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f ig. 1. Æbelholt kloster. Hoved af brændt ler (p. 1430).

Æ B E L H O L T † K L O S T E R K I R K E
T J Æ R E B Y  S O G N

Klostret stilledes ved midten af 1170’erne, da franskmanden abbed Vilhelm flyttede 
det på Eskilso i Roskilde fjord (Horns hrd.) grundlagte victoriner (augustiner) kan- 

nikesamfund hertil. Når dette sted valgtes, skyldtes det antagelig, at Vilhelms ven og 
velynder biskop Absalon 1171 havde skænket klostret Tjæreby by og kirke1. Som på 
Eskilso var kirken også her viet S. Thomas, men med tilføjelsen »de Paraclito« (af Hel
ligånden)2, måske fordi Tjæreby kirke var viet denne (p. 1391). Senere, efterhånden som 
Vilhelms ry bredte sig, kaldtes den ofte S. Thomas’ og Vilhelms3. Ryggeriet synes at 
være kommet i gang med det samme; i et brev fra o. 1176 gav Absalon bønderne i (Lille) 
Lyngby og Helsinge befaling til al køre sten til kirken4. Under Vilhelms energiske le
delse og ved Absalons stadige støtte blomstrede stiftelsen snart op. I et udateret brev5 
til den senere Roskildebisp Peder Sunesøn beretter Vilhelm, at der enkelte dage bespi
st es over 100 mennesker i klostret, og at der var næsten 25 kanniker (fere ad viginti 
quinque)6. Som eksponent for den betydningsfulde kulturelle og politiske forbindelse 
med Frankrig7 indtog Vilhelm en fremtrædende stilling; han var nær knyttet til Absa
lon, og Peder Sunesøn var hans discipel. Vilhelm log virksom del i forhandlingerne i 
anledning af prinsesse Ingeborgs giftermål med den franske konge og hendes hastige 
skilsmisse, og under kirkestriden i Norge fandt ærkebiskop Erik af Trondhjem og flere 
norske bisper et tilflugtssted i Æbelholt. Herfra grundlagdes også Kastelle kloster i Kong- 
helle, der således blev en datterstiftelse af Æbelholt8. Har klostrets anseelse været stor 
i Vilhelms tid, tiltog den end mere efter hans død 1203, da kannikerne med en af hans 
tænder fremkaldte mirakuløse helbredelser af syge. — Vilhelm begravedes foran S. Tho



1416 STRØ HERRED

mas’ alter, som han selv havde rejst9; dette berettes i den skildring af hans levned og 
undergerninger, som efter alt at domme er blevet til o. 1218—24 eller måske lidt tid
ligere10. Den temmelig lille kirke af træ, i hvis kor graven fandtes, kunne imidlertid kun 
rumme få foruden klosterbrødrene, og så længe Vilhelm »indsnævredes der«, kunne han 
ikke gavne dem eller andre, som søgte sundhedens nådegave. »Da den nye og rummeli
gere kirkes helligdom i det syvende år, efter at han havde lagt sig til hvile fra sin møje, 
stod fuldt færdig, bygget af tegl, fik klosterbrødrenes kor anvist sæde i denne, fjernet 
langt fra den Guds mands gravmæle«; højaltret indviedes 17. juni 1210 af biskop Peder 
Sunesøn. Trækirken overlodes de talrige pilgrimme og syge11. På ærkebiskop Andreas 
Sunesøns initiativ udgik 1218 en pavelig befaling til denne, Roskildebispen og abbeden 
i Herrisvad om at indsamle efterretninger om Vilhelms liv og mirakler12; 1224 kanoni
seredes han, og paven tilstod samtidig besøgende ved S. Thomas’ kirke 40 dages aflad13. 
Først 14 år senere, 1238, overflyttedes S. Vilhelm til klosterkirken14, som antagelig da var 
så vidt færdigbygget, at den kunne modtage stifterens legeme. Om den fortsatte til
strømning vidner, at der i tiden omkring Vilhelms festdag (16. juni) holdtes marked »ved 
og uden for klostrets porte« (»circa et extra portas«); ved privilegiebreve 1265 og 1308 
fik klostret overladt de kongelige afgifter heraf15.

