligesom Kristusfiguren i nichen, genfindes hos Cornelis Floris. Det lidt fjernere 
forbillede for smertensmanden er Michelangelos Kristus i S. Maria sopra Me- 
nerva. Kristi hoved med den klassiske form og det rolige, smertelige udtryk 
hænger nøje sammen med midtrelieffets stil i øvrigt. Denne adskiller sig væsent
ligt fra Florisarbejderne og fra de øvrige, større nordiske alabastarbejder, der er 
bevaret, som f.eks. portalepitafiet i Sønderborg slotskapel76 ca. 1586 og Gans- 
sogs prædikestol i Lunds domkirke 1592. De af antikken stærkt påvirkede figurer 
og den ophøjede ro, samt den fremragende kunstneriske kvalitet er enestående. 
Man kunne forestille sig, at denne pragtfulde skulptur (evt. dens forlæg) var ud
ført af en kunstner oplært med antikke studier, muligvis hørende til Giovanni da 
Bolognas skole77, men uden denne kunstners dramatik, måske af en mand af 
nordeuropæisk herkomst.

Problemet melder sig derfor, hvem var Thomas Bilthuger? Første gang en 
Thomas optræder i Øresundstoldregnskaberne er da Thomas Dirichsen, en af 
Kronborgs stenhuggere, 1576 får dagløn. Dernæst nævnes Thomas Bilthuger 
(uden efternavn) mellem de højere lønnede, men aldrig som leder eller mester
svend (det var Peter von Brüssel i 1583)5. Næsten konstant forekommer Thomas 
billedhuggers navn mellem de mange sten- og billedhuggere indtil 29. jan. 1586, 
da hans bestalling som kongens billedhugger på Kronborg bliver udstedt. Kon
trakten lyder på »at han skal udføre det hans håndværk vedrørende arbejde, 
som lensmanden pålægger ham og desuden være villig til at lade sig bruge, hvor 
kongen ellers vil bruge ham. Hans løn er årlig 40 dl. og 10 dl. i stedet for en 
sædvanlig hofklædning, samt 12 sk. lybsk i dagløn hver dag han arbejder«; 
desuden er han fri for skat og anden borgerlig tynge i Helsingør, sålænge han er 
i ovennævnte bestalling. 26. marts samme år får han tilladelse til, indtil videre, 
på egen bekostning at lade hugge og bryde så meget, han vil, af den gotlandske 
sten og føre den bort for siden at forarbejde den og afhænde den til sin egen for- 
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del. Mogens Gjøe på Gotland får samme dag brev fra kongen med besked om 
den givne tilladelse og om, at Thomas billedhugger må låne kongens redskaber 
på den betingelse, at han afleverer dem i samme stand. Endelig 13. juni 1586 får 
han kontrakt på altertavlen71. Set i forbindelse med andre bevarede kontrakter78 
fra denne periode træder følgende punkter frem som væsentlige: at han skal ud
føre arbejdet »wdi alle maade epthersom thennd Patronn (arbejdstegning) hanum 
tilstillit er, wduiser, och bedre och ikke werre«. Tilsyneladende har han altså 
ikke selv udført fortegningen. Fløjene skal han lade gøre, udskære og på bedste 
måde forgylde. Materialerne alabast, thudsten (sort kalksten) og marmelsten 
(marmor) skal han selv fremskaffe dog således, at han må bryde de sorte sten i 
nærheden af Malmø i kongens brud.

Med alabast og thudstenen gøres den undtagelse, at hvis kongen har noget 
liggende af disse materialer, må Thomas få dem. Betalingen 1450 dl. er høj, 
men dog betydelig mindre end den billedhuggeren Robert Jacobsen 1585 fik 
for den nu forsvundne kamin til den store sal (den var også af alabast og med 
forgyldte figurer)79. I de samme år, 1586—88, indrettedes ud for lysthuset 
Lundehave en vandkunst af hugne sten80. Arbejdet udførtes af fem murere, 
nogle tømrere og seks stenhuggere under ledelse af Thomas Bildhugger. 1589 
fik Thomas Billedhugger betaling for en solskive på dronningens kammer (på 
Lundehave?)81. Endelig 7. december 1596 oplyses det, at Thomas Frandsen, 
stenhugger, indvåner i Helsingør har fået 100 dl. på regnskab af de 400 dl. for

38'

Fig. 22—23. Kronborg slotskirke. 22. Detalje af søndre fløjs malede yderside, en soldat ved graven 
i opstandelsesbilledet (p. 590). 23. Detalje af nordre fløjs malede yderside, een af apostlene i nadver

scenen (p. 590).

L. L.1966 L.L. 1966
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den brønd af huggen sten til Koldinghus, hvilke penge Gert van Egen, billed
hugger, på hans vegne har modtaget og kvitteret for82. Denne Thomas Frand
sen har F. R. Friis sat i forbindelse med Thomas billedhugger og Kronborg 
altertavle (»formodentlig den samme«); 1588 købte »Thomes Franndtzenn Bild- 
hugger« en gård af byfogeden, Rasmus Hansens enke beliggende i Store Fær
gestræde ved siden af Rasmus Langs gård og det kgl. majestæts hus som 
Lauritz Koch iboer. * I et skifte efter Thomas bildthugger fra november 1598, 
som blandt andet omtaler en gård i Store Færgestræde, nævnes Thomas’ syv 
børn, hvoraf flere var umyndige. Den ældste søn hed Peter. Skiftet fandt sted 
i anledningen af enken Marris påtænkte nye giftermål. I kæmnerregnskabet for 
1599 står »Hermind Rholfinck (billedhugger), der feck Thomas bilthoffers hustru«.

Selv om man ad arkivalsk vej kan følge Thomas i mere end en halv snes år, 
kender vi af hans arbejder nu kun altertavlen. Har denne billedhugger, 
hvis udgangspunkt og uddannelse er ukendt, og som aldrig hæver sig til at blive 
ledende billedhugger — Robert Jacobsen og brødrene van Egen ligger altid over 
ham i løn — har han selv været mester for disse enestående, line skulpturer?

Ifølge kontrakten skal han selv — som billedhugger — »forfærdige« alter
tavlen, men »lade gøre« træfløjene ved en billedskærer, alt efter en given 
patron83 (fortegning) udført af en stor, med Floris-stilen fortrolig kunstner. 
Men der foreligger den mulighed, at Thomas har påtaget sig altertavlens ud
førelse som entreprenør, ligesom det skete i senmiddelalderens altertavle
fabrikation, og at han — på samme måde som han lod træfløjene udføre af en 
anden — har givet noget af arbejdet ud til en billedhugger, enten her i landet 
eller i udlandet. Som f. eks. da Frederik II.s svigerfader, kurfyrst August af 
Sachsen, 1563 opførte et gravmæle i Freiberg, blev alabastarbej det udført i Ant- 
werpen efter tegning af en lybsk kunstner og i færdig tilstand sendt til Freiberg 
sammen med nogle nederlandske svende, som skulle bistå med opsætningen68.

Men det er også tænkeligt, at både friskulpturerne og/eller midtrelieffet går 
ind under kontraktens tilladelse for Thomas til at bruge noget af det alabast, 
kongen havde liggende. 1575 havde kongen f.eks. i Helsingør modtaget 10 
kasser med alabastaltertavler, som var bestilt fra Antwerpen84. De blev først 
indsat hos borgmester Henrik Mogensen, dernæst i dronningens kammer på 
Kronborg.

Ingen af disse hypoteser kan bekræftes, da materialet er mangelfuldt, men de 
må nævnes, fordi de viser, at Thomas billedhugger ikke nødvendigvis behøver 
at være mester for hele altertavlen, selv om kontrakten er stilet til ham85.

†Mcilet altertavle. 1582 fik Hans Knieper kontrafejer efter kongens egen be
faling 200 dl. udbetalt af Sundtolden for »thenn Altar taffle hand haffuer Malid 

* Korrekturnote. LA. Helsingør tingbog 1587—92, fol. 101 b, meddelt af Allan Tønnesen. 
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som er opsaet her i Kirckenn paa Croneborch. End for en Conterfej malet effter 
then vnge herre och Printz saa och for tuende Vaben malet for Kn. M. och 
Drottning med Guld och Sølff paa Papir«5. Denne altertavle, som åbenbart har 
været beregnet til kirkens indvielse påskedag 2. april 1582, har kun stået i 
kirken til 1587, da den nuværende stenaltertavle blev opstillet.

Altersølv. Kalk 1843 (lig. 25), med cirkulær fod på tilsvarende fodplade; 
foden, der er godronneret, går i eet med balusterskaftet, hvis pæreformede led 
ligeledes er godronneret; foroven, under en krave med godronnering, er der en 
fladtrykt kugle med støbt bladværk. Bægeret, hvis underdel er udhamret som 
en bladkurv, har under mundingen et bundprikket bælte med englehoveder 
mellem guirlander og herover stjerne, alt i støbt relief. Godset er tyndt, orna
menterne forgyldte ligesom bægerets indvendige side. Kalken er sikkert ud
formet under hensyn til vinkanden fra 1703. Under bunden og på bægeret fire 
stempler: mestermærket »Schrøder« i forsænket oval, henvisende til den køben
havnske hofguldsmed Conrad Christian Fredrik Schrøder (Bøje p. 133), Køben
havns bymærke (årstallet nu dækket), guardeinmærket H R, med efternavnet 
Hinnerup i bittesmå versaler på H’ets tværstav, samt månedmærke (tyren). 

Fig. 24—25. Kronborg slotskirke. 24. Vinkande, 1703 (p. 598). 25. Alterkalk, 1843 (p. 597).
L. L.1966 L.L. 1966
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30,2 cm høj. Tilhørende disk, glat, med tunget bort og samme stempler. Oblat
æske, sikkert samtidig, glat, cylindrisk; langs kanten stemplet IIHLI i retkant- 
felt, og tre kroner(?), samt på kanten, P 3. 6,3 cm i tvm.

Tilhørende mahognikasse med bæregreb af messing42.
Vinkande (fig. 24) 1703, med cirkulær, godronneret fod over aftrappet fod

plade, pæreformet korpus med tud og S-formet hank. Nederst på korpus er der 
en kurv af smalle, rundbuede blade, foroven graverede og ciselerede akantus- 
blade og drueklaser hængende i et knækket »regence«-bånd; fladt godronneret 
låg med bladgæk. Ornamenter, fod og låg forgyldt. Under korpus (skjult af 
foden, når denne er påskruet) omkring skruepalen tre stempler: Københavns 
mærke 1703, mestermærket DBH over 1703 for Københavnerguldsmeden 
Ditlev Brasenhauer (Bøje p. 49) samt guardeinmærket: C over MW (delvis 
dækket af en lodning). Højde 23,5 cm.

*Emaljeret guldkalk og -disk (jfr. Frederiksborg slotskirke)86.12. juli 1583 ud
betaltes 300 dl. i arbejdsløn for et par sølvstager og en guldkalk til kongens 
slotskirke. Sølvet og guldet lagde kongen til5.1 inventariet 160065 nævnes blandt 
alterkostbarhederne »1 ammeleredt kalkck och disch aff Guld — neder wdi 
kierchenn«. Ifølge brev dateret Kronborg 24. juli 1645 oversendte slotsherren 
Arendt v. d. Kula efter ordre en disk og en kalk af guld; i brev dateret dagen 
efter erklærer samme, at guldkalken og -disken, som i de forrige slotsherrers 
tider skulle været i skriverens gemme og ikke i slotsherrens, blev optaget i slot
tets inventar, da han fik lenet87.

Foruden guldkalken og -disken omtaler inventariet 1600 en forgyldt kalk og 
disk samt en lille, forgyldt vinkande; den forgyldte kalk og disk havde hr. 
Augustinus, den tyske prædikant, med sig i felten 1612; han afleverede dem 161765.

† Beretteis essæt. O. 1700. På en løs seddel88 med præsten Vincentz Rønnebechs 
hånd (ca. 1711) læstes: »Haver jeg vejet en kalk og disk og en flaske, vog 19 lod 
1½ q. Sign: Bendix Lund« (jfr. Bøje p. 55).

Alterstager. 1) (Fig. 26) 1727, af sølvblik, i regence, af typen med tre C-volut- 
ben. Ornamentikken er dels opdrevet (knækkede buebånd, overflødighedshorn, 
akantusblade), dels graveret og stemplet (rudemønster), dels fint og tyndt 
graveret (stiliserede blade, muslingeskaller, blomster, knækkede buebånd etc.). 
På fodens ene side kronet spejlmonogram CM89. Den ene stage har forneden fire 
stempler: Københavns mærke 1727, mestermærke MPG 1729 for Marcus 
Pipgros (Bøje p. 64f.) samt guardein- og månedsmærke; den anden stage mangler 
Københavnsmærket. 59,5—60,5 cm høje.

2) Nyere messingkopier efter barokstager.
† Alterstager. Til sølvstagerne 1583 (jfr. guldkalk ovenfor) købtes 3. maj 

samme år for 100 dl. guld til at forgylde dem90.
Bibler. 1) Frederik II.s bibel, folio, 1589 i samtidigt læderbind med mønster
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Fig. 26. Kronborg slotskirke. Alterstage, 

1727 (p. 598).

stemplede messinghjørner og spænder. 
Forsats- og bindpapir håndtrykt med 
lysrødt, brunrødt og grønt: stiliseret 
bladværk og dyr (løve, hjort). Ligeledes 
håndtrykt titelblad til »Propheterne« med 
sort, rødt og grønt påført forgyldning. På 
bladet foran titelbladet skrevet: »Denne 
Bibel er 225 Aar/gam(m)el — Knud So- 
rensen Elkær / tilhørende Soren Knudsen 
Elkær!« samt tegnet to sidestillede hjer
ter, det ene med flamme, det andet med 
to næbbende fugle. Efter titelbladet ind
klæbet beskåret kobberstik af Frederik 
II. (»H. Goltzius sculp.« — »G. Cornelij 
excud.«).

2) København 1842. Nittende oplag, i 
sort læderbind med guld- og sølvtryk.

