
Fig. 1. †Helene kapel. Den stenindhegnede plads med den såkaldte Helene grav i midten
(sml. fig. 2—3).

† H E L E N E  K A P E L

T I B I R K E  S O G N

Sagn. Den bedst overleverede form af det sjællandske folkesagn om Helle Lene går 
ud på, at der i Sverige levede en from eneboerske, som blev dræbt af onde menne

sker. Hendes lig kastedes i havet, hvorpå en sten hævede sig fra havbunden og flod 
med liget til Sjælland. Her fandtes det på Tisvilde strand, og da man ville bære det til 
Tibirke kirkegård, klovedes den stejle strandklint; hvor båren sattes ned, sprang en 
kilde frem, og da man var et bøsseskud fra skoven, kunne selv ikke heste rokke hendes 
legeme videre, det sank i jorden, og stedet er Helene grav1.

Et stykke nord for landevejen midtvejs mellem Tisvilde og Tisvildeleje fin
des lokaliteten Helene grav2, en lille, græsbevokset plet hegnet af uregelmæssige, 
kampestensklædte jorddiger; midt på det inddigede område, der er tilgængeligt 
gennem en låge i det sydvestre dige, ses de to ret store kampesten, der er hen
ført til en grav. Selve marken med indhegningen kaldtes tidligere Kappelvan- 
gen og tæt her ved skal den længst forsvundne S. Karens skov have været. Nu 
ligger den såkaldte grav som et siden 1911 fredet mindesmærke omklamret af 
en tæt bebyggelse, men endnu ved midten af 1800-tallet lå stedet øde hen. Til 
dette sted har folk gennem århundreder valfartet for at søge helbredelse, dels 
ved vandet fra Helene kilde, der ligger nogle hundrede meter borte ved stran
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den mod nordvest, dels ved overnatning på Helenes grav, især S. Hans nat, 
således som det er skildret på Jørgen Sonnes billede fra 1847. En farvelagt 
tegning af A. P. Madsen fra 1849 viser graven omgivet af votivkors, der er 
rejst som tak for helbredelse. Et sidste læs af sådanne kors samt krykker og 
kæppe skal 1864 være ført til Tibirke våbenhusloft, men nu findes der ikke 
andre minder om disse votivgaver end et par små stumper af kalkstenstavler 
med indskrift fra o. 1600.

Graven, kilden, en sten i havstokken og den store kløft over kilden er knyt
tet sammen gennem det ovenfor omtalte sagn, der første gang er nævnt hos 
Ole Worm i skildringen af kilderejsen til Tisvilde 1647; i nogle tilknyttede be
mærkninger skriver Worm: Der vi kom til det sted, som de sagde, at S. Helena 
var begravet, og hendes kapel havde stået ... jeg ikke kunne se nogle rudera 
eller andet, hvoraf jeg kunne slutte, at der havde stået noget kapel, jeg snarere 
skulle komme i de tanker, at der i hedenskaben havde været et ting ... Worms 
beretning var ukendt indtil begyndelsen af 1900’rne og kan ikke have influeret 
på en af arkæologen V. Boye fremsat forklaring: at de to kampesten skulle 
stamme fra nordre side af et kisteformet kammer fra stenalderen.

Først gennem et par mindre udgravninger 1922—23 lykkedes det at give 
forklaringen på de to sten, der kaldes Helene grav, og derved afdramatisere 
det gamle folkesagn; samtidig blev det fastslået, at den af Worm nedfældede 
tradition, at der på stedet skulle have stået et kapel, var rigtig, men under
søgelsen gav ingen forklaring på, hvorfor en lille del af kapeltomten i tiden 
mellem reformationen og Worms besøg på en usædvanlig måde var blevet ind
hegnet med to tilfældigt efterladte bygningssten ragende op som det centrale 
punkt (sml. fig. 1—3).