Skønt klostret fortsat modtog mange gaver16, synes det aldrig at være blevet nogen 
rig stiftelse. Fra gammel tid besad det foruden Tjæreby og Eskilsø tillige †Freerslev og 
Jyllinge kirker, og et pavebrev fastslog 1218 klostrets præsentationsret til dets kirker og 
retten til at bestyre deres timelige anliggender17. 1241 havde klostret erhvervet gods i 
bl.a. Lille Lyngby18, og 1324 henlagdes kirken der til brødrenes bord med den begrun
delse, at klostret tyngedes af gældsbyrder, dels fordi der efter gammel skik blev sørget 
for det store antal gæster, dels fordi arbejdet med kirkens nybygning ikke kunne fuld
føres uden store udgifter, og endelig fordi indkomsterne var ringe19.

Foruden det til S. Thomas viede højalter kendes følgende sidealtre: 1479 nævnes et 
Hellig Kors alter og et Vor Frue alter20. 1492 tilstod paven aflad til dem, der besøgte 
det af kong Hans stiftede alter for Vor Frue, Johannes Døberen, Johannes Evangelist 
og S. Jørgen21. Fjorten år senere, 1506, kvitterede abbeden for 1000 mark lybsk fra 
kong Hans, for hvilke der skulle afholdes gudstjeneste for hans og hans forældres sjæle22. 
1512 stiftede Aage Andersen Thott på Dronningholm et Vor Frue alter inden for den 
søndre kirkedør »på den højre hånd«23.

Som augustinersamfund lå Æbelholt kloster stedse under bispens tilsyn24, og når 
klageskriftet mod biskopperne omtaler bispens ønske om at »vndrøche« Æbelholt fra 
kronen25, taler det ud fra (bevidst?) falske forudsætninger. 1532 havde abbeden og kon
ventet bevidnet, at bispen befandt sig i klostret »i sin fordring og rette visitering« og 
yderligere erklæret, at det var stiftet af biskopperne og aldrig havde været under nogen 
anden end bispen, der altid havde haft og stadig havde fuld magt til at konfirmere den 
til abbed, som konventet efter privilegierne og S. Viktors institutter kårede og »ydmyge- 
ligen« præsenterede, og, understregedes det til slut, »kjendes vi Bispen af Roskilde altid 
for vor Herre og Prælat i alle Maader«26.

Reformationen kom ikke til at betyde nogen pludselig omvæltning i klostrets forhold. 
Først 1544 gjordes det til et verdsligt len, dog således at lensmanden (Christopher Trund- 
sen) skulle sørge for de tilstedeværende munkes underhold; bl.a. skulle abbeden for livs
tid nyde den klostret tillagte bispetiende af Kregme, Blistrup og Helsinge27. Ved klem- 
mebrevet 1555 gjordes klosterkirken til sognekirke for Tjæreby (p. 1391) og Alsønderup 
(p. 1437) sogne; der skulle forordnes kirkeværger, som skulle oppebære tienden og for
bedre kirken med den28, men 1561 fik sognemændene i Alsønderup tilladelse til atter at 
benytte deres gamle kirke, da de havde klaget over, at klosterkirken var fjerntliggende 
og for stor at vedligeholde29. 1560 flyttede den sidste abbed, Anders Ibsen, fra klostret30, 
og muligvis blev Æbelholts jorder allerede dette år lagt til Hillerødholm, da Christopher 
Trundsen ombyttede forleningen på Æbelholt med Tryggevælde31. 1561 blev markedet, 
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der siden 1265 (jfr. ovenfor) havde været holdl ved klostret 15.—29. juni ifølge kongelig 
befaling henlagt til Frederiksborg slot32. Herefter er kloster og kirke formentlig snart 
gået i forfald.

Mønter. 1888 blev der på tomten gjort et samlet fund på 729 monter, nedlagt efter 
1533 og indeholdende mønter fra Christoffer af Bayern til Christiern II. samt et par 
lyske33. Bortset herfra er der fra tomten til Nationalmuseets møntsamling siden 1903 
og fortrinsvis i forbindelsen med udgravningerne 1935ff. indkommet 429 monter. Blandt 
disse er en snes fra tiden for 1241, øg de ældste stammer fra Knud VI., dvs. tiden lige 
efter klostrets grundlæggelse. Blandt de stedbestemte er en »Anno Domini 1234« fundet 
tæl nord for klosterkirkens nordre sideskibsmur (jfr. tillige nedenfor).