Messehagel (fig. 27-28) fra 1600’rne, af 
violet brokade med rækker af forskellige 
guldblomster. Applikeret kors, ved hvis 
fod kranie og knogler over trepasformet 
»jordsmon«, overalt kantet med perler. 
Krucifiksfiguren er vatstoppet applika
tion. Ophængt i glas og ramme på syd
væggen, syd for alteret. Hagelen, der kom 
til kirken 1843, hidrører fra Christians
borg, hvorfra den 1785 kom til Rosen
borg. 1843 synede biskop Münter hagelen, 
og det bestemtes da, at den skulle fores 
med hvidt eller lysegult silketøj, og at 
de slidte kanter måtte afskæres; desuden
skulle den åbnes fortil, og med hensyn »til den nu brugelige form« anbefa
ledes hagelen ved Christiansborg slotskirke som forbillede42.

† Messehageler. Ifølge inventariet 160065 ejede kirken en hagel af karmoisin 
fløjl, en af rødt sølver bliant samt en af grøngyldent bliant, svarende til alter
klæderne »aff samme slaugh« (sml. p. 580).

Alterskranke, opsat 184291, retkantet., med støbejernsbalustre.
Døbefont (fig. 29) med fint hugget, flad, firkløverformet kumme af rød porfyr 

på firekoblet søjlefod af brunt marmor, den sidste fra 1842—43, eftersom man 
1843 noterede42, at der var anskaffet og opsat en font, hvortil delvis var benyt- 
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Fig. 27—28. Kronborg slotskirke. Messehagel og detalje (p. 599).

tet en fra Frederiks kirkeplads (Marmorkirken) afgiven skål af rødt marmor, 
»som formodes i sin tid at være forarbejdet til lignende brug«. Kummen, der er 
ret uregelmæssig og måler 85—90 cm i tvm., er på undersiden udformet af fire 
sammenstillede muslingeskaller, hvorfra den stiger firkløveragtigt op, kantet 
med en bort af spidsblade; muligvis italiensk import. Syd for alteret.

Prædikestol (fig. 30-37) i højrenæssance, sandsynligvis fra 1582, med malet årstal 
1584 på lydhimmelen. Snedkeren er ukendt; der har været flere billedskærere, 
og af regnskaberne fremgår, at Hans Ganssog (mester for marmor-prædike- 
stolen i Lund domkirke) har skåret storfelternes dyderelieffer, af hvilke tre er 
bevaret. Talrige enkeltheder er i øvrigt fornyet ved restaureringen før indvielsen 
1843, da kirken atter blev taget i brug til gudstjeneste.

Stolen, der er ophængt på vestsiden af den østligste søjle i sydrækken, 
nærmest alter og døbefont, med opgang på søjlens sydside, består af fem fag 
med arkader i storfelterne, kannelerede hjørnepilastre, postamentfelter, gen
nemløbende frise og underbaldakin; over den hvælver sig en lydhimmel. 
Arkadernes muslingeskalnicher, der kantes af en perlestav, har fyldingspilastre 
og bueslag, hvor felter med fladsnittet beslagornamentik veksler med ædel- 
stensbosser; som »slutsten« tjener en svunget knægt med et menneskehoved. I 

Sophus Bengtsson 1942
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Fig. 29. Kronborg slotskirke. Døbefont, kummen af porfyr (p. 599).

sviklerne har der været »perspektivhuller«, nu er kun de tomme, cirkulære for
dybninger tilbage. Arkaderne optages af store relieffer: i midtfeltet ses rigs- 
våbenet i kronet skjold (fig. 31), der holdes af en engel, alt på baggrund af 
en stor kartouche, i de andre felter er der dydeskikkelser, fra nord: Mådehold, 
med kande og pokal, Retfærd (fig. 30), med sværd og vægtskål, Kærlighed (fig. 
32), med hjerte og to børn samt Håb (fig. 33), med blomst og anker (fornyet).

Også postamentfremspringene indeholder arkader. Heri står smårelieffer af 
ti apostle, i arkitektoniske nicher (fig. 34-36) fra nord: 1) Andreas (Andreaskors 
og bog), 2) Petrus (nøgle og bog), 3) Simon (sav og bog), 4) Bartholomæus eller 
Judas Taddæus (bog; attribut forsvundet), 5) Thomas (vinkel), 6) Johannes 
(kalk), 7) Jakob den ældre (fladpuldet hat og stok), 8) Matthæus (lanse og bog), 
9) Filip (latinsk kors) og 10) Jakob den yngre (fakbue).

Frisen er glat og gennemløbende. Fra undergesimsen hænger (sekundære) 

L .L .  1966
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Fig. 30—31. Kronborg slotskirke. Prædikestol. »Retfærdighed« skåret 1585—86 af Hans Ganssog 
og rigsvåben (p. 601).

gennembrudte stykker med frugt og bladværk omkring menneskehoveder. 
Den svejede underbaldakin, hvis vinkelknækkede ribber foroven og forneden 
ender i volutter, afsluttes med en pyntelig, skålformet knop besat med lang
strakte, rundede bosser.

Opgangen er meget smal og har panel til begge sider, det ydre, mod syd, op
rindeligt, på fire fag mellem fyldingslisener, ret bred postamentfrise, men smal 
gesimsfrise og ny håndliste; panelet afsluttes af en kanneleret pilaster; ind
vendig ses den svære trappetrinsvange med brede affasninger mellem trinene 
(fig. 37). Panelet i nord, ind mod søjlen, er fra 1843.

Himmelen, af form som underbaldakinen, har fem frie polygonsider, mens 
søjlen skærer sig skævt ind i den sjette side, et oprindeligt forhold, som har be
stemt formen af den geometriske figur af lister, der pryder loftet; fra det cen
trale, polygonformede hulrum i dette hænger en (fornyet) Helligåndsdue ned. 
Topstykker og spir, i bruskbarok, er sekundære. Baldakinens spids dannes af en 
kogleblomst.

Allerede af denne beskrivelse fremgår, at mange enkeltheder på stolen er 
ændret, ligesom dydernes placering og apostlenes forvirrede rækkefølge næppe 
afspejler de oprindelige forhold. Mens der kan sættes spørgsmålstegn ved en del 

L. L.1966
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Fig. 32—33. Kronborg slotskirke. Prædikestol. »Kærlighed« og »Håb«, 32 skåret 1585—86 af Hans 
Ganssog, 33 fornyet 1842—43 (p. 601).

Fig. 34—36. Kronborg slotskirke. Prædikestol. Apostelrelieffer i postamentfremspringene. 34. Andreas. 
35. Jakob den ældre. 36. Jakob den yngre (p. 601).

L.L. 1964

E.M. 1966 Allan Tønnesen 1966 E.M. 1966
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af 1800'rnes fornyelser, var den tilføjelse, der skete 1585—86 (men som for
mentlig har været planlagt fra første færd), af storartet virkning. Om prædike
stolen vides, at den var opstillet 1582. Thi 1579—80 havde Mikkel maler fået 
flere penge, end der tilkom ham; disse afkvitteredes 1582, da han havde over
strøget prædikestolen med fernis og forgyldte bogstaver, stafferet orgelværket, 
alle stole, bænke og paneler oven og neden i kirken92. Først 1586 fik »Hanns 
Ganssow bilttsnider bethalt effter Giert Randtzovs (slotsherrens) fortegnelse for 
IIII Billeder Fland haffr skorit oc indsett paa Predickestolen her paa Slotitt, 
stk. 1111 dl. = XVI dl.«93. Som påvist af Astrid Tønnesen må disse lire »Billeder« 
have været fire dyderelieffer, hvoraf de tre, Kærlighed, Retfærd og Mådehold, er 
bevaret; thi der kan ikke være tale om relieffet af rigsvåbenet, som ved sin tørre, 
noget gnidrede skæremåde skiller sig stærkt ud fra de smidige og elegante dyde- 
skikkelser. Det fjerde grove og plumpe relief, »Håbet« (fig. 33), er fornyet 1842 
—43. Hele dette felt94 består af blødt træ, muligvis lind, og bunden savner de 
gamle relieffers virkningsfulde baggrundsprikning samt de under forgyldningen 
liggende farvelag og kridtgrunderinger.

Ganssog har naturligvis ikke selv »opfundet« sine relieffer, men har skåret dem 
efter et kobberstik i den samling, som ethvert velforsynet snedker- og billed
huggerværksted lå inde med. Det er ikke lykkedes at finde de benyttede forlæg, 
men den »Kærlighed«, der står som hjørneherme på den skånske Stora Köpinge 
kirkes prædikestol fra 159795 er, omend plumpere i sin udførelse, ganske til
svarende og bekræfter, at der er tale om stikforlæg. Men selv om Ganssog ikke 
har skabt figurmotiverne, er hans udførelse af en så sjælden elegance, at man 
skal henvende sig til hans yngre kollega, Statius Otte, for at finde en jævnbyrdig 
kunstner.

Såvel rigsvåbenet som apostelfigurerne er skåret af andre knap så fremragende 
billedskærere. Måske er rigsvåbenet udført af en af de snedkere, der havde 
inventaret i enterprise, apostelfigurerne af en anden. Blandt disse figurer ad
skiller den spidsnæsede Johannes sig fra de øvrige ved en noget større elegance i 
holdning (dette kan dog skyldes forlægget) og ved de skarpt mandelformede 
øjeæbler, som er helt forskellige fra de andre småfigurers, der er indbyrdes ens, 
men hvor Jakob den ældre dog har tydeligt angivne pupiller. Måske er ulig
heden først fremkommet 1843(?).

Gangen i prædikestolens tilblivelse ligger imidlertid klar: en maler har først 
givet et udkast (patron), der er blevet approberet af majestæten, som derefter 
har overgivet sagen i den ledende snedker, Jesper Matthiesens, hånd. Denne 
har fordelt arbejdet mellem de talrige snedkere, billedsnidere og malere, som 
slottet disponerede over — sikkert under stadig konference med kongen, der 
fulgte hele slottets indretning med den største interesse — og med slotsherren, 
der optrådte som kongens »konduktør«. Selv har Jesper snedker formentlig kun 
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Fig. 37. Kronborg slotskirke. Interiør mod prædikestolsopgang og marskalkstolens panel (p. 602).
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fungeret som inspicerende og koordinerende. Om han selv har fået stunder til 
at skære og save, må anses for tvivlsomt. — Den store forskel, der er mellem 
hans egen prædikestol fra 1567 i Helsingør S. Olai (jfr. p. 170) og den 15 år 
yngre Kronborgstol er ikke kun stilbestemt, men også mesterbestemt. Der er 
derfor intet grundlag for at knytte Kronborgstolen til Jespers hånd. Som slots- 
snedker (fra 1575) var det hans pligt at sørge for, at stolen blev færdig.

I stafferingen, der fornyedes 1843 på gammelt grundlag, er guldet stærkt 
dominerende: storfelternes dydeskikkelser, apostelreliefferne, hængestykkerne, 
alle fremtrædende partier af ornamenterne samt dele af alle lister er forgyldt. 
På underbaldakinen veksler felter med guldgrund og med grøn bundfarve. På 
guldgrunden er der med ret tynde, brune streger malet bladornamenter, og på 
samme måde er bunden punkteret med brunt; tilsvarende er ornamentikken i 
de grønne felter udført i guld. På ribberne er der blåt, hvidt og guld. Stafferin
gen af selve prædikestolens korpus er kun partiel, og oprindelig har egetræet 
stået blankt mellem de stafferede flader; nu skimtes træet her gennem et tyndt 
lag mørkbrun maling. Hjørnepilastrene har sort farve i kannelurerne, mens 
arkadernes pilastre er malet med hvide arabesker, der vel efterligner intarsia. 
En prøveafdækning har konstateret, at der under disse arabesker og på de til
svarende på opgangspanelet og indvendig i stolen ligger ældre, vistnok skablon- 
malede, gullige, hvis form og forløb restaureringen nøje har fulgt. Selve arkaden 
over dyderne har blåt i felternes beslagværk, mens de (fornyede) diamantbosser 
er grønne. Himmelen er stafferet som underbaldakinen.

Indskrifterne er alle med en fed fraktur af sen karakter på blå eller sort bund 
med guld, der i postamentfelterne er »skygget« med sort. Indskrifterne har 
følgende ordlyd, i stolens frise: »Des HERREN Wort ist warhaftig, vnd was er zu- 
saget, das Helt er gewiss, der 33 psalm.«. I postamentfelterne: »Das gesetz des 
HHERrn / ist on wandel, vnd erquickt die seele. XIX psalm. Das zeugniss des 
herrn ist gewiss vnd macht die al- / bern weise. Die befehl des herren / sind 
richtig, vnd erfrewen das hertz. Die gebot des HERren / sind lauter, vnd erluchten 
/ die augen. Die furcht des herrn / ist rein vnd bleibt ewig- / lich. psal. XIX.«. På 
himmelen: »Jes. am xlviii. Ich bin der Herr dein Gott / Der dich Leret was 
Nutzlich ist / vnd Leite dich auff dem / Wege den du gehest / M. D. LXXXIIII.«

Vedrørende stolens historie kan videre følgende oplyses: 1582, se p. 607. 1584 
fik Peter de Meyer 10 dl. for at staffere en »hemling« med guld over prædike
stolen96. 1587—88 fik Peter de Meyer og Claus Jansen betaling for maler- og 
ferniseringsarbejde i kirken, hvori også indgik prædikestolen97. 1635 skulle 
Caspar Keilhau »aftoe« prædikestolen24. Om stolen blev nedtaget i slutningen 
af 1700’rne, da kirken blev benyttet til krudtmagasin (p. 570), eller først noget 
senere, kan ikke afgøres med sikkerhed; Friis nøjes med at notere, at den var 
nedbrudt før 180 7 98. 1836 omtales den som meget beskadiget63.
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Stolestader og panelværk. Stolestaderne er sikkert fra 1582, samtidige med 
kirkens øvrige inventar, idet Mikkel maler dette år fik betaling for bl.a. over- 
strygning af staderne (jfr. p. 604). Men de dekorative enkeltheder på de rigt ud
skårne gavle er først blevet færdige 1586—88, udført af billedskærerne Henrik 
Kønneman og Albrit Gysse (andre steder kaldet Kies, Gise eller Giese, jfr. 
pulpitur p. 620), der 1587—88 fik 35½ daler og 1 ort for adskilligt arbejde at 
have gjort og udskåret på de »Poste« (gavlstykker) for stolene samt »paa thett 

Fig. 38—40. Kronborg slotskirke. Stolestadegavle (p. 609). L.L.1964
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Fig. 41—42. Kronborg slotskirke. Stolestadegavlenes topstykker. 41. Norges løve. 42. Hovedskjoldets 
delende kors i rigsvåbnet (p. 609 f.).

