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RUNGSTED KIRKE 
H Ø R S H O L M  S O G N .  L Y N G E - K R O N B O R G  H E R R E D

Kirken, der er opført 1905—07 (arkitekt Ludvig H. Knudsen) og indviet 
12. maj, består af kor (med kælder), skib, tårn i øst og våbenhus; den 

ligger lidt vest for Strandvejen, på hjørnet af Bolbrovej og Evaldsvej på 
en grund, skænket af Rungstedlunds ejere. Den overgik 1922 til selveje, efter 
at den havde gennemgået en hovedistandsættelse, som bekostedes af private 
midler.

Mens tårnet med stort, kantet trappehus og skibet med kraftige støttepil
ler og åben tagstol er gotiserende, præges koret med dets tøndehvælv og 
blændingsgavl helt af romansk stil. Bygningen er hvidtet både ude og inde 
og den åbne tagstol dekoreret i blå og blågrå farver. De rundbuede, koblede 
vinduer har blyindfattede ruder, og gulvene er overalt af træ. — På tårnet 
en vindfløj med årstallet 1905.

Den hovedreparation, der foretoges 1922 (MCMXXII på døren mellem skib 
og tårnrum) betød en næsten fuldstændig fornyelse af det faste inventar, hvoraf 
nu kun døbefonten af klæbersten og en del af stolestaderne går tilbage til grund
læggelsen. Fra 1922 er den store altertavle med maleri, kopi efter v. Dycks 
Flugten til Ægypten (sign. O. Vaeltl, München 1922), prædikestolen, de to 
øverste stolestader og orgelpulpituret, alle stilpasticher (renæssance-brusk- 
barok) i H. Lønborg-Jensens manér. I prædikestolens nicher står 52 cm høje 
evangelistfigurer fra 1700’rne, af blødt træ. Kirkeskibet, kopi efter orlogsskibet 
»Nældebladet«, er udført af fisker Würtz, Snekkersten. Inventarets farver er 
mellemblå med rød staffering, meget guld og en del sølv.

På alteret stod oprindelig en Kristusfigur, udført af Aug. Hassel.

Litteratur. H. C. Rosted: Rungsted kirke, 1907, 12. maj 1957, i Hørsholm sogns menig- 
hedsblad 19. årg. nr. 5, maj 1957.
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