Ifølge Thurah34 lå der ved Melose i Lille Lyngby sogn en skov kaldet »Capel Skoven« 
med ruiner af et kapel tilhørende Æbelholt kloster (sml. det under Tjæreby omtalte †kapel 
p. 1392; jfr. også Lille Lyngby, Strø hrd.).

K L O S T R E T

Den lokalitet i Tjæreby sogn, hvortil Eskilsøklostret (Horns hrd.) flyttedes 
o. 1175 under abbed Vilhelms ledelse, ligger umiddelbart nord for vejen Hille- 
rød-Frederiksværk. Denne vej, hvis forløb (indtil o. 1940) netop her må være 
uændret siden klostrets grundlæggelse, passerer stedet, hvor der tidligere land- 
tes et vadested eller en bro mellem Øvre og Nedre Æbelholt Dam. På et kort 
over den kongelige stutterivang, Æbelholts vang, Ira 1776 (fig. 2) er disse 
damme og vejen angivet, og det samme er tilfældet på de Gram-Langenske 
kort fra 1763—6635; nu er dammene helt udtørrede ligesom nogle moser og 
engdrag nord og vest for klostertomten. Såvel på luftfotografier som gennem 
højdekurver er det endnu muligt at følge de ældre terrænforhold. Umiddelbart 
nord for Nedre Dam, som gennem Æbelholt å36 afvandedes i den nærliggende 
Arresø, er der på 1776-kortet markeret et »Grav Stæd«, formentlig den sten, 
der ved samme tid tegnedes af Abildgaard (p. 1432). Netop her blev ruinerne 
af klosteranlægget fremdraget 1935f. Såvidt man kan slutte ud fra de på kor
tene gengivne forhold, kan der næppe være tvivl om, at stedet ved klostrets 
grundlæggelse frembød de faciliteter, »overflod på marker, skove, vand« etc., 
som ærkebiskop Eskil fremhævede i forbindelse med anlæggelsen af cister- 
cienserklostret i Esrum (p. 1043).

Tiden efter reformationen. Da klosterkirken 1561 blev opgivet som sogne
kirke for Tjæreby-Alsønderup sogne, og det traditionelle klostermarked hen
lagt til Frederiksborg Slot, var bygningsanlæggets skæbnetime for alvor inde. 
Kun klostrets teglovn blev sat i stand, således at man 156237 kunne påbegynde 
brænding af sten, antagelig til Frederiksborg, hvor meget af byggematerialet 
fra klosterbygningerne vel også er havnet. 158338 havde nogle bonder til kon
gens store vrede tilegnet sig en hel del opgravede penge, der rettelig, som alt 
andet, der fandtes i jorden, tilhørte ham. Endnu 1743 fandtes der ifølge ind
beretning til amtmanden betydelige rester, hvoraf bønderne i de omliggende 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 90
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sogne hentede sten til skorstene og lignende. På denne måde er også en hel del 
bygningsdetaljer af granit (søjletromler, baser og kapitæler) kommet til eg
nens gårde, hvorfra de i ny tid er afgivet til Æbelholt ruinpark. Ved stutteri
vangens udstykning i 1830'rne synes der ikke at have været synlige rester af 
ruinen. De skiftende ejere af »Klostergården«, den ejendom som efter udstyk
ningen opførtes o. 1840 øst for selve klostret, er dog gentagne gange stødt på 
murværk, skeletter og murede grave i forbindelse med opdyrkningen. Det er 
tillige muligt, at en del byggemateriale til gården er opgravet i klostrets øst
fløj og klosterkirkens østende, hvor bygningssporene er næsten udslettede (sml. 
p. 1429); andre dele såsom kirkens vestgavl og nordenden af vestfløjen er be
skadiget ved grusgravning. I forbindelse hermed blev der 1851 fundet nogle 
murede grave; to år senere udgravedes en lignende med sagkyndig bistand. 
Siden da er adskillige fund fra tomten afleveret til Nationalmuseet, bl.a. 1912 
den fig. 10 og 12 viste støbeform39.