Paneel for vdj Kon. May. Staell (stol) her paa Kronneborigh«99. 1587—88 fik 
Peter de Meyer og Claus [Jansen] maler betaling for at fernisere og staffere 24 
stolerum og stolene udi kirken, og det fremgår, at malerarbejdet også havde 
stået på 158697. Foruden disse snedker- og malerudgifter i forbindelse med 
stolenes opstilling foreligger der følgende regnskabsnotits fra 1588100: Betalt 
Hans Ganssov billedsnider for et hoved og en arm og ben101, han har gjort på 
en stol her på Kronborg udi kirken, som var sønderbrudt, 2 mk. Det kan dog 
ikke nærmere bestemmes, hvad her hentydes til.

Stolestaderne fordeler sig nu med 13 gavle i syd, 12 i nord samt tre lange 
bænke med (nyt) udskåret forpanel under orgelpulpituret i vest; de er med nogle 
få undtagelser, opstillet efter Bindesbølls plan102 (fig. 6). Oprindelig må der til 
24 stolerum (jfr. ovenfor) have været 26 gavle. Det forreste stade i syd, lige 
neden for prædikestolen, finere udført end de andre103, har vel oprindelig været 
beregnet for de medlemmer af kongehuset, som ikke havde adgang til kongens og 
dronningens stole på nordpulpituret. Formentlig er det det stade, der 1618 
kaldes stolen, som de unge herrer står udi, når prædiken er104. Dette stade og det 
næstfølgende, der vel også har haft tilknytning til kongehuset, er de eneste, 
som har bevaret deres døre. I syd står, som nr. 13, en forskudt gavl uden top
stykke og mod nord, på kvindesiden, er der en ligeledes topløs (gammel) gavl 
anbragt forskudt (nr. 6).

Gulvarealets møblering har været afstemt smukt og harmonisk, dengang 
staderne endnu stod på deres oprindelige plads. Langs alle væggene løber panel
værk, på vest- og nordsiden nu i to etager, op til pulpiturloftet. Ved sin vand
rette opdeling i retkantede fyldinger eller i arkader mellem postament og 
gesims indgår panelet i intim forbindelse med stolepaneler og ryglæn, der har 
samme vandrette opdeling og de samme skillende pilastre, mens de forsvundne 

E. M.1966 E. M. 1966
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E.M. 1966 E.M. 1966
Fig. 43—44. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle. 43. Holstens nældeblad. 44. Vendens 

kronede oksehoved i profil (p. 609 f.).

døre formodentlig har haft kvaderarkader svarende til vægpanelets, over et smal
felt. Selv om gulvpanelet ikke er udstyret med egentligt frisefelt, gør det brede, 
glatte rammestykke foroven det ud for denne detalje. Det har dog været stole
gavlene, der fuldendte harmonien og samtidig med deres variationer, som 
næsten må have udtømt en helt ornamentbog, skabte liv i rummet. Også de 
har den klassiske opbygning med et hovedlegeme, her en påsat pilaster, mellem 
postament og gesims, alle dele rigt udskåret og med smalle altid varierende 
»vinger« — og det hele kronet af et fornemt kartouchetopstykke.

Stolegavlene består af een eller af to svære, lodret sammensatte planker, 
hvorpå de udvendige pilastre med deres ornamenter er fæstet (fig. 38). At 
mange af plankerne er helt eller delvis oprindelige, fremgår af, at de foroven på 
indersiden har bevaret spor efter fjernede, symmetriske fladsnitsornamenter, 
og et enkelt sted er der rester af et indsnittet skjold; desuden er der flere lap
ninger og øgninger. Ingen af plankerne bærer spor efter dørhængsler. Kun et par 
af gavlplankernes fremspringende hoveder og masker er nu skåret i eet med 
pilastrene, men ellers er ansigterne pålimede og mer eller mindre opskåret eller 
fornyede, hovedsagelig sikkert ved restaureringen 1843 (et enkelt hoved er for
nyet for få år tilbage).

Også topstykkerne er mærkeligt nok skåret i to ulige store plankestumper, 
hvis sammenføjningslinje kun sjældent falder sammen med gavlplankernes. 
Topstykkerne dannes fortil af en kartouche med figurfelt, mens bagsiden er 
halvcirkulær og udfyldt med eet stort englehoved (fig. 47-48). Nr. 12 i nord, der 
er fornyet, savner det halvcirkulære bagfelt, og på nr. 11 i samme række ad
skiller både halvcirkeltopstykket og englehovedet sig fra de øvrige, så her er 
sikkert også tale om en fuldstændig fornyelse, hvor kartouchetopstykket kan 
være kopieret efter sydrækkens gavl nr. 10.

39
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E. M. 1966 E.M. 1966
Fig. 45—46. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle. 45. Mandshoved i profil (p. 609 f). 

46. Bagsiden af marskalkstolens østligste topstykke (p. 615).

Disse opskæringer og fornyelser, som ofte kan være vanskelige at konstatere, 
må ses i sammenhæng med den tilfældige orden, der præger anbringelsen af top
stykkerne, hvis hovedpart som nævnt indeholder bestanddelene af kongens og 
dronningens våbner; snart må man søge kongens insignier i nordrækken, snart 
i sydrækken, og det samme gælder dronningens; som følge heraf må det også 
henstå som tvivlsomt, hvorvidt de oprindelige topstykker altid har fundet plads 
på deres egne oprindelige gavlplanker, dengang man samlede det hele fra den 
bunke, hvor de havde ligget hulter til bulter, »som om det var en brændestabel 
til at fyre med« (jfr. note 42). Ved denne samling (1843) kom restaureringskniv, 
høvl og sandpapir i flittig brug; det siger sig selv, at der må have været nok at 
restaurere på stadernes fremspringende partier, der havde været nærmest til at 
lide overlast, både i den tid, da rummet ikke benyttedes som kirke og siden da 
staderne blev revet op med rode og stillet eller smidt til side. Restaureringen er 
foregået efter de principper, der er omtalt p. 579 f., nye ansigter kom til, hvor de 
gamle var for medtagne; hvor der kun var gået fliser af, nøjedes man med at 
glatte og udhule. Tydeligst fremgår denne op- og indskæring af et hoved på 
toppen af gavl nr. 12 i sydrækken, hvor restaurators kniv har udhulet ansigts- 
og især øjenpartiet for at skabe et »nyt« ansigt. Formentlig har man i mange til
fælde skåret ansigterne op af æstetiske grunde - for at bringe dem i overens
stemmelse med tidens idealer. Dette mål er stort set nået.

De enkelte våben-detaljer er taget fra kongens og dronningens våbner i den 
form, disse har på altertavlen. Rigsvåbnet indeholder i hoved-, midt- og 
hjerteskjold 11 motiver samt hovedskjoldets delende kors, der også er benyttet 
i et topstykke, mens dronningens våben kun har fem motiver, i alt 17 til de 24 
stole (d.v.s. 26 gavle), der nævnes i de ældre regnskaber. De resterende top
stykker er blevet udfyldt med masker eller lignende. Det kan nu ikke afgøres, 
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Fig. 47—48. Kronborg slotskirke. Topstykker fra stolegavle, bagsiden (p. 609 f).

om de to østligste gavle på sydsiden, »marskalkstolens«, indgik her i denne 
motivrække; thi den østligste gavls topstykke har som motiv en profet eller 
apostel(?), mens det næste topstykke indeholder et Gudslam, der formelt kunne 
være Gotlands mærke; men det må sikkert opfattes som en »bibelsk« pendant til 
den første gavls motiv. I øvrigt er rigsvåbnet i sin helhed afbildet på »mar
skalkstolens« dør. Om motivernes oprindelige ordning kan kun gisnes, men det 
er vel naturligt at tænke sig, at kongevåbnets motiver var forbeholdt syd
rækkens stole (mandssiden), mens dronningens sattes på nordsiden. Nu er 
ordenen følgende, idet det bemærkes, at alle motiver fra rigsvåbnets hoved- 
skjold er forsynet med krone:

Fra rigsvåbnet: Hovedskjoldet:
1) Hovedskjoldets delende kors................................................................... nordrækken nr. 10 fra øst
2) Danmarks tre løver (og ni hjerter).........................................................  sydrækken - 4 - -
3) Norges løve................................................................................................  - - 3- -
4) De tre unionskroner.................................................................................  - - 8- -
5) De Gothers løve (over ni hjerter)............................................................ nordrækken -    1 - -
6) De Venders lindorm (drage)...................................................................  sydrækken -  10 - -

Midtskjoldet:
7) Slesvigs to løver......................................................................................... sydrækken - 7 -
8) Holstens nældeblad..................................................................................  nordrækken - 9 -
9) Stormarns svane (med halskrone).......................................................... - - 3- -

10) Ditmarskens rytter...................................................................................  mangler nu
Hjerteskjoldet:

11) Oldenborgs bjælker.................................................................................. mangler nu
12) Delmenhorsts kors.................................................................................... sydrækken - 9 - -

E.M. 1966 E. M.1966

39’



612 HELSINGØR 52
Fra det mecklenborgske våben:

1) Mecklenborgs kronede tyrehoved, forfra..............................................  sydrækken — 5 - -
2) Rostocks grif..............................................................................................  nordrækken — 2 - -
3) Schwerins arm med ring.......................................................................... sydrækken —    6 - -
4) Vendens kronede oksehoved i profil....................................................... nordrækken — 5 - -
5) Hjerteskjoldet (Stargard)........................................................................  — — 4- -

Andre motiver:
1) Mandshoved i profil.................................................................................. nordrækken — 7 - -
2) Fantasimaske.............................................................................................  — — 8- -
3) - ........................................................................................ .............  — —  11- -
4) Løvemaske.................................................................................................  — —   12- -
5) Kvindemaske.............................................................................................  sydrækken — 11- -
6) Tom oval....................................................................................................  — — 12- -

Ligesom gavlplankernes pilastre er alle topstykkerne forskellige både i 
kartouchernes udformning og i side- og topfigurer; oftest er sidefigurerne to 
nøgne drenge i hel- eller halvfigur, stående eller siddende i forskellige stillinger. 
Et enkelt topstykke viser to langkjortlede damer med palmegren(?), et andet 
har Petrus med nøglen som pendant til en anden apostel med bog, nogle smyk
ker sig med engle, andre med fugle. Visse topstykker har ikke sidefigurer, men 
en skikkelse foroven, der kan være en nøgen, hvilende dreng eller en syngende 
dreng med bog. De fleste af disse småfigurer er så hårdt opskåret at deres stilpræg 
er forsvundet, (et par meget naturalistiske ørne er sikkert helt nye).

Stoleværkets rygpaneler er delvis gamle, adskillige med lapper og øgninger, men 
største parten er formentlig fra 1843; man har brugt det, der var anvendeligt, og 
fornyet resten. Bortset fra rygpanelet i »marskalkstolen« og den tilhørende 
bagved er de øvrige paneler ens udformet. På østsiden fagdeles de af syv kanne- 
lerede lisener med cirkelhul over hver kannelure, og midt i de således afdelte seks 
felter er der et »spejl«, der med sine karnisprofilerede kanter springer ligeså 
meget frem som lisenerne. Vest- eller bagsiden har tilsvarende seks arkade
felter, hvor bueslaget og de omløbende pilastre er udformet med fyldinger, og i 
sviklerne er der tomme »perspektivhuller«. Buefagene flankeres af syv kannele- 
rede pilastre. Nedadtil er der et hængestykke udsavet med vekslende liljer og 
tunger, midtpå og til siderne støttet af et fladt, ligeledes udsavet ben med balus- 
terform. I alt fald eet af disse hængestykker synes oprindeligt.

Sydrækkens (ydre) østpanel tilhører »marskalkstolen« og beskrives under 
denne; mod vest i denne række er der intet panel, og det lange panel foran 
bænkerækkerne under orgelpulpituret er nyt (fra 1843) ligesom bænkene. Nord
rækken har derimod panel både for øst- og vestenden. Østpanelet består af 
fem fag afdelt af svære, kannelerede halspilastre på høje postamenter og med 
fremspringende bryst, hvis tre sider bærer en stor ædelstensbosse.
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Arkaderne er dekoreret med vekslende ædelstensbosser og beslagværksfelter 
og en ligeledes beslagværksprydet »slutsten«; i sviklerne er der fladsnittede 
ornamenter. Frisen er gennemløbende. Det korte indgangspanel i vest har kun 
tre arkadefag, hvoraf det ene er omdannet til dør ind til kirketjenerens stol. 
Arkaderne svarer til østpanelets, men halspilastrene er dekoreret med fladsnit 
under et stort, udsavet ornament ved brystbossens underside, (det er den pilas
ter, der er efterlignet på det nye panel under orgelpulpituret).

Stafferingen på stolegavlenes udvendige sider svarer på det nærmeste til 
»marskalkstolens« (se denne). Indvendig står de alle i træets farve, der dog nu er 
noget sløret af et mørknet fernislag. Gavlene har sikkert kun haft farve på de 
fladsnitsornamenter, der var under topstykkerne, mens rygpanelerne på alle 
spejle og i alle arkader har en sort, skabloneret arabeskagtig dekoration; med 
et par enkelte undtagelser er det de samme to skabloner, der idelig gentages i 
henholdsvis spejl og arkade. Østpanelet i nordrækken har hvidmalede skablon- 
arabesker i arkaderne, mens bosserne er afvekslende røde og grønne, beslag
værket forgyldt på blå bund, sviklernes dog på sort bund. Pilastrene har sort- 
malet hals, røde og grønne bosser, gyldne kannelurer med hvide kanter. Også
i postament og frise er der hvide (ens) skablonmønstre. Samme farvevalg går 
igen på indgangspanelet.

»Marskalkstolem (fig. 46, 51-53) — for at beholde denne sene betegnelse — er 
(jfr. p. 608) den forreste stol i sydrækken, umiddelbart neden for prædikestolen; 
sammen med den sikkert tilhørende stol bagved har den bevaret sin dør; dens 
gavle er en smule fornemmere end de andre, men mærkeligt nok ikke højere 
(oprindeligt?), og forpanelet er rigt udskåret, ligesom den også har indvendige 

E.M. 1966 E.M.1966
Fig. 49—50. Kronborg slotskirke. Fremspringende hoveder på stolegavlenes pilastre (p. 609).



