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laster. 38 Note 11, jfr. RA. DaKanc. B. 184. Seks 
års kirkergsk. samt noterne 36, året 1662 og 11, 
året 1700. 39 Ved embedet. Korrespondance
protokol for Tjæreby pastorats embedssager 1865 
—75. 40 Tornekroningen har samme forlæg som 
det tilsvarende motiv i Nibe kirkes nordpulpitur 
1707. 41 DK. Kbh. Amt p. 974; oplysningen 
var dengang ukendt. 42 E. Gribsø, i ÅrbFrborg. 
1934, p. 103f. 43 1 beretningen vedrørende sidste 
istandsættelse hedder det: »to sekundære farvelag 
fjernedes« (fra frisen og gavllisterne). »Indskrift
feltet er på et tidligere tidspunkt afrenset og 
skriften fornyet. Ved ny indskrift er tekst og 
typer genanvendt, men farverne, hvid skrift på 

mørkegrå bund, er genfremstilling af den oprindelige indskrift, hvoraf sparsomme rester 
forekom«. 44 Kgl. Bibl. Additamenta. 153, fol. Lauritz de Thurah: Samlinger til en 
beskrivelse af Danmark. I. 45 Der har ikke været en præst af dette navn.

F R E D E R I K S B O R G  F R I M E N I G H E D S K I R K E  

TJÆREBY SOGN. STBØ HEBBED

Kirken1, der er opført nær Frederiksborg højskole 1909 og indviet 21. no
vember (arkitekt Ulrik Plesner), er formet som et langhus på fem fag og med 

våbenhus i nord. Materialet er røde mursten på bindig granitsokkel, og taget 
er tækket med røde teglsten, gavlkammene dog med munke og nonner. Byg
ningen fagdeles udvendig af skrå støttepiller, men den indre deling er mindre 
traditionel. Tre romaniserende søjler i ringe afstand fra hver langmur er par
vis forbundet tværs over rummet med en vældig kurvehanksbue, der sammen 
med små rundbuer over de smalle »sideskibe« bærer en mur, der er ført op til 
tagets skrå linier som underlag for en åskonstruktion af mørkbejdset træ.

Inventaret er samtidig med bygningen. Som altertavle tjener et i østvæggen 
muret kors flankeret af malede hjorte (ved Niels Skovgaard). Klokke, leveret 
1909 af De Smithske Klokkestøberier (Ålborg), med vers af Chr. Richardt og 
indskriften: Fra Høve, Havrebjerg og Stevns Frimenigheder 1910. Klokken 
har tidligere siddet i sangværket på Frederiksborg slot2. I klokkestabel af fyr, 
nordvest for kirken.

1 Anders Uhrskov: Hillerødbogen, Hillerød 1948, p. 89. Helge Finsen: Arkitekten Ulri *
Plesner. 1951, p. 31, 67. 2 ÅrbFrborg. 1934.

Fig. 20. Tjæreby. Landsbyplan 1786.