Udgravningen 1935f. Selv om der således ikke var tvivl om klostrets be
liggenhed, blev det ikke selve anlægget, men et af udenværkerne, klostrets 
teglovn, man først fik berøring med. Ovnen, som ligger på arealet øst for klo
stret og den o. 1840 opførte gård, er ret stor og forsynet med tre indfyrings- 
åbninger; det er formentlig den ovn, som skulle gøres rede efteråret 1561. I 
og omkring den fandtes adskillige middelalderlige formsten m.m.

Udgravningen indledtes i efteråret 1935 af professor V. Møller-Christensen, 
som dengang var læge i Hillerød. Endnu samme efterår førtes udgravningen 
vestover med gode resultater, og samtidig blev nu afdøde arkitekt C.G. Schultz 
udsendt fra Nationalmuseet. Han skulle fremover varetage udgravningens byg- 

Fig. 2—3. Æbelholt kloster. 2. Kort over 
Æbelholtvang, målt 1776. »Gravsted« an
giver beliggenheden af den fig. 17 afbil
dede gravsten (p. 1432). 3 (p. 1419). Det 
på fig. 2 indrammede felt med angivelse 
af koter og klosteranlæg (p. 1417, 1419).
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ningsmæssige side, mens arbejdet med 
grave og skeletter skulle forestås af 
V. Møller-Christensen. 1 løbet af de 
følgende par år blev det egentlige klo
steranlæg ved forenede anstrengelser 
blottet i store træk, og man traf de 
første forberedelser til etableringen af 
en ruinpark40. Anlæggelsen af denne 
var stort set afsluttet 1942—43 med 
udlægning af sten- og jordvolde på de 
steder, hvor ingen eller kun få rester 
efter mure var fundet, eller hvor man 
på grund af den sparsomme økonomi 
og udsigt til dårlige resultater havde 
måttet afstå fra at gennemføre en syste
matisk undersøgelse. Usikkerheden gæl
der især klostrets østfløj og kirkens tværskib med tilstødende dele af kor og 
langskib. Om grusgravning også i dette område vidner de undergravede funda
mentsten fra korets nordmur.

Den systematiske gravning af skeletter påbegyndtes i klosterkirkens vest
ende sommeren 1942 med et antal lægestuderende under V. Møller-Christensens 
ledelse. Senere skeletundersøgelser gennemførtes i fratergården og på kirkens 
tre frie sider, hvor der er arbejdet i flere omgange; 1965 udvidedes gravunder
søgelsen mod nord ind på den tilstødende mark. I forbindelse med disse arbej
der, hvis omfang langt overstiger bygningsundersøgelserne, er der hist og her 
gjort iagttagelser af betydning for visse punkter i de rekonstruerede dele af 
anlægget41 (sml. note 57).

Klosteranlægget. Mens cistercienserne ligesom flere andre munkeordener 
havde faste regler for den planmæssige udformning af deres klostre, ved man 
ikke, om det samme var tilfældet med augustinerne. I den udstrækning, ud
gravningen 1935ff. har givet resultater, kan man dog fastslå, at disse for Æbel- 
holts vedkommende har fulgt samme hoveddisposition, som kendes bl.a. fra 
cistercienserklostre: et firlænget kompleks omkring en klostergård og uden om 
dette hovedanlæg, i større eller mindre afstand, et vist antal mindre huse (fig. 
4,7). I Æbelholt danner klosterkirken hovedanlæggets nordfløj, og jorden om
kring kirkens frie sider er kirkegård. Beliggenheden umiddelbart nord for 
Nedre Dam (p. 1417) har gjort det muligt at lede vandet ind i det for klostret 
nødvendige kanalsystem. Hertil hører en lang, gravet rende, som allerede 1935 
afdækkedes omtrent parallelt med klostrets østfløj; senere er det påvist, at den 
sydøst for klostret har en buet sidegren42. Hovedrenden fulgtes ved snitgrav- 

90*
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ninger indtil ca. 30 m nord for en flugtlinie gennem kirkens nordre korsarms- 
gavl. En gravet rende er endvidere påvist i eet snit vest-nordvest for kirken, 
hvilket førte til den slutning, at østkanalen drejer i en bue nord om kirkegår
den43 og derpå mod syd tilbage til Nedre Dam omtrent på det sted, hvor åen 
fører vandet videre.