614 HELSINGØR 54

skæringer; det er det eneste møbel i kirken, der nu har »rigtig«intarsia. — For
panelet består af fem fag med arkader adskilt af hermer med joniske kapitæler, 
postamentfelter og gennemløbende frise. Arkaderne, med profilkapitæler og 
ædelstensbosser vekslende med fladsnittet beslagværk og med maskeprydet 
»slutsten« i buernes issepunkter, fyldes næsten helt af store, varieret skårne 
kartoucher, der danner ramme om fem dyderelieffer; i kunstnerisk henseende 
måler de sig ikke med prædikestolens dyder og heller ikke med »marskalksto- 

Fig. 51. Kronborg slotskirke. Hermer på marskalkstolens to gavle (p. 614).
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Fig. 52. Kronborg slotskirke. Marskalkstolen (p. 613).

lens« gavl-hermer, hvorimod de står visse af småligurerne på de små pulpitur
søjler nær. De forestiller ifølge de underskrevne navne: »Spes« (»håb«) med anker 
og fugl, »Fides« (»tro«) med kors og bog, »Caritas« (»kærlighed«) med barn på 
arm og ved fod, »Iusticia« (»retfærdighed«) med sværd og vægt, samt »Pacien- 
cia« (»tålmodighed«) med lam. Hermerne er nøgne, vekslende mandlige og kvin
delige, med klæde eller halssmykke (fig. 53).

L. L.1964
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De to gavle er opbygget som kirkens øvrige, og som nævnt, af samme højde, 

men pilastrene har her en mandlig og en kvindelig herme (fig. 51), der i ud
førelse kappes med Ganssogs prædikestolsdyder. Begge har nøgne kroppe, men 
et hovedklæde falder ned bag ryggen og lægger sig på skaftets overkant, og en 
pude på hovedet mildner trykket fra det joniske kapitæl. Det er den »skønne« 
hermetype, der noget varieret genfindes på Christian IV.s kongestol i Roskilde 
domkirke (DK. Kbh. Amt p. 1724), på Syv kirkes alterbordspanel (smst. p. 
1144), på den fine prædikestol i Herfølge (DK. Præstø p. 281), på Tikøbs præ
dikestol (Lynge-Kronborg hrd.) og andre udmærkede arbejder. Topstykkerne, 
der er ubehageligt opskåret 1843, holder ikke kvalitativt mål med disse hermer; 
det østligste viser en siddende, skægget mand med bog (profet, apostel?) ind
fattet i en oval ramme, det andet et klumpet Gudslam (jfr. p. 611) i kartouche. 
Dette sidste har, som de øvrige gavle, på bagsiden af kartouchen et halvrundt 
gavlfelt med et stort, næsten fornyet englehoved, mens det østligste smykkes 
med en laurbærkrans omkring et englehoved (fig. 46). Dørens arkade omslutter 
rigsvåbnet i samme form som på altertavlen, med nye eller opskårne engle- 
hoveder i svikler og på bue. En tilsvarende, tom arkade findes på nabodøren.

Indvendig er stolen rigere udstyret end de andre stole og har et højere ryg
panel. Forpanelets arkader har her »slutsten« med små hoveder eller masker, og 
de skillende elementer er halspilastre, hvis skafter dog ikke er »indlagt« med 
lysere træ som rygpanelets; men det er troligt, at de har været det. Sandsynlig
vis har hele partiet over det tynde bueslag også været belagt med en finérplade. 
Rygpanelet er af samme højde som vægpanelet, med gennembrudt frise for
oven under æggestav-tandsnitgesims; når de kongelige personer sad ned, var 
de skjult for bagved siddende. Også på dette panel har arkadernes »slutsten« 
hoveder eller masker, og halspilastrene, der har en yderst diminutiv ægge- 
stavkapitæl, har indlagte skafter med lyst træ, hvori atter er indlagt symme
triske intarsia-ornamenter i mørkt træ. Derimod er »indlægningen« på brystet 
nu kun malet. Rygpanelet har på bagsiden arkader over kvadratiske fyldinger 
med »spejl«. De enkelte arkadefag skilles og flankeres af kannelerede pilastre 
med beslagværksprydbælte, og i arkaderne veksler på bueslaget bosser med 
beslagværksfelter (slutsten med hoved), mens de på pilastrene veksler med 
kannelerede felter. De kvadratiske fyldinger skilles af korte, svære kannelerede 
halspilastre, hvis kapitæler støder op til det øvre fags pilasterbaser.

Stafferingen såvel af »marskalkstolen« som af det øvrige stoleværk, har op
rindelig kun været partiel, men nu — det gælder især marskalkstolen — er der 
ikke meget bart træ synligt; guld dominerer, og marskalkstolens farver går igen 
på de andre stader. Forpanelet har sort bund bag figurerne, vekslende blå og 
hvide kartoucher, mens arkaderne veksler med blå og hvide felter, hvori der er 
forgyldt beslagværk, røde og grønne bosser. Dyderne er skiftevis klædt i rødt 
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Fig. 53. Kronborg slotskirke. Marskalkstolens forpanel (p. 613).

og grønt, tålmod f. eks. i rød dragt med grønt slag, skriftkartoucherne hvide 
vekslende med røde, hermeskafterne forgyldt med sorte ornamenter samt lidt 
rødt og grønt. I postamentfelter og -fremspring er der gyldne skablonornamenter 
på brun (oprindelig bar) bund, mens frisen har tilsvarende ornamenter på sort. 
Indvendig går de samme farver igen, men her har de glatte felter malede in- 
tarsiaefterligninger med skablonranker og vekslende træfarver — alt opmalet 
ved restaureringen o. 1843.

Den oprindelige, partielle staffering skyldtes, som nævnt, Peter de Meyer og 
Claus maler. 1635 renoverede Caspar Keilhau alle stolene neden i kirken med 
lim og fernis, og guld, hvor behov gjordes (14 rdl.). Det fremgår, at Keilhau 
måtte anskaffe en svamp og seks »Kradh bøster« til stolene at rengøre24.

Vægpanelerne strækker sig for gulvpanelets vedkommende over alle rummets 
fire vægge, og under vest-og nordpulpiturerne er der i nyere tid indskudt et panel 
mellem fodpanelet og pulpituret. Det omløbende gulvpanel består af portal
felter over postamentfyldinger, flankeret af kannelerede halspilastre med bryst
bosser fremad og til siderne, altså svarende til nordre stolerækkes østpanel. 
Pilastrenes rygbrædt har flade, udsavede vinger med rovfuglehoved foroven og 
harmonerer derved med stolegavlenes pilastre. Portalen eller arkaden er bosse- 
ret med vekslende lodrette og vandrette diamantbosser på pilastrene og i bue
slagets bosser, der følger buen, afbrudt af to oventil spidse bosser, der bryder 
buen, samt en karnissvunget »slutsten« med perlestav. I sviklerne er der ind

L. L.1964
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skåret murstensskifter. På nordvæggen (arkade nr. 7 og 8 fra øst) findes de to 
eneste varianter, hvor bosserne både i bueslag og på pilastre veksler med flad- 
snitsfelter (jfr. »marskalkstolens« rygpanel, bagside). Mange fornyelser. Over
panelet har kun fyldinger, hvorover frise. Såvel i denne som i gulvpanelets frise 
løber lange indskrifter, der består af forskellige bibelsprog, især fra Jesu Sirachs 
bog, som Frederik II. selv havde samlet og ladet trykke, og som Christian VIII. 
ifølge slotspræst Fischer 1841 approberede som anvendelige til inskriptioner i 
kirken42 (jfr. også indskrifterne ud- og indvendig på pulpituret). Hvorledes 
disse udtalelser af slotspræsten end skal forstås, er det givet, at friserne har inde
holdt indskrifter før de nuværende, der er opmalet med 1800’rnes fede fraktur, 
og at disse snarest med deres typiske »afskriverfejl« (ældre og moderne ortografi, 
udeladelser og et enkelt sted rent kludder) giver indtryk af at være rekonstruk- 
tionsforsøg af ældre mer eller mindre udslidte indskrifter.

På det nederste panel, begyndende til venstre på østvæggen (ved trappen): 
»Sehet an die Exempel der Alten, vnd mercket sie, Wer ist jemals zu schanden 
worden — ingen indskrift bag alteret — der auff jn (d.v.s. ihn) gehoffet hat. 
Wer ist jemals verlassen, der in der Furcht Gottes blieben ist. (Sydvæg): Oder 
wer ist jemals von jm verschmehet, der jn angeruffen hat; Denn der Herr ist 
gnedig vnd barmherzig, vnd vergibt Sünde, vnd hilfft in der Not. Iesus Sirach 
Cap. 2, v. 10—13105. Meine Kindlein, solches schrei — »marskalkstolens« ryglæn 
— be ich euch, das ihr nicht sündiget, Vnd ob jemand sündiget so haben wir 
einen Fürsprecher bei dem Vater, Iesum Christ, der gerecht ist, Vnd derselbige 
ist die Versöhnung für vnsere Sünde nicht allein aber für die unsere, sondern 
auch für der gantzen Welt. Vnd an dem mercken wir, dass wir ihn kennen, so wir 
seine Gebot halten. Iohan(n) is [1. brev] 2. Cap. (Vestvæg): Die augen des Herrn 
sehen auff die so jn lieb haben. Er ist ein gewaltiger Schutz, eine grosse Stercke. 
Ein schirm wider die hitze, Eine hutte wider den heissen Mittag, Eine Hut 
wider das straucheln, Eine hülffe wider den fall, der das Hertz erfrewet, vnd 
(Nordvæg): das Angesicht frölich macht vnd gibt gesundheit, Leben vnd Segen. 
Sirach 34 Capt. (I dørrummet): Höre gern Gottes Wort, vnd mercke die guten 
Spruche der Weisheit. Sirach 6 Capittel 35 v. (Videre på nordvæggen): Viele so 
vnter der erden schlaffen ligen werden auffwachen Etliche zum ewigen leben, 
etliche zu ewiger schmach vnde schande. Die lerer aber werden leuchten, wie 
des Himels glantz, vnd die, so viel zur Gerechticheit weisen, wie die Sterne 
imer vnde ewiglich Danielis, 12 Capt. Betrachtet im [her et vanskeligt læseligt 
ord (Gleich?) med gammel, prøveafdækket skrift] Gottes Gebot vnd gedencke 
stets an sein Wort der wird dein Hertz volkomen machen, Sirach 6 Ct.«106.

På frisen over det (nye) øvre panel, vest- og nordvæg, begyndende på vest
væggen (skriften er her lidt spinklere end i gulvpanelet): »Zureisset eure Hertzen 
und nicht eure kleider, und bekehret euch zu dem Herrn eurem Gott denn er ist 
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Fig. 54—57. Kronborg slotskirke. Figurer i søjlernes prydbælter på nordpulpituret. 54. Lucretia. 

55. Retfærd. 56. Judith. 57. Caliope? (p. 620 f.).

gnedig barmherzig gedultig vnd von grosser gvte vnd rewet in bald der straffe, 
ioel, am, 2. Gap. Ynd zwar Gott hatt die zeit der vnwissenheyt vbersehen, Nnh 
aber gebeüt er allen (nordvæg) menschen an allen enden bvsse zvthun. Darumb 
dassz er einen tag gesetzt hat auff welchen er richten wil den Kreisz, des erdboden, 
mit gerechtigkeit, durch einen Man, In welchen ers beschlossen hat vnd leder
man furhelt den glauben, nach dem er in hat von den todten aufferwecket. acto. 
am. 17. So spricht der Herr, Wen ich zum Gottlosen spreche, er sol sterben Vnd 
er bekehret sich von seiner sünde vnd thut was recht vnd gut ist also das der 
Gottlose das pfand wider gibt vnd bezahlet was er geraubt hat vnd nach dem 
wort dess lebenss wandelt, dass er kein bosess thut So sol er leben, vnd nicht 
sterben Vnd alle seiner Sunden die er gethan hat sollen nicht gedacht werden107. 
Den er thut nuh wass recht vnd gut ist. Ezech. 33 C.«

Dørfløje. 1) Rester af kirkens oprindelige fløje i indgangsdøren fra o. 1582, 
er bevaret. I de to fløjes ydre beklædning, der for største delen stammer 
fra restaureringen 1843, er i alt fald de to hermer, den midterste og den vestre, 
gamle, mens den østre ser ud til at være en efterligning. Det renæssanceagtige 
topstykke (af syv lodrette planker), med bedende og musicerende engle, er for
nyet med tydelig inspiration af Kønnemann-Giese; da også de to gamle her
mer står de to billedskæreres øvrige arbejder i kirken nær, tør man formentlig 
antage, at det er dem, der har skåret dørenes prydværk, og at topstykket må
ske er en ret tro kopi efter det oprindelige. Af den indvendige beklædning, de 
egentlige dørfløje, synes hele den østre gammel, med to fyldinger, et højt rekt
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angel over et bredt, begge med fremspringende, kantprofileret spejl. Om ægge- 
stavlisten, der i en kurvehanksbue følger topstykkets form, og gesimsen her
under, er gammel eller ny, kan ikke afgøres uden afdækning. Bukkehornshængs- 
lerne og den store, firkantede jernlås er fornyelser. Materialet er eg både i de 
gamle og de nye dele.

10. maj 1587 blev der givet ordre til, at kirkedørene skulle »udstafferes« med 
maling71, og samme eller næste år fik Peter de Meyer og Claus maler betaling 
for staffering og forgyldning5. Nu står fløjene udvendig i træets farve, mens de 
indvendig har de fra stolestaderne kendte sorte skablonmønstre. Topstykket 
har røde skablonblomster på guldgrund.

2—3) Til de to spindeltrapper i rummets nordøst- og vesthjørne er der to ens 
døre med arkade foroven og kvadratfylding med omløbende, kanneleret liste 
forneden; den østligste er gammel, med stor, sekundær baroklås og nyere bukke- 
hornshængsler, den vestligste en efterligning efter denne.

†Dørfløj. 1635 skulle Caspar Keilhau renovere den dør for muren ved præ
dikestolen, antagelig døren for trappen op til »piberstolen«24 (jfr. p. 624).