På den p. 1339 afbildede plan ses dels den nuværende indhegning omkring 
de to sten, der er vist med skravering, dels de bygningsrester, som blev frem
draget i tilslutning til stenene. Heraf fremgår, at der på stedet har ligget en 
næsten solret orienteret bygning, et langhus, der enten har været delt i to rum, 
eller som måske var opført i to tempi; grunden for de cirka een meter tykke 
mure var af marksten og et enkelt sted i sydmuren fandtes munkesten, som 
antagelig har været hovedbyggematerialet; talrige brokker af munke- og nonne
tagsten viser tagets karakter. Det lykkedes ikke at finde den østre afslutning. 
De to kampesten, »Helene grav«, viste sig at være to bygningssten i den ud
vendige side af sydmuren (fig. 3), ganske svarende til de kløvede, rejste kam
pesten, der så ofte ses i senmiddelalderlige tårne. Ud fra fundomstændighederne 
daterede udgraveren, Chr. Axel Jensen, anlægget til 1400-tallet.

Selv om det ikke er muligt at give nogen forklaring på den omlægning, der 
skete på stedet efter bygningens nedrivning, kan der næppe være tvivl om, at 
de afdækkede rester virkelig er levn af et kapel. Men der foreligger ingen faste 
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Fig. 2. †Helene kapel. Plan. 1:300. Målt af C. A. 
Jensen. Tegnet af El. M. 1969. De to skraverede sten 
er identiske med de rejste sten på fig. 3.

holdepunkter for at knytte dette kapel til en bestemt begivenhed, person, vær
nehelgen eller -helgeninde; den gængse tilknytning til den svenske S. Helene af 
Skövde (kanoniseret 1164) er mere end usikker. For at citere Aug. F. Schmidt3 
drejer denne identifikation sig »i Virkeligheden kun om en Hypotese, en For
modning, først opstillet af Præsten i Helsingør o. 1630, der fra Erick Hansens 
Fontinalia sacra 1650 og Wolfs Encomium regni Daniæ 1654 har gaaet sin 
Sejrsgang gennem Litteraturen, opfattet som en videnskabelig Kendsgerning«.

Det må således betegnes som usikkert — og dette gælder også trækapellet 
ved Århus (DK. Århus p. 61) — om kapellet er rejst som strandvaskerkapel, 
som mordkapel eller i anden anledning. Knud Lavards kapel ved Haraldsted 
(DK. Soro p. 458), S. Margrethe kapel ved Køge (DK. Kbh. Amt II, 1254) og 
Regisse kapel ved Frørup på Fyn (Helligkilder p. 84ff.) var alle mordkapeller, 
de to sidstes personer ikke kanoniserede.

Det må ligeledes anses for usikkert, om kapellet og Helene kilde oprindelig 
har haft noget med hinanden at gøre. Sammenføringen af disse to lokaliteter
— ligesom navnet »Helene grav« — er muligvis først opstået i efterreFormato- 
risk tid.

Fig. 3. †Helene kapel. Kapellets sydmur med de to 
rejste sten, der ses midt i anlægget på fig. 1 (p. 1338).
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Fund ved kapellet.

Under udgravningen 1922—23 fandtes foruden en mønt, en korshvid fra Kri
stoffer af Bayern, præget i Malmö4, to brudstykker af en kalksten (fig. 4), det 
største 16 cm højt, 18 cm bredt og 5,5 cm tykt, med frakturskrift fra o. 1600: 
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Fig. 4. †Helene kapel. Votivsten (p. 1339).

»Til it Tackne(m) . ..
Tuende Daf(u)..................................... for mig
... e min gu.......................................... (t)il dig
... der ieg ............................................ fve«

muligvis rester af en votivtavle, hvor giveren har udtrykt taknemmelighed 
over helbredelse ved kilden efter tvende dages ophold (Nationalmus. D. 10453).

Ifølge Vejbypræstens beretning 1810 til Oldsagskommissionen lå der »paa 
Helene Grav«:

†l) »en liden Stump af en Steenflise, hvorpaa læses under en Laurbærkrans 
og tvende Menneskelige- eller Engle-Figurer: Gud til Lov og Ære / haver den 
ærlig og / gudfryctige Danne/qvinde Eva Hansdatter / ... Kjøbenhavn 
ladet . . . « .

†2) »Paa en anden fiirkantet Steen læser man udhugget i en Sirkel: . . . Je
sus Navn har . . .«.
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