Denne antagelse synes kun delvis rigtig, idet flere luftfotografier afslører et 
andet forløb af gravede render, nord for klostret44. Ud fra dette materiale og 
de hidtil kendte bundkoter i kanalsnittene kan man formode, at der har været 
ikke een enkelt, men to kanaler (fig. 3), som begge har ført vand fra Nedre 
Dam nordpå, hvor vandet antagelig kunne finde afløb mod nordvest. Et sådant 
kanalsystem er velkendt fra flere cistercienserklostre, f.eks. Esrum og Øm45. 
Bearbejdning af materialet fra en 1960 foretaget undersøgelse nær åens ud
spring fra Nedre Dam vil kunne tjene til belysning af kanalsystemet; her fand
tes både rester af et stenhus og mange pæle samt en mærkelig trærende, der 
snarest må tydes i forbindelse med stemmeværk og møller46.

Hele dette kanalsystem kan være identisk med den »aqvae ductus« (kunstig 
vandledning), som abbed Vilhelm omtaler i et brev til den Esrum abbed 1175; 
af brevet fremgår, at man fra Esrum har sendt en klosterbroder, Stephan, til 
Æbelholt, hvor en vandledning, »som vi tit har talt om, volder store problemer, 
der må angribes med snedighed«; ingen vil være mere egnet end broder Stephan, 
og derfor anmoder Vilhelm om tilladelse til at beholde ham endnu tre eller fire 
dage47. I et andet brev, stilet til Absalon, skriver abbeden48 om indlægning af 
vand, at arbejdet er startet i forhåbning om hans nådige bistand, og beder 
derpå om rør, så vandtilførslen kan blive endnu pragtfuldere. Det sidste kilde
sted må referere til lukkede vandledninger af den art, som førte vandet ind i 
selve klostret, f.eks. til lavatoriet (pladsen for håndvask), der sædvanligvis 
fandtes i søndre korsgang, ud for refektoriet49.

De her anførte kildesteder er de sikreste beviser for, at arbejdet på det klo
steranlæg, som skulle afløse Eskilsø-klostret, var i fuld gang 1175—78. Det 
betyder antagelig også, at Vilhelm med sit kannikesamfund senest 1175 er 
f l y t t e t  til stedet, hvor de en tid må have indrettet sig i midlertidige bygninger 
eller i en afdeling af den ene klosterlænge, som kan være opført før flytningen50.

Ikke blot oplysningerne om arbejdet med vandforsyningen, men også hele 
bygningskomplekset, som det kendes fra udgravningen, vidner om, at der straks 
er lagt en samlet plan for hele klosterområdet, hvorpå man har gennemført de 
enkelte arbejder successivt. Absalons brev til bønderne vidner om en tidlig 
igangsættelse af funderingsarbejderne. Et indicium for en hurtig udbygning af 
visse afsnit i klostret findes tillige i et af Vilhelms breve (p. 1415) til Peder 
Sunesøn i Paris før denne o. 1183 rejste hjem. Heri fortæller abbeden, at hans 
kloster havde næsten 25 kanniker og undertiden bespiste 100 mennesker dag- 
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Fig. 4. Æbelholt kloster. Ruinparken. Luftfotografi. Holten Lange/Stiesdal 1969
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lig. — Netop i den sidste oplysning kan man måske hente forklaringen på, at 
den vældige aktivitet, der de allerførste år prægede anlægsarbejderne det nye 
sted, har måttet dæmpes på visse områder, f. eks. med hensyn til klosterkirken 
(p. 1426). I øvrigt har man som nævnt kun kendskab til et fåtal af de byg
ninger, der har hobet sig op omkring selve klostret. Møller, værksteder og meget 
andet må nødvendigvis have fået tilkendt førsteprioriteten i byggeriet, for at 
klostersamfundet overhovedet kunne trives og tillige udfolde den store gæst
frihed og hjælp over for de mange fattige og fremmede, der passerede dets porte.

K I R K E R N E

De historiske kilder omtaler to kirker, en lille af træ (p. 1428) og selve klo
sterkirken af tegl (p. 1426). Ved udgravningen fandtes spor af to kirker, men 
de har begge været bygget af tegl.