Pulpiturer. 1577 leverede stenhugger Gert Fadder trappetrin til den lille 
vindeltrappe i kirken, som gik op til orgelet (jfr. p. 563), og 1578 leverede samme 
trappesten til en vindeltrappe, som skulle opsættes i kirken, »som Dronningen 
opgaaer i Kirken og siden fremdeles til det Galleri der foroven« (jfr. p. 564). — 
1586 betalte tolderen efter Gert Rantzaus fortegnelse penge til billedsniderne 
Henrik Kønnemann og Albrit Giese (jfr. stolestader p. 607) for 26 runde piller 
med deres forsiring oven og neden, de havde udskåret i kirken på Kronborg à
2 dl., endvidere leverede de 12 oksehoveder og 6 »Schortoess« (d. e. kartoucher), 
de på deres egen omkostning havde udskåret i 21 paneler i kirken, for i alt 59 dl. 
Som ledende slotssnedker har Jesper Matthiessen kvitteret1073.1587 malede Peter 
de Meyer og Claus maler galleriet og dækket derunder samt dronningens gang 
på pulpituret og stolene sammesteds97.

De to bevarede pulpiturer — om †»piberpulpitur« se p. 624 — strækker sig 
langs kirkens nord- og vestvægge. Der er 21 fag i nord, 6+6+6+3 mellem de 
fire hvælvingssøjler, og fem i vest med 2 og 3 på hver side af et sekundært, 
gennembrudt felt under orgelet, med ialt 34 små søjler. Bortset fra det gennem
brudte fag under orgelet løber pulpiturerne ensartet igennem, også under 
kongestolen. Hvert fag flankeres af Kønnemanns og Gieses korintiske søjler, i 
hvis kartoucheprydbælter der er skåret forskellige småfigurer, der tilsammen 
giver et helt program. Hvert felt optages af en portal med flade bosser på 
pilastre og bueslag, med postament, gesims og spinkle ornamentvinger. Forne
den deles pulpiturerne i felter af postamentfremspringene, der afsluttes med 
en hængeblomst, mens den smalle frise er gennemløbende under kronlistens 
æggestav.
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Fig. 58—61. Kronborg slotskirke. Figurer i søjlernes prydbælter på nord- og vestpulpituret. 58. Astro

logia. 59. Salomon?. 60. Profet. 61. Kriger (p. 621).

Figurerne i søjlernes prydbælter viser, nordpulpituret, fra øst: 1) (fig. 56) 
Judith med Holofernes’ hoved, 2) (fig. 57) Caliope?3) Kvinde med nøgen overkrop, 
i kontrapostisk stilling, afbrudte attributter (Dialectica?) 4) langkjortlet kvinde 
med bue og pil (Artemis?), 5) (fig. 54) Lucretia, 6) Eva, højre hånd med æblet 
afbrudt, 7) Adam (hovedet, hele højre, uformelige arm og venstre arm fornyet), 
8) gevandtklædt kvinde (nøgent venstre ben) med bog108, 9) klarinetblæsende, 
gevandtklædt kvinde (?), 10) kvinde med fugl og anker (Håbet), 11) gevandt
klædt kvinde med harpe (Musica?), 12) gevandtklædt kvinde med nøgen over
krop, trædende på stregdelt kugle og med passer og måleinstrument i hænderne 
(Geometria eller Astronomia), 13) gevandtklædt kvinde med tavle og †griffel 
(Arithmetica), 14) kvinde i kortærmet gevandt med afbrudt nøgle(?) og bog 
(Grammatica), 15) kvinde i kortærmet dragt skænkende vand i en vinskål 
(Mådehold), 16) gevandtklædt kvinde med søjleskaft i højre og -kapitæl i venstre 
hånd (Styrke), 17) (fig. 58) gevandtklædt kvinde med genstand, der ligner et 
håndspejl, men snarest oprindelig er et solbillede (Astrologia) — næppe Klog
skaben, da slangen mangler —, 18) gevandtklædt kvinde op ad hvem et lam 
springer (Tålmodighed), 19) (fig. 55) Retfærdighed, højre hånd med sværdet 
afbrudt, 20) kvinde i kortærmet dragt med barn på venstre arm og hjerte(?) i 
højre hånd (Kærlighed), 21) kvinde i kortærmet dragt, med hænderne sammen
lagt i bøn (Tro eller Fromhed), 22) gevandtklædt konge med krone på hovedet, 
bog og harpe i hænderne (David), 23) gevandtklædt mand med blød tophue,
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bog i højre og hævet venstre hånd (profet), 24) kortkjortlet, gevandtklædt, bar
hovedet mand med bog eller flad bakke i hænderne (profet?), 25) gevandtklædt, 
barhovedet mand med bog i venstre og lang, tynd pind i højre hånd (profet).

Vestpulpituret, fra nord: 26) Kriger — alle krigerne er i de »romerske« fantasi
dragter, der var gængse blandt renæssancens malere og billedskærere — med 
stor hjelm, sværd og standard (gammeltestamentlig feltherre), 27) kriger med 
hellebard (som nr. 26), 28) (fig. 61) kriger med sværd (som nr. 26), 29) (fig. 59) 
konge med scepter (Salomon?), 30) ung mand med slangestav og bevingede sko 
(Merkur), 31) kortkjortlet, barhovedet mand med defekt attribut i højre hånd 
(som nr. 26?), 31) nøgen kvinde med smalt klæde om underlivet, nedhæng
ende højre arm, den venstre, opadrakte hånd afslået(Fortuna?), 32) (fig. 60)lang- 
kjortlet mand med blød tophue og bog i hænderne (profet), 33) kvinde i om- 
snoet gevandt med bar højre arm nedad mod venstre, ved hendes fødder en 
åben bog (Rhetorica?).

Løber man dette tilsyneladende tilfældige og ejendommeligt anbragte person
galleri igennem, vil det vise sig, at det indeholder et smukt afrundet »program« 
(jfr. Frederiksborg slotskirke). I regentens kirke bevæger man sig fra vore synde
fulde urforældre, Adam og Eva, over de tugtende og formanende, gammeltesta
mentlige profeter — der er fire, så det må være »de store«, Esajas, Jeremias, 
Ezekiel og Daniel — sammen med samme bogs tapre og vise konger — da den 
ene er David, må den anden være Salomon (jfr. portalens figurer p. 578) — 
dydens og tapperhedens romerske og gammeltestamentlige kvinder, Lucretia, 
der dræbte sig selv af skam over at være blevet voldtaget, hvorved hun gav an
ledning til, at det forhadte kongedømme blev styrtet, og Judith, der slagtede 
Holofernes. Herfra kommer vi til dyderne og repræsentanterne for de frie 
kunster, måske også et par muser(?). I denne forsamling optræder så Hermes 
som gud for den driftige handel og Artemis, der vel må betragtes som jagtens 
gudinde samt endelig — om tolkningen er rigtig — Fortuna, den gode lykke.

Til nordpulpituret og herfra til orgelpulpituret i vest er der adgang ad de 
p. 576 nævnte spindeltrapper i øst og vest samt fra østfløjen (nu Søfartsmuseet) 
ad en bred åbning med en moderne jerndør umiddelbart over spindeltrappen her. 
Desuden er der brudt en lille, smal åbning i pulpiturets vestende gennem muren 
ind til sydfløjens herværende sal (nu også optaget af Søfartsmuseet). Bryst- 
værnspanelet har her profilindrammede fyldinger med kantprofileret »spejl«, 
hvis nederste 3—4 cm dækkes af fvrretræsgulvet, der ligger i højde med baserne 
på forsidens arkader.

Under pulpiturerne er der et pragtfuldt kassetteloft med et ophøjet fladsnit- 
smykket felt om en midtbosse og varierende ornamenter på kanterne anbragt i 
et dybt, ligeledes kvadratisk felt. I rammeværkets skæringer er der rosetter og 
mellem dem pålimet fladsnit om en langstrakt bosse.
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Mens den udvendige, partielle staffering er polykrom som på kirkens øvrige 
(ydre) træværk, er indersidens fyldinger malet med hvide, røde og sorte skablon-

Fig. 62. Kronborg slotskirke. Kongestolen (p. 624). L. L.1964
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mønstre, i frisefyldingerne uden om spejlet og i det mellemfaldende rammeværk 
er der derimod sorte skabloner — alt på træets bund. Kassetteloftets farver er 
rødt, blåt, hvidt og guld samt træets toner.

Også pulpiturfriserne bærer lange, helt opmalede indskrifter med gylden 
fraktur, både ud- og indvendig, vestpulpituret kun udvendig; da dette sidste 
pulpiturs indskrifter ikke indholdsmæssigt skiller sig fra kirkens øvrige ind
skrifter og ikke tager særligt hensyn til det herpå stående orgel, citeres dets 
indskrifter her i sammenhæng med nordpulpiturets. Vestpulpituret: »Lobet den 
Herrn in seinem Heiligthumb. Psalm. 150« — »Wer des Herrn namen anruffen 
wird. Der sol errettet werden. ioel 2. Alles was ihr thvt mit worten und wercken 
das thut alles im namen Ihesv col. 3.« — Nordpulpitur: »Befile dem Herrn deine 
werck, so werden deine anschlage fort gehen, proverbiorum. am 16. Capitel.« — 
»Furchte dich nicht Liebes Land, sondern sey frolich und getrost, Denn der 
Herr kan auch grossz ding tun. Ioel. am 2 Capittel. Ich habe den Herrn alzeit 
für augen, denn er ist mir zur rechten, darumb werde ich wol bleiben. Darumb 
freuet sich mein Hertz, und meine Ehre ist frölich. Auch mein fleisch wird sicher 
liegen. Denn du wirst meine seele nicht in der hölle lassen. Er kennet meinen 
Namen darumb will ich ihn schutzen. Er ruffet mich an, so will ich ihn erhören. 
Ich bin bei ihm in der not ich wil in heraus reissen vnd zu ehren machen. Ich 
wil in settigen mit langem leben, vnd wil im zeigen mein heil.« [Salme 16]. Nord
pulpitur indvendig, partiet i kongestolen medregnet: »Also muste Christus 
leiden, vnd aufferstehen von den todten am dritten tage vnd predigen lassen 
in seinem Namen, busse vnd vergebung der Sünden Luc. 24. (inde i konge
stolen:) Wilt du Gott dienen, so lasz dirss ernst sein, auff dass du Gott (her 
skillevæg i kongestol dækkende: nich)t versuchest, Gedenck an den Zorn, der 
am ende kom(m)en wird, vnd an die rache, wenn du davon must. Sirach 18. 
Capt. (kongestolen slut) Wenn ein vernunftiger eine gute Lehre horet, so lobet 
er sie, und breitet sie ausz, Horet sie aber ein mutwilliger, so misfelt sie im, vnd 
wirfft sie hinder sich. Sirach am 21 Capt. Neige deine ohren, vnd Hore die wort 
der weisen, und nim zu Hertzen meine lehre. prouerb. 22.«

†Pulpitur. »Piberstolen« omtales i regnskaberne kun 163524, da Caspar 
Keilhau fik besked om at reparere en pille under den med fernis og oliefarve. 
Det må være det pulpitur, der ses på Bindesbølls tegning (fig. 7); i dette til
fælde har man altså ikke fulgt hans opstillingsplan, men har fjernet det.

Kongestolen, Christian IV.s og Frederik II.s (†) stol er indrettet i nordpulpi
turets midterste fag. Som foran nævnt løber det egentlige pulpiturpanel uændret 
igennem på hele nordsiden, og kongestolens fag har ikke rigere udstyr her end 
de andre. Markeringen af Majestætens stol viser sig først i panelets overbygning, 
et mellemstykke med tre rundbuede åbninger samt et rigt skåret topstykke, der 
fylder hele hvælvingsbuen og i midten har Christian IV.s rigsvåben og titler. 
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At Frederik II. har ladet indrette en »kongestol« på pulpituret, fremgår af de 
ovenfor p. 620 citerede regnskaber fra 1578 vedrørende dronningens trappe. 

40

Fig. 63. Kronborg slotskirke. Kongestolen, detalje af mellemstykket (p. 626).
L. L.1966
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Når det derfor 1585 hedder, at Anders snedker for 44 dl. har panelet kongelig 
Majestæts stol her på Kronborg med noget andet udi samme stol109, tør man 
antage, at det drejer sig om kongestolen i kirken. Og det samme gælder be
talingen 1587 på 8 dl. til Hans Ganssog for han udi træværk udsnidede et 
»kompostument«, (felt, her topstykke med kartouche eller lign.) oven på »stee- 
derne« (stolestaderne) udi kongelig Majestæts stol her på Kronborg, og lige
ledes et andet til 10 dl. som blev indsat i kgl. Maj.s stol110. Om Kønnemans 
og Gieses bidrag, se p. 620. 1587 fik Peter de Meyer og Claus maler betaling for 
dronningens gang udi kirken på pulpituret og for tre skillerum med døre og 
bænke og stolene sammesteds. Kongens stol, et rygstykke bag den og to døre 
blev forgyldt og stafferet95.

Disse de eneste bevarede regnskabsposter om den sag viser, at kong Frederiks 
stol har været paneleret, har haft udskæringer og fint stoleværk, hvis billed
skærerarbejde var udført af mesteren Hans Ganssog.

Der foreligger intet om, hvornår Christian IV. har ændret eller fornyet sin 
faders stol, og ved en tidsbestemmelse må man derfor holde sig til façadens stil
historiske træk. Der er en slående forskel mellem dens mellempanel med dets 
fine, livlige frise (arkadeåbningerne er nye) og det lidt bombastiske topstykke. 
Skyldes dette forskellige, men samtidige billedskærere, eller er der en tidsforskel 
mellem de to partier?

Mellemstykkets stilbestemmelse vanskeliggøres af de mange opskæringer 
(engle- og småansigter) og fornyelser (nichernes figurer); kun de flankerende 
hermer synes ikke at have været berørt af 1840’rnes restaureringsraseri, og det 
samme gælder den fine ornamentik i frisen. De ornamentale udtryksformer f. 
eks. på Hans thor Brügges altertavle fra 1593 i Søborg (oprindelig i Helsingør 
S. Marie, jfr. p. 375) virker som ældre slægtninge af Kronborgstolens mellem
panel, og hermeskafterne her er af samme type som skafterne på Søborg præ
dikestol, fra årene omkring 1600. Disse forhold sandsynliggør en datering af 
kongestolspanelet til 1600’rnes første tiår, og det kan i så tilfælde ikke hidrøre fra 
Frederik II.s stol, der ifølge de omtalte regnskabsposter må have været opført 
1585 og have stået færdig 1587, samtidig med det nedre, gennemløbende panel.