1) Det såkaldte »S. Vilhelms kapel« ligger uden for det firfløjede anlæg, ved 
sydenden af østfløjen. Som det fremgår af fig. 5, er der tale om et lille, rekt
angulært kapel med direkte tilknyttet apsis og en yngre vestudvidelse. I byg
ningens ældste afsnit var der rester af munkestensmurværk (fig. 6); indven
dig i apsiden er benyttet såvel krumhugne sten (der fremtræder med en uregel
mæssig rifling) som krumformede sten. Der fandtes bevis for, at apsiden har 
haft en tre skifter høj, muret sokkel med afrundet overkant. Bygningens rekt
angulære del havde ende- og midtlisener med cirka halv stens fremspring; man 
må heraf udlede, at de mellemfaldende blændingsfelter foroven har været af- 

Fig. 5. Æbelholt kloster. »S. Vilhelms kapel«. Plan. 1:150. Målt af C. G. Schultz 1936.
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Fig. 6. Æbelholt kloster. »S. Vilhelms kapel«, apsis, set fra nordøst (p. 1422).

sluttet med en af den slags rundbuefriser, som er karakteristiske for den nord
sjællandske teglstensarkitektur i tiden fra o. 1175—125051, og således som den 
kan være blevet anslået f.eks. i Esrum, hvorfra man kan have hentet andre 
håndværkere end Stephan eller blot inspiration. Et kraftigt fremspring i fun
damentet til vestmuren er tydet som underlag for en vestportal. I apsiden stod 
rester af det murede alter (172 X 104 cm) på plads og foran dette lå en pikstens- 
bro, som muligvis repræsenterer et trin. Tre gulvlag er fundet i den rektangu
lære del. I det mellemste gulvlag, der bestod af munkesten, var et felt i rum
mets midte markeret med ornamenterede fliser (sml. p. 1428)52.

Ændringer og tilføjelser. Et par små fundamenter ved kapellets nordmur er 
tydet som altre, men placering og dimensioner åbner snarere mulighed for at 
opfatte dem som hvælvpiller fra en ret tidlig overhvælvning af rummet med to fag.

Senere i middelalderen er den lille bygning udvidet med en næsten kvadra
tisk vestforlængelse forsynet med støttepiller. De ydre murflugter i nord og syd 
har ligget i plan med lisénforsiderne på den ældre del.

Det lille kapel er (jfr. navngivningen 1935) først tydet som Vilhelms grav
kirke (p. 1428), senere53 som hørende til abbedbolig og infirmeri for kloster
brødrene, hvilket dog ikke udelukker, at den kan have rummet abbedens grav. 

C. G. Schultz 1936
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Fig. 7. Æbelholt kloster. Ruinplan. 1:500. Målt og tegnet af El. M. 1942 —43.
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2) Klosterkirken. Denne har som nævnt dannet nordfløj i klostret. Den be
stod af et treskibet langhus, og et østparti med ret stærkt fremspringende tvær
skib og et kor med lige østgavl; alle detaljer vedrørende dette østparti er imid
lertid ukendte bortset fra, at korets gavl senere, engang i 1300’rne, erstattedes 
med en polygonal afslutning; ved samme tid er der indbygget hvælvinger i 
kirken.

Om Absalons bud til bønderne om korsel af sten til kirkens fundamenter 
blev efterkommet straks, eller om de tilkørte sten blev brugt andetsteds, ved 
man ikke. Forekomsten af murede grave inden for vestafsnittet og i tilknyt
ning til dets mure fortæller, at fundamenterne fandtes på stedet, inden denne 
begravelsesform gik af brug ved 1200’rnes midte54.

Før Vilhelms død kom man ikke for alvor i gang med murværket, thi man 
må slutte, at hvis blot en del af kirken (eller kapitelsalen) havde været brug
bar 1203, ville abbeden uden tvivl være blevet begravet her, selv om højalte
ret endnu ikke var indviet55. Det fremgår da også af levnedsbeskrivelsen (p. 
1429), at man først tog fat efter hans død og på grund af den »uro«, han følte 
i graven. Højkorets alter kunne indvies 17. juni 1210, og inden da var kannike- 
stolene flyttet ind i det nye rum, der måske som i Øm56 lukkedes med et lek- 
torium mod vest.

Efter 1210 har man tilsyneladende ikke haft overvældende travlt med kir
kens udbygning. I hvert fald er det påfaldende, at der ikke skete en overflyt
ning af Vilhelms levninger hurtigt efter hans kanonisation 1224. Når transla
tionen gennemførtes så sent som 1238, kan det næppe opfattes på anden måde, 
end at man først da var så vidt med kirkens bygning, at kannikekoret kunne 
rykkes vestover, dvs. fly ttes bort fra høj koret til den vanlige plads i korsskæ- 
ringen (og skibets østende?). Det indebærer formentlig også, at kun tværskibet 
var færdigt 1238, og at arbejdet på langhuset gennemførtes endnu senere, ja, 
måske først i forbindelse med den nedenfor omtalte nybygning o. 1324.

De afdækkede spor giver ikke svar på disse spørgsmål så lidt som på mange 
andre vedrørende anlægget. Man kender ikke tværskibets nøjagtige bredde, 
ved ej heller, om der var kapeller på østsiden som i andre klosterkirker. Man 
er også uvidende om skibets østende og dets sammenstød med tværskibet. Det 
er dog nogenlunde klart, at langhuset har været på fem fag, og at de formentlig 
rektangulære piller skulle have båret runde buede arkader57.

Tilføjelser og ændringer. 1324 tales der om kirkens nybygning (p. 1416). Til 
en sådan byggeperiode kan man med nogen sikkerhed henføre korets polygonale 

østafslutning samt den overhvælvning, der spores i langhuset, hvor løstfundne 
ribbesten af høj gotisk form stemmer med en datering til 1300’rnes første halv
del. Den tresidede østmur i koret, der ikke medførte nogen egentlig udvidelse, 
blot mere plads om højalteret, var forsynet med støttepiller. Lignende er føjet 
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Fig. 9. Æbelholt kloster. Glaseret bladkapitæl (p. 1430).

til langshusets ældre mure, og i det indre er arkadepillernes fundamenter ble
vet udbygget til to, måske endda fire sider. Disse tilføjelser ligger sine steder i 
et lidt andet, ofte højere niveau end de oprindelige fundamenter, hvad der har 
sin forklaring i det velkendte fænomen, at terrænet med tiden højnes i og om
kring kirkerne. At arkadepillerne muligvis udvidedes til alle fire sider er be
mærkelsesværdigt; det kan kun tydes på to måder: enten dækker oplysningen 
fra 1324 virkelig over en nybygning, eftersom indbygning af hvælv kun kræ
ver supplering af pillerne i syd og nord, eller også er langhuset først færdig
bygget på dette sene tidspunkt, selv om fundamenterne var langt ældre. Mod 
sydmuren har støttepillerne gjort passage gennem fratergårdens nordre kors
gang umulig, men hvis langhusets mure først er rejst o. 1324, kan korsgangen 
heller ikke have fået sin endelige udformning før. Måske kom nordre korsgangs 
udlagte fundament da aldrig i brug, fordi det var uanvendeligt, efter at kirken 
var forsynet med støttepiller58.

Inden for østpartiets område er der afdækket en brønd, som muligvis skal 
identificeres med S. Vilhelms kilde59. Den er sat af tømmer forneden og kampe
sten foroven. Ved tømningen fandtes intet, som kunne datere brønden, men 
eftersom klostertomten ikke blev bebygget efter reformationen, må man an

L.L. 1966
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tage, at brønden har hørt klostret til. 
De usikre rekonstruktionsforhold 
inden for østpartiet udelukker imid
lertid nogen sikker placering af brøn
den i forhold til kirkerummet. Tanken 
om, at den fra første færd skulle have 
været placeret i en krypt60, kan ude
lukkes af to grunde. Dels ville en mu
ret krypt, anlagt i begyndelsen af 
1200’rne være ret enestående61, dels 
synes niveauerne ikke at tillade en 
sådan mulighed62.