Da topstykket i ånd og skæring er vidt forskelligt fra mellempanelet, må det 
være udført af en anden snedker (også kongestolen i Roskilde domkirke var for
delt til to snedkere), og det er vel muligt, at det er opsat nogle få år senere.

Ud mod kirken fremtræder kongestolen over det gennemløbende brystnings- 
værk med et af tre (fornyede) arkader gennembrudt panel. I de oprindelige 
åbninger har der sikkert siddet skydevinduer. Partierne mellem arkaderne er 
udformet som selvstændige fag (fig. 63) bestående af storfelt med nichefigur 
flankeret af mandlig og kvindelig herme, med postament og rigt skåret frisefelt. 
Skikkelserne i muslingeskal-nicherne er vistnok helt fornyede; de forestiller 
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dyder, fra øst: Håbet med anker og due, Troen med kalk og palmegren, From- 
hed(?) med bog og moderne palmegren, samt Retfærdighed med sværd og skål
vægt. De flankerende kvindelige hermer har nøgen overkrop og — i forhold til 
kirkens ældre snitværker — svulmende former (vingerne) og teatralske stillinger 
(hermerne); mændene er iført fantasidragter med krone, turban eller hjælm, den 
kronede har scepter, turbanmanden en langskaftet økse. Der er gjort meget ud 
af frisen, hvor livlige småfigurer vokser op af blomsterkalke, og især restaura
torerne har gjort meget ud af frisens fremspringende bøjler.

I topstykkets tætte ornamentik hersker den største trængsel af store, nøgne 
mer eller mindre fede figurer, store havuhyrer, små, påklædte kvinder, vase- og 
blomsterarrangementer uden om det sammenstillede rigsvåben, der støttes af 
to lidt slappe vildmænd. At sætte Statius Otto fra Lüneburg i forbindelse med 
dette morsomme, men ikke mesterlige arbejde111, betegner en underkendelse af 
denne billedskærers dygtighed og stringens. Man sammenligne blot med de ham 
med mere sandsynlighed tilskrevne skikkelser i Frederik Leiels epitaf i S. Olai 
kirke (p. 237).

Til kongestolen, som den ses oppe på pulpituret, må også regnes det til
stødende vestfag, da dette er afskilret mod vest med et lavt, rigt stafferet 
fyrrepanel med dør. Den egentlige stol eller loge, der er bygget op af ege-panel- 
værk lige til hvælvingerne, måler 615 cm i længden øst-vest og ca. 180 i dybden 
syd-nord, således at der er en smal, kun 100 cm bred gang bag stolen med døre 
i øst og vest. Herover, strækkende sig over stolens panelværk og en gennem
løbende gesims, er der halvrunde topstykker, som slutter sig til hvælvings- 
kapperne. I panelet mod øst er en bred tofyldingsdør med rigellås i gammel stil, 
mod vest et lidt bredere tofyldingspanel. Mod nord dannes stolens bagside af et 
panel med tre rækker fyldinger (otte i hver række), og herover er der en række 
skævtbuede åbninger i fyldingernes bredde, hvis overside er afpasset efter 
hvælvets form. To fyldinger forneden (nr. 5 fra øst) er omdannet til en smal, 
knap 180 cm høj dør med vippelås i gammel stil og bukkehornshængsler. Inde 
i stolen ligger et nyere gulv (1843) to trin højere end pulpiturgulvet, og over de 
fornyede arkadeåbninger ud til kirkerummet løber en bred frise med ægge- 
stavgesims. Dydefigurernes udadtil konkave nicher fremtræder inde i stolen som 
flade fremspring med bred karniskant, mens smalfelterne under nicherne ind
vendig viser sig som små, dybe fyldinger med bred kant-rundstav af den art, 
der først bliver almindelig i baroktiden. Under arkadeåbningernes underkant 
er der opsat en nyere, tarvelig hylde, hvis knægte dækker bogstaver i frise- 
indskriften. Over æggestavsgesimsen står topstykkets rå, skruphøvlede, smud
sigbrunt overstrøgne bagside og bidrager til det forstemmende, fattige indtryk 
af en skrabet fornem stol, hvis indre står i skærende modsætning til den ydre 
pragt. Det er vanskeligt at afgøre, om panelet rummer rester af Frederik II.s stol. 

40*
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Ved et firefyldingspanel, hvis profiler svarer til yderpanelets, er stolen nu 
delt i to ulige store rum, det ene mod vest med to, det andet med een arkade
åbning. Denne skillevæg løber umotiveret ind midt bag på »Troens« niche og 
dækker eet af friseindskriftens ord. I vestafdelingen står nu fire fabriksstole, 
østafdelingen tjener som magasinrum.

Ifølge inventariet 160065 var der et rødt, blomstret fløjeistapet med silke- 
frynser og to lange, røde, blomstrede fløjelsbænkedyner til kgl. Majestæts stol, 
og »på kirken, som dronningen står« tre små stole omdragne med rødt klæde og 
beslagen med messingsøm; syv små stole, som jomfruerne bruger, var gult an- 
strøgne, og der var bænke og skamler trindt omkring. Endvidere nævnes et rødt, 
blomstret fløjels tapet med silkefrynser til dronningens stol, et rødt tapet af 
klæde med uldne frynser til dronningens jomfruer, en lang, rød, blomstret bæn
kedyne, ligeledes til dronningestolen. Disse tøjer opbevaredes vistnok i en 
fyrrekiste i fadebursstuen.

Den udvendige staffering svarer til den på kirkens øvrige træværk, men guldet 
florerer betydelig mere i topstykket. Omkring rigsvåbenet læses kongens titler 
med malede versaler: »Christianvs qvartvs dei gratia daniæ, norwegiæ, van- 
dalorvm, gottorvmq(ve) rex / dvx schleswici, holsatiæ, stormariæ et ditmarciæ, 
comes in oldenb(vr)g et delmenhorst.« Panelernes fyldinger har de vanlige 
sort skablonerede mønstre på træets bund, fyldingsprofilerne er malet med hvidt, 
blåt, guld og rødt. På øst- og vestsidernes topstykker står et kronet C 4 på rød 
grund omgivet af blomsterkrans og herudenom skablonmønstre. Det lave 
fyrrepanel med dør, der afskilrer faget vest for stolen har hårdt opmalede tætte, 
hvide og sorte skablonmønstre om rødbundede felter hvori dels kronet F S, dels 
kronet Jesumonogram, og på rammestykkerne slyngbånd.

Orgler. Den nuværende orgelfaçade — med værk112 fra Marcussen og Reuter 
1843 — er fra 1636 og har hørt til det værk, Johan Lorentz leverede dette år, 
et instrument hvis musikalske egenskaber ikke kendes, eftersom kontrakten 
med orgelbyggeren vel er bevaret113, men ikke bilaget. Det blev »ruineret« under 
svenskekrigen66. Niels Friis skriver følgende: »Af Lorentz-orglet var endnu i 
1842, da det nye skulle bygges, vindladerne — pibeværkets »fundament« — til
bage. De var, svarende til 1600-tallets orgelbygningsstil, trange, og materia
lerne ikke særlig gode. Men de viste ifølge en undersøgelse, som den køben
havnske orgelbygger, Jens Gregersen, havde foretaget for den i sagen råd
spurgte Frue-organist, C. E. F. Weyse, at 1636-instrumentet havde haft 24 stem
mer (nogle steder angives tallet til 27) fordelt med 9 i hovedværket (i det gamle 
orgelhus), 7 i overværket (tilbage i nichen) og 8 i pedalet (midterst). De indice
rede også, at orglet havde været spillet fra siden, hvorimod der ikke fandtes 
angivelser med hensyn til dispositionen«115.

Lorentz leverede også façaden, men ikke efter egen tegning; kontrakten lyder
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nemlig på, at han skulle udføre et 
orgelværk af nyt »efter afridsen, som 
hannem forseglet er leveret« med 
undtagelse af staffering og maling, 
som han ikke skulle have noget at 
gøre med.

Façaden er af normal baroktype, 
med tre lave tårne, det midterste 
bredest og højest, og to mellemfal
dende pibefelter; både disse og tår
nene er kronet af spir, hvoraf midt
tårnets er en gennembrudt kartou
che med C 4. På postamentfrisen, der forkrøbber sig om tårnene, er der en smuk 
ornamentrække med småfigurer, som vokser op af bladværk, og masker. Vin
gernes åbne, spinkle ornamentik grupperer sig om to kvindeskikkelser på go- 
dronnerede konsoller, i nord Retfærdighed med sværd og skålvægt, i syd 
(Troen?, Fromheden?) med bog.

Orgelhuset har over en barok kordongesims i højde med pulpiturbrystningens 
overkant to fyldinger over hinanden med oprindelige malerier såvel på syd
som på nordsiden, halvfigurer af syngende eller musicerende damer; i syd 
øverst: turbanklædt, med nodebog, nederst luthspillende, med blottet venstre 
skulder og bagudflagrende rødt klæde. På nordsiden har den øverste kvinde en 
lyre, mens den nederste spiller på tværfløjte.

Organisten sidder nu med ryggen til det gamle orgelhus — piberne her er 
stumme —, idet de to manualer og pedalet er anbragt foran et bag orgelhuset 
placeret nyt hus, egentlig kun en panelvæg, bag hvilken værket befinder sig112.

Orglet står på vestpulpituret, hvis ydre er beskrevet i forbindelse med det 
andet pulpitur (p. 622); men orglets tilstedeværelse manifesterer sig ved et i 
pulpiturpanelet indskudt, gennembrudt barokfelt med horn- og fløjteblæsende 
engle blandt viltre ornamenter. I frisens indskrift mærker man derimod ikke 
noget til hverken musik eller sang. Indvendig i pulpituret er der talrige ind- 
skårne navne, årstal og tegninger bl.a. to små hestekøretøjer (jfr. fig. 64).

†Orgel. Kirken har haft et orgel fra sin første indvielse og planlagt fra forste 
færd (jfr. p. 579). 1582 fik Hans Brebus orgelmester 300 dl. for forfærdigelse og 
opsætning af et orgel i »kirken her på Kronborg«116; det var kun halvt så meget, 
som det orgel kostede, han leverede til S. Olai (p. 202), så det kan ikke have 
været noget særlig stort instrument; 10. maj 1587 gav kongen på forespørgsel 
Rantzau besked71 om, at han selv måtte bestemme, hvilke malerier der skulle 
anbringes på orglets fløje72. Da Lorentz’s orgel senere opsattes, blev resterne af 
Brebus’ skænket til tyske kirke i København117 (jfr. DK. Kbh. By I, 267).

E. M.1966

Fig. 64. Kronborg slotskirke. Ridsning på orgelpulpi
turets inderside (p. 629).
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Salmenummertavler. I kirken hænger fem store, klodsede tavler med skyde- 
numre, vel fra 1843, en sjette ligger i kongestolen.

Maleri, 1843, på kobber. To engle med palmegrene holdende rødt klæde med 
»C VIII R« foran elefantordenskæde under krone på pude. De to engle står på 
en lys rød trappeopsats med sort baggrund. 95 x 122 cm inden for den brede 
rundstavramme117a. I et smalfelt forneden er med versaler malet følgende ind
skrift: »Det oedelagte guds huus reistes paa kongens bud / ham, som beskiærmer 
kirken, beskiærmer gud!«. Vestligt på sydvæggen. Vedrørende dette maleri 
foreligger et brev fra kommandant I. H. Rothe af 6. december 1843, hvori han 
skriver: »Kongen er . . . blevet opmærksom på, at i en inskription under hans 
navneciffer, der hænger over for den kgl. stol ... er ordet »ødelagt« skrevet med 
oe. Det er ingen malerfejl, men digteren Andersen, der har forfattet den, har 
bogstaveret netop på denne måde«42.

*Maleri. 1841. Kristus velsigner de små børn, af Heinr. Eddelien, opbevares 
andetsteds på Kronborg. 1843 tillod Christian VIII., at der til ophængning i 
Kronborg kirke anskaffedes et af historiemaler Eddelien forfærdiget maleri med 
det nævnte emne42; ifølge Kornerup118 var det ophængt på væggen til højre for 
alteret, dvs. hvor messehagelen nu hænger. Maleriet ses på ældre fotografi.

(†)Malerier. 1634, 3. nov. anvistes der ifølge vurderingsseddel penge til kon- 
trafejeren Adrian Muiltges119 for otte malede stykker forfærdiget til Kronborg 
kirke »så og befaling at contentere en maler for et stykke fra Holland i lige måde 
til kirken.«120 Af Muiltges kvittering fremgår, at betalingen for de otte malerier, 
der synedes og vurderedes af Villum Hornboldt, var 320 rdl.; det fremgår end
videre af regnskaberne, at disse malerier havde vakt den udvalgte prins’ inter
esse, således at de 22. juli 1634 sendtes til København, hvor de »8 store, malede 
stykker med ramme« . . . »bleve brugte i fyrstelig nåde, prinsens bilager, på Kø
benhavns slot«. Næste år, 25. sept., akkorderede man med Caspar Keilhau om at 
tage dem ud af de der benyttede rammer, spænde dem på andre, afto dem og 
imod solen tørre dem igen, opsætte dem i kirken og staffere rammerne24.

Det første inventarium, der medtager kirkens malerier, er fra 167766. Her 
nævnes: »Et stort, ottekantet skilderi om Moeses slaar paa klippen«, samt fire 
skilderier på øst- og på vestvæggen. E. J. Jessen optegnede i midten af 1700’- 
rne121 også fem malerier: »i koret på den ene væg Moses, der slår på klippen122, 
på samme side på kirkens væg fire mindre skilderier: Abraham vandrende, 
havende for sig en engel i en lys og klar sky, Simeons historie i templet, Hagars 
historie med hendes vansmægtende søn, samt Loths historie, der han går ud af 
Sodoma«. Hvorvidt disse sidstnævnte malerier eller nogle af dem er identiske 
med Muiltges’, fremgår ikke af akterne.

Lysekroner. To ens, i barokform, fra 184342.
Ur- eller sejerværket er i »Trompetertårnet« ved kirkens vestende, med skive
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(malet årstal 1863) mod gården. På værkets jernramme indslåede versaler: 
»A. Funch, Kjøbenhavn. Patent 1855«.

†Sejerværker. På Kronborg har der samtidig været flere sejerværker, hvad der 
bl.a. fremgår af Jørgen Brenners kontrakt, da han 11. juli 1585 fik bestalling 
som sejermager; her nævnes nemlig, at han foruden daglig at stille det store 
sejerværk, så det altid går efter solen, også har pligt til at holde de små i stand71. 
Her behandles kun »det store«, skønt det fra begyndelsen sikkert har haft 
plads i »det store tårn«, jfr. nedenfor, —1582 arbejdede Jep tømmermand selv- 
tredie på et nyt sejerværk123. Samme år modtog Poul sejermager til lod og til 
sejerværket på Kronborg fire lispund og halvandet skålpund bly samt 140 
favne grove tove124. 8. februar 1583 rykkede kongen for værket, der skulle 
»sendes hid«, hvis det var færdigt; dersom sejermageren manglede guld til for
gyldning, skulle tolderne levere det71. Uret må være leveret, før Poul sejer
mager døde i juni 1584, thi hans enke fik 1584 og 1585 betaling for at lade det 
passe125. Man skulle derfor ikke synes, at det var dette ur, der allerede måtte 
fornyes, da tolderne i Helsingør 3. okt. 1587 fik befaling om i henhold til den 
fortingning, kongen havde gjort med Hans Matzen, sejermager, at betale ham 
200 dl. for det sejerværk, han havde lavet til Kronborg71. Om det så er dette 
urs skive eller hint, Peter de Meyer og Claus maler stafferer og forgylder 1587— 
88, får stå hen97. 1629 brændte Kronborg. 1632 renoverede og opsatte Hans 
[Mesger], sejermager i Helsingør, et sejerværk i det store tårn (60 favne line)126, 
og samme år blev der leveret to små slagklokker, »som hænger over sejervær
ket på Kronborg«. Det er uvisst, hvor det sejerværk til 400 enkende rdl., som 
Hans Mesger 1637 skulle opsætte på Kronborg, fik plads127. 18. jan. 1638 be- 
tingedes to klokker hos mester Hans [Mesger] urmager at skulle forfærdiges, 
den ene en timeklokke, den anden en kvarters (185 rdl.)128. 1640 er der tale om 
to sejerværker, et, som Josias sejermager i København skulle levere, og som 
vistnok afleveredes 1641129, et andet, stort, som kongen akkorderede med Hans 
Steinbuck om 11. august; af den udførlige kontrakt130 fremgår, at værket skulle 
slå kvarter og fuldslag og vise på trende sider; sejermageren skulle også levere 
tre store »solskiver« af egeplanker og lade dem male og staffere. Pris 800 rdl., 
færdigt »med Guds hjælp« til påske 1641. — 1779 nedtoges den ved lynbranden 
1775 ødelagte gamle urskive på Kronborg klokketårn og afleveredes til kobber
møllen. Allerede 1775 havde I. H. Petersen gjort en ny, ligeledes af kobber63.

Klokker. Som nævnt p. 563 hang klokkerne oprindelig i det store tårn og blev 
først nogen tid efter branden 1629 overflyttet til det ved kirkens vestende stå
ende »Trompetertårn«. De nuværende to klokker er begge støbt af Friderich 
Holtzmann i København 1721.

1—2) 1721, den ene 59,5 cm i tvm., den anden 65, begge med samme udstyr 
og indskrift, versaler: »Gloria in excelsis deo anno 1721« (»ære være Gud i det
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højeste«) mellem øvre akantusbladbort og nedre frise af blade og frugter. På 
legemet et stort, kronet spejlmonogram: F 4. Begge klokker er slagklokker til 
urværket, den ene slår hvert kvarter, den anden ude af brug.

Klokkestol fra 1800’rne, af eg, til to klokker. I Trompetertårnet.
†Klokker. Om anbringelsen, se ovenfor. 1577, 27. jan. modtog Gert [van Mer- 

velt] bøssestøbers svende drikkepenge for de to klokker, de havde hjulpet deres 
mester at støbe af den Lundske klokke131; hermed hentydes til den berømte 
storklokke i Lunds domkirke, der var blevet sprængt ved dårlig ringning. 1582 
fik Chr. Walkendorff ordre til at købe to faldbudne klokker, en på 9 skippund,
2 alen 1½ kvarter vid og en på 8½ skippund, 2 alen og 1 kvarter vid, og sende 
dem til Kronborg. Samme år malede Mikkel maler jernfang og aksler til de fire 
klokker i det store tårn røde. 1629 smeltede alle klokkerne under den store ilde
brand22 og 17 skippund klokkemalm sendtes til gethuset134 og leveredes til me
ster Felix [Fuchs] stykkestøber i København »til nogle klokker i et sangværk 
(Frederiksborg slots?) at bruge«135. Om den nye store klokke findes der en vidt
løftig korrespondance fra Christian IV.s hånd, både angående selve klokken, 
dens indskrift og ophængning; heraf fremgår levende, hvorledes kongen tog del 
i alle (betydningsfulde) enkeltheder, og at han ikke uden videre tog sine lederes 
bestemmelser for gode varer: Den ledende tømrer, Hans Anemøller, får besked 
om at tage Caspar Fincke til hjælp ved ophængningen og får i øvrigt at vide, 
at han først skal sørge for at få de nederste lofter i det store tårn lagt, før han 
snakker om det loft »som klokkerne kommer at stå på«136. 23. juli 1636 fik Hans 
[Kemmer] Rotgeter i Helsingør besked om, hvorledes indskriften på de store 
klokker skulle lyde137: »Ut moneantur homines, Corda sursum Levare, me Chri- 
stianus 4 fieri fecit Anno Christi 1636, Ætatis 60, Regiminis 48, Coro. 40« (»for 
at påminde menneskene om at vende deres hjerter opad har Chr. IV. ladet mig 
gøre i Kristi år 1636, i sin alders 60., regerings 48. og 40 år efter sin kroning«); 
klokkestøberen »er befalet« straks at påbegynde formningen af den største. Midt 
på klokken skulle det »ganske våben ganske stort« sættes på den ene side, på 
den anden et hjerte under en sky, »hvorudi Jehova kommer med hebraiske bog
staver, og skal der ingen andre ord mere komme på siden af hjertet uden dirige 
på den ene og meum på den anden side« dvs. den fra Rundetårn bekendte rebus, 
at opløse: Jehova, styr mit hjerte — skitse og størrelse på bogstaverne med
fulgte. Den store klokke vejede noget over 165½ centner138. Først 1640 kom 
klokken på plads, da det bl.a. havde trukket ud med fuldførelsen af klokke
stolen139. Samme år leveredes fire kobberskiver til svinghjulet, hvormed den 
store klokke skulle ringes, og samtidig nævnes tre klokker støbt på gethuset i 
Helsingør, som indkom på det store tårn på Kronborg130. Også på den anden 
store klokke, måske den der ved svenskernes beskydning af Kronborg 1658 
blev »gantz verderbet«140, og som 1674 siges at være omstøbt141, kendes ind
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skriften: »Ut moneantur homines corda sursum levare me Christianus IIII Dei 
gratia Daniæ, Norvegiæ, Vandalorum, Gothorumq(ve) Rex, Dux Schlesvici, 
Holsatiæ, Stormariæ et Ditmarsiæ, comes in Oldenburg et Delmenhorst fieri 
fecit anno Christi 1639 ætatis 63, Regiminis 57, Coro. 43.«, og forneden: »Avs 
dem fever bin ich geflossen, M. Hans Meyer Ihr Königl. Majestät Stück- und 
Klocken gieser ihm Helsingør hat mich gegossen Anno 1639. Soli Deo gloria In 
Excelsis Deo« samt på den ene side hjertet flankeret af Dirige og meum, og på 
den anden 133 —137. De hebraiske bogstaver er i afskriften gengivet med en 
bølgelinie. Ifølge en sen meddelelse, skulle svenskerne 1658 have fjernet alle 
Kronborgs klokker og bragt dem til Sverige142.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
R A .  Sundtoldrgsk. Visse år (1577—80, 1586—89, 1600—03), hvor man kunne forvente 

at finde oplysninger af særlig interesse for Kronborg, er gennemgået. — Lensrgsk. Kron- 
borg len. Div. kvittantiariumsbilag og inventarielister 1595—1658. — Rgsk. 1617—18 
og 1637—39. — Rygningsrgsk. med bilag 1630—39. — Rtk. 214.28. Skoder, inventarier 
og div. dokumenter vedk. kgl. slotte og ejendomme. II. Frederiksborg og Kronborg in
ventarium 1677. — 215.13. Div. dokumenter 1660—79. — Slotsrgsk. Rev. rgsk. Kron
borg slots inventariergsk. 1765—1843. — Hofmarskallatets arkiv. F. Samlingspakke II. 
Div. inventariefortegnelser 1788—1864, læg 17: Kronborg slots inventarium 1796—1845.
— Sager vedr. Kronborg slot, Frederiksborg slot og S. Johannes kirken 1843—64, læg 
vedr. Kronborg slotskirkes indvielse.

Nationalmuseet: Museumsindberetninger af Otto Norn 1955 (inventar) og Erik Moltke 
1966 (inventar), samt N. J. Termansen 1966 (altertavle og prædikestol). Et stort kilde
materiale bestående af udskrifter vedr. Kronborg er venligst stillet til rådighed af Otto 
Norn.

Tegninger i NM: Portal opmålt af M. Nyrop 1876—77. — Søjle opmålt af V. Koeh 
1878. — Tegning af alterskranke, panel og orgelfaçade, af W. Schneider. — Akvarel af 
font og salmenummertavle. — Opmåling af J. Magdahl Nielsen, tryk i NM. — Op
måling af Charles Christensen 1935. — Kunstakademiets samling af arkitekturtegnin
ger: opmåling 1838 af G. Rindesbøll. A 2066 a—ø og aa—ac (30 blade), samme, aftryk: 
H 2064 a—ø, aa—aø og ba—bs (74 stk.), samme, forarbejder: H 2065 a—o (15 stk.). - 
Opmåling 1876—77 af M. Nyrop (og A. Berg (1) og A. Krog (2)) A 2068, ce—cg og cx, 
cy, cz, cø, da, db, de, df, dg og dh (13 blade).

Notesbog i NM: Jacob Kornerup: 1895—96. VIII. — På Rosenborg: N. L. Høyen: 1835 
—36 (rids af altertavle).

Litteratur. M. C. von Arnholtz: Cronborg Slots og Fæstnings Historie. Helsingør 1836 
(Arnholtz). — P. E. Plscher: Beretning om Kronborg Slotskirkes Indvielse. Helsingør 
1844 (Fischer). — A. Petersen: Bidrag til Kronborg Slots Historie 1560—1663, særtryk 
af DaSaml. V, p. 133f. — F. R. Friis: Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie. 
1872—78 (Friis: Samlinger). — F. R. Friis: Ridrag til dansk Kunsthistorie. 1890—1901 
(Friis: Ridrag). — E. F. S. Lund: Kronborg. Kaserne eller fredet Mindesmærke. 1921.
— Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426- 1857. 1926. Heri: Kronborg, ved 
Fr. Weilbach p. 251—326. — Frederik Weilbach: Det gamle Krogen Slot. 1926, særtryk 
af ÅrbOldkHist 1926. — Samme: Kronborgs Restaurering og det gamle Krogen 
Slot. Helsingør 1934, særtryk af Frederiksborg Amts historiske Samfunds Aarbog 
1934. — Vilhelm Wanscher: Kronborgs Historie. 1939. — Charles Christensen: Kron
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borg. Frederik II.s Renæssanceslot og dets senere Skæbne. 1950. Af samme forfatter lig
ger i Nationalmuseet et fuldt udarbejdet manuskript fra 1934, dog med nogle afvigelser.
— Otto Norn: Kronborg. 1954.

1 Wans cher doc 1. 2 Wanscher doc 3. 3 Wanscher doc 4, 5 og 6. 4 Påskrift på 
von Discows plan. 5 RA. Sundtoldrgsk. 6 Wanscher doc 10. 7 Wanscher doc 28. 
8 Wanscher doc 42. 9 Wanscher doc 52. 10 Wanscher doc 49. 11 Wanscher doc 47.
12 Wanscher doc 44. Den, der handlede mod denne kgl. bestemmelse, skulle bøde med 
en god okse. 13 Wanscher doc 48. 14 Wanscher doc 55. 15 Wanscher doc 75. Den 
i afregningen nævnte sandsten må være identisk med den sorte kalksten. 16 Wanscher 
doc 76 og Fischer p. 5. 17 Wanscher doc 69 og 80. 18 Wanscher doc 112 og 113. 
19 Wanscher doc 60 og Friis: Samlinger p. 303. 20 Wanscher doc 61. 20a DaSaml. V, 
148f. og 152. 21 Wanscher doc 131. Murmester Rastian Kroll, der rømte samme nat, 
og Moritz stenhugger, som havnede i stadens kælder. 22 Wanscher doc 130. 23 Wan
scher doc 132. 24 RA. Lensrgsk. Kronborg len, a. 2. Bygningsrgsk. 1630—39 med bi
lag. 25 Wanscher doc 133. 26 Wanscher doc 137. 27 Wanscher doc 125. 28 Kong 
Christian den Fjerdes egenhændige Breve IV, 199, 360. 29 Friis: Bidrag, p. 191f. 
30 Wanscher doc 155. 31 RA. Rtk. 215.13 Div. dokumenter etc. 1660—79, året 1662. 
32 Arnholtz p. 29, 30. 33 Friis: Bidrag p. 359ff. 34 Wanscher p. 84, hvor begge spir 
er gengivet. 35 Slotspræst P. E. Fischer nævner i Beretning om Kronborg Slotskirkes 
Indvielse p. 7 et dokument [LA. Helsingør S. Marie sognekaldsarkiv. Indkomne breve 
m.m. sognepræsteembedet vedk. 1645—1894] fra o. 1740, hvoraf det ses, at der ikke var 
holdt fuldstændig gudstjeneste på Kronborg i 70 år. 36 LA. Liber daticus for S. Marie 
sognekald 1813—45. 37 Arnholtz p. 35. 38 Arnholtz p. 42f. 39 Arnholtz p. 56, 
sml. tillige note 42. 40 Fischer p. 7. 41 Arnholtz p. 68. 42 RA. Overhofmarskallatets 
arkiv. Sager vedr. Kronborg slotskirkes indvielse 1843—64. 43 Det store, og vist for 
sin tid enestående grundige materiale, findes i Kunstakademiets samling af arkitektur
tegninger. 44 Weilbach: Kronborgs Restaurering og det gamle Krogen Slot. 45 For
modningen om at der i Erik af Pommerns tid skal have været et borgkapel i østenden 
af Kongelig Majestæts hus, der hvor rundvinduet med malede våben findes (jfr. F. Weil
bach: Kronborgs rest. etc. p. 45 og Charles Christensen: Kronborg p. 11) er forkastet 
af M. Mackeprang (En skjoldefrise fra Erik af Pommerns tid på Krogen slot, i Fra Na
tionalmuseets Arbejdsmark 1932, p. 78 f.) med tilslutning af V. Wanscher p. 7. 46 Man 
tør næppe ud fra denne skiftegang slutte noget bindende om husets alder, men det kan 
nævnes, at forbandtet, foruden på Krogen, findes i S. Olai kirkes tårn fra omtrent samme 
tid (p. 60) og de dele af S. Marie kirke, der formodes at stamme fra tiden før branden 
1450 (p. 311). 47 Wanscher doc 42. 48 Selv om det ældste efterreformatoriske kirke
byggeri i almindelighed er meget traditionsbundet, kan man ikke se bort fra, at fore
komsten af den spidse vinduesform her på Kronborg kan skyldes en direkte påvirkning 
fra vinduesformerne i det ældre hus, man tog i brug. 49 Wanscher doc 45. 50 Wan
scher doc 112. 51 Wanscher p. 60 og Charles Christensen: Kronborg, p. 78. 52 Mange ori
ginale og yngre stykker samt flere gipsafstøbninger findes i Kronborgs bygningshistori- 
ske samling. 53 Friis: Bidrag p. 366. 54 Problemerne omkring det sammenslyngede 
F S er behandlet af H. D. Schepelern i Våbenhistoriske Årbøger 1959, Xa p. 135 ff. 
55 Wanscher oplyser p. 60, at figurerne David og Salomon hentyder til prins Christians 
hylding på landstingene 1584, ved hvilke festligheder der i Viborg opførtes et skuespil 
af Hieronymus Justesen Ranch »Salomons Hylding«. 56 Gengivet efter Fischer p. 38. 
57 Wanscher doc 119. 58 Wanscher doc 124. 59 Når sammet forekommer i 15— 
1600’rnes kirkeregnskaber, betyder det fløjl. I den her benyttede sammenhæng dre
jer det sig dog snarest om brokade med dekoration i fløjlsagtig luv. 60 En malende 
beskrivelse af rummet og dets indhold o. 1826 findes hos William Rae Wilson: Tra
vels in Norway, Sweden, Denmark etc., London 1826, p. 365. Den rejsende forfatter
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skriver her om kirken: »On leaving the tower, a chapel was pointed out to me, on the 
same side of the court, which is in a state of dilapidation from neglect, and at present 
appears to be applied to various purposes. For instance, in one part of it images, or
naments, decorations, and altar-pieces were huddled together in the greatest confusion, 
in a corner, as if they had been reserved for the supply of fuel; in another, stood a num- 
ber of poles and ladders for gymnastic exercises; and in a third, quantities of military 
stores were laid up. Yet even in its present state there are exhibited some signs of its 
former grandeur, such as a gallery supported by four columns, and the remains of an ele
gant organ ... Over the principal entrance is a figure representing Moses holding the ten 
commandments; also paintings of David with the harp, etc.; and an inscription from the 
30th and 103d Psalms.« 61 Friis: Samlinger p. 309. 62 RA. Particulærkammeret nr. 87, 
bilag til bygningsrgsk. 1737. Sml. Friis: Bidrag p. 378. 63 RA. Rtk. Slotsrgsk. Kronborg 
slots inventariergsk. 1765—1843. 64 RA. Hofmarskallatets arkiv. Samlingspakke. Div. 
inventariefortegnelser 1788—1864. 65 RA. Lensrgsk. Kronborg len. Div. kvittantiarium- 
bilag 1595—1627. 66 RA. Rtk. 214.28. 1660—79. Skøder, inventarier og diverse doku
menter vedr. kgl. slotte og ejendomme I—V. Frederiksborg og Kronborg inventarium 
1677. 67 Ifølge konservator N. J. Termansen. 68 Men sådanne tanker om materialernes 
egne virkemidler havde man i Europa, f.eks. ønskede Frederik II.s svigerfader, kurfyrst 
August af Sachsen, at det gravmæle, han o. 1563 lod opføre i Freiberg domkirke, skulle 
virke alene ved sine materialer, marmor og alabast. »Das man an den bildern nur die 
augen und meuler mit ihren naturlichen farben anstreichen und sonst gar nichts mit farben 
daran schmieren solle ausserhalb was vorguldet werden mus« da ellers » . . .  das ganze 
werck vorstellt und verunadelt würde«. Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs 
Sachsen. Freiberg 1884, p. 41. 69 Den ligner meget soldaterhjelmene på Sønderborg 
portalepitaf. 70 Nye Danske Magasin VI, 161 og KancBrevb. 71 KancBrevb. 72 Friis: 
Bidrag p. 168. 73 C. A. Jensen: Gravsten. Københavns Alabastmester p. 13ff. 
74 Gregor Paulsson: Skånes dekorative Konst. Stockholm 1915, p. 55ff. 75 Opbygningen 
efterlignedes nøje i S. Marie kirkes altertavle fra 1637, sml. p. 354. 76 Se Otto Norn, i 
Fra Als og Sundeved, 1958, p. 29. 77 Ifølge brev af 8. juli 1966 fra licentiat Lars Olof 
Larsson, Stockholm. 78 Hans van Paeschens kontrakt om portaler på Kronborg 1577, 
Wanscher doc 45, og Gert von Egens om gravmælet i Roskilde domkirke 1594 meddelt i 
Kunstmus Aarsskr. XXVIII, 1941, p. 140f. 79 Wanscher doc 104. 80 Laurits Peder
sen: Kronborg Have p. 42. 81 Friis: Samlinger p. 347. 82 Friis: Bidrag p. 246. 83 En 
sådan patron er bevaret fra Cornelis Floris’ hånd, gengivet i DK. Kbh. Amt p. 1838. 
84 Jfr. også V. Thorlacius-Ussings hypotese i Holland-Danmark II, 87. 85 Ifølge C. A. 
Jensen: Gravsten II, 26 om Hans Paaskes kontrakt 1577 vedr. portaler til Kronborg, som 
han selv havde givet tegning til: ».. . der var saa mange Stenhuggere paa Kronborg, at en 
Entreprenørkontrakt absolut ikke behøver at betyde egenhændig Udførelse«. 86 Se 
farveplanchen ved p. 88 hos Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964. 87 Danske Kancelli. Inden
landske Breve. 88 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Helsingør 1700—1820. 
89 Det er uvisst, til hvem monogrammet henviser, da stagernes oprindelige tilhørsforhold 
er ukendt. Ifølge en skrivelse af 14. jan. 1843 fra rentekammeret til hofmarskal Levetzau 
var der ved en registreringsforretning i dødsboet efter amtsforvalter Lytz »forefundet« to 
sølvalterstager, der formodedes at stamme fra Hirschholm slot; de afleveredes til hof
marskallatet og gik derfra 1843 til Kronborg kirke, hvis præst [Fischer] i skrivelse af 23. 
febr. 1843 til hofmarskallatet meddelte, at der behøvedes to store lysestager på alteret, 
jfr. note 42. — På Rosenborg findes to stager (inv. nr. 12—319) af lignende type, med 
dobbelt sammenslynget C og SM; de blev i sin tid skænket til Vajsenhusets kapel af 
direktøren for Vajsenhuset etatsråd Holmblad, ifølge P. Brock: Historisk realregister 
over Rosenborg-samlingens Forøgelse 1851—1903, 1903, p. 64. Redaktionen takker 
museumsinspektor Niels Jessen for henvisningen hertil. 90 Jfr. note 5 og inventarium 
1600 (note 65). 91 Note 42, jfr. note 63. 92 Friis: Samlinger p. 304. 93 Jfr. note 5, 
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Sundtoldrgsk. p. 1308. Dette kildested er fremdraget af Astrid Tønnesen, jfr. samme: 
»Billedskæreren Johannes Ganssog og Kronborg«, i Kulturminder (under trykning) nyrk. 
VI. 94 Jfr. beretn. 1966 ved N. J. Termansen. 95 Monica Rydbeck: Renässansskulptur 
i Skåne p. 92 fig. 36 I. 96 Friis: Samlinger p. 336. 97 Friis: Saml. p. 342. Sundtoldrgsk. 
p. 67. Om Claus Jansen (Claus Johansen, Claes Jansz van Utrecht) se Francis Beckett: 
Kristian IV og Malerkunsten, 1937, p. 18. 98 Friis: Bidrag p. 204. 99 Friis: Samlinger 
p. 342. 100 Astrid Tønnesen i Kulturminder jfr. note 93. Sml. også Sundtoldrgsk. p. 111. 
101 Af Friis (Samlinger p. 342) læst »for en Arm af Been«. 102 Hos Bindesboll sidder top
stykket med Stormarns svane på den nu topløse gavl 6 i nordrækken. 103 Muligvis er det 
den, som 1843 kaldes marskalkstolen, og som tillige med den følgende, når hoffet ikke er 
til stede, overlades fæstningskommandanten og de højere officerer, jfr. note 42. 104 RA. 
Lensrgsk. Kronborg len, a. 1. Regnskaber 1637—39. 105 Citatet omfatter kun versene 
11—13. 106 Skriftstedet kap. 6,37 lyder: »Betrachte immer dar Gottes Gebot und ge- 
dencke« etc. 107 Denne sætning lyder hos Ezekiel 33,16: »Und aller seiner Sünden, die 
er gethan hat, soll nicht gedacht werden«. 107a Friis: Samlinger p. 341. 108 I bogen 
malet: »C. Andersen Maler 3. Oktbr. 1867«. 109 Sundtoldrgsk. 1585 p. 983f. 110 Ibid. 
1587 p. 316f. 111 Gregor Paulsson: Skånes dekorativa konst, Stockholm 1915, p. 159. 
112 Registerudtrækkene på bagvæggen har følgende påskrifter, til venstre i øverste række: 
Noli me tangere, Dolcian 8 Fusz, Gemshorn 2 Fusz, Fugara 1 Fusz, mellemste række: 
Terz l3/5 Fusz, Superoctave 2 Fusz, Quinte 22/3 Fusz, Octave 4 Fusz, Principal 8 Fusz, 
nederste række: Noli me tangere, Calcantenwecker, Subbass 10 Fuszton, Principal 8 Fusz. 
Til højre i øverste række: Viola di Gamba 8 Fusz, Gedacht 8 Fuszton, Flöte 4 Fuszton, 
mellemste række: Rordun 16 Fuszton, Rohrflöte 8 Fuszton, Rohrflöte 4 Fuszton, Trom- 
pete 8 Fusz, nederste række: Gedacht 8 Fuszton, Octave 4 Fusz, Posaune 16 Fusz. Des
uden tre ventiludtræk. Jfr. dispositionen i »Marcussen og Søn 1806—1956« ved Niels Friis, 
Aabenraa 1956, p. 39. 113 Jfr. Friis: Bidrag p. 191 og Niels Friis: Orgelbygning i Danmark, 
1949, p. 54f. 114 Brev af 29. november 1966 til redaktionen af »Danmarks Kirker«. 
115 Weyses breve, 1964, II, 47, m.fl.st. — her også en række detaljer vedr. planerne til og 
bygningen af det nye orgel. 116 Sundtoldrgsk. p. 1055. 117 Kbh.Dipl. V nr. 445. 
117a I Nationalmuseets arkiv (2. afd.) er en udateret, farvelagt tegning (med gotiske 
bogstaver: Kronborg Kirke). Den viser fonten og herover en smuk ramme med pal- 
mettopstykke og smalt voluthængestykke og har, ligesom den nuværende tarvelige ma
leriramme, et smalfelt forneden. Muligvis er det en tegning af den oprindelige ramme 
eller måske kun et udkast til den. 118 Notesbog 8, 1895, p. 116. 119 Således skriver 
han sig selv, regnskaberne har stavemåderne Mølkes, Mulkis o.a. jfr. note 24. 120 
Friis: Bidrag p. 201. 121 Kgl. Bibi. Kallske saml. fol. 48. E. J. Jessens samlinger 
til Frederiksborg og Kronborg amters beskrivelse. 122 Her tilskrevet Rubens, 
men et sådant arbejde kendes ikke fra denne malers hånd. 123 Sundtoldrgsk. p. 
1292. 124 RA. Frederiksborg lensrgsk. 125 Sundtoldrgsk. 1584 p. 1089 og 1585 p. 
989. 126 Jfr. note 24. Også 1636 omtales sejerværket i det store tårn, jfr. samme note. 
127 Kontrakten trykt hos Friis: Bidrag p. 192f. 128 Friis: Bidrag p. 193. 129 Kong 
Christian den Fjerdes egenhændige Breve IV, 144, V, 26 og 32. 130 Trykt hos Friis: 
Bidrag p. 191f. 131 Friis: Samlinger p. 295. 132 DaSaml. V, 148. 133 Wanscher 
doc 80. 134 Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve III, 111. 135 Jfr. note
24. Er det mon denne post, der ligger til grund for E. Gribsøs oplysning (ÅrbFrborg 
1934, p. 87) om at Fuchs 1635 afleverede to nye klokker til Kronborg? 136 Jfr. Friis: 
Samlinger p. 360. 137 Christian den Fjerdes Breve IV, 45. 138 KirkehistSaml. 3. rk. 
IV, 273. 139 Jfr. Christian den Fjerdes Breve IV,373. 140 Danske Magazin 5. rk. I, 
317. 141 NyKglSaml. 852, 4°. Volumen opusculorum ad historiam et topographiam 
Danice et Norvegice. 142 KirkehistSaml. 3. rk. IV, 838, jfr. O. Carlén: Stockholms 
Kyrkor, Stockholm 1864, p. 253f.
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