Trækirken. Levnedsskildringen be
retter, at abbed Vilhelm blev begravet 
foran den hellige apostel Thomas’ 
alter, som han selv havde stiftet, 
hvilket kun kan betyde: i den kirke, 
han selv havde ladet opføre. I afsnit 
fire, om miraklerne lige efter hans 
død, nævnes, at abbeden gennem 

drømmesyner besværede sig til klosterbrødrene over sin trange begravelsesplads 
i koret i en temmelig lille kirke, der var bygget af træ og kun kunne rumme få 
foruden klosterbrødrene. Ved de senere mirakler omtales Vilhelms gravplads kun 
som kirken og uden angivelse af byggemateriale. Beskrivelsens afsnit om Vil
helms liv i Danmark, hans død og de første mirakler, følger den for tidens helgen
legender vanlige norm undtagen på eet punkt: den omtaler ikke nogen transla
tion efter helgenkåringen63. Omtalen af en træ kirke som Vilhelms trange grav
plads kunne således tænkes at være et led i helgenbeskrivelsernes vanlige op
bygning, hvor det gælder om at skabe en »hård« baggrund for den hellige 
mands gerninger. Ved udgravningerne er der ikke fundet spor af nogen træ
bygning, som lader sig identificere med en kirke64.

Blandt mulighederne for en lokalisering af Vilhelms begravelsesplads er de 
to ved udgravningen fundne kirker mest sandsynlige:

1) I »S. Vilhelms kapel«. Ved fundet af dette kapel var udgraverne opmærk
somme på det p. 1423 omtalte felt med ornamenterede fliser midt i kapellets 
ældste del, som ikke lader sig datere inden for et snævert tidsrum (jfr. p. 1423). 
Under lliserne fandtes en nedgravning med bundkote 61—100 (under alter
bordet), men uden spor efter en begravelse. Tænker man sig, at Vilhelm virke
lig blev jordet her 1203, og hans levninger derpå fjernet ved translationen 
1238, må en påvisning af den hellige mands første hvilested næsten være umu

L.L.1970

Fig. 10—11. Æbelholt kloster. 10. Støbeform af 
brændt ler (sml. fig. 12). 11. Aftryk efter formen 

(p. 1418, 1430).
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lig, hvis graven ikke var muret, og 
det behøver ikke at have været t i l 
fældet. Repræsenterer nedgravningen
S. Vilhelms grav, må sporene af en 
trækirke være skjult under eller ode- 
lagt ved opførelsen af det lille tegl
kapel. Dette må i så fald være rejst 
efter Vilhelms død og efter afslutnin
gen af helgenbeskrivelsen, hvis sidste 
bygningsmæssige oplysning gælder 
indvielsen af klosterkirkens kor 1210.
Den tilsyneladende langsomme opfø
relse af klosterkirken kan have be
virket, at klosterbrødrene blev nod- 
saget til at ombygge trækirken på et 
eller andet tidspunkt mellem 1210 og 
1238, måske efter kanonisationen 1224.

2) I klosterkirken. Hvis det såkaldte 
Vilhelms kapel ikke er Vilhelms grav
kirke, er det rimeligt — ud fra sammenligning med forholdene i Øm og den 
almindeligt kendte ulyst til at flytte bort fra en allerede indviet plads — at 
søge stedets første kirke inden for klosterkirkens område. I så fald må det lille 
trækapel have haft plads i skibets østende (og korsskæring). Netop her er der 
ikke foretaget nogen systematisk undersøgelse65, men chancerne for at påvise 
stolpehuller er næppe store, eftersom feltet hører til det område af kloster
anlægget, der har været udsat for den hårdeste afgravning ved nyere tiders 
jagt på byggematerialer. Denne afgravning er utvivlsomt den egentlige årsag 
til den formentlige gravfattigdom, både her og i kapitelsalsområdet.

Hvis Vilhelms gravkirke har ligget i selve klosterkirken, hvad klostrets sy
stematiske plan og udbygning måske kunne tale for, har den ikke været i vejen. 
Teoretisk kan den være bygget før, samtidig med eller efter udlægning af f u n 
damenterne Lil klosterkirken. Placeringen udelukker heller ikke, at arbejdet 
på stenkirken begyndte fra øst, og endelig vil den stemme godt med helgen
legendens jævnlige omtale af den nære sammenhæng mellem Vilhelms grav
kirke og kirkegården.

Materiale. Løsfundene fra udgravningen har ikke været genstand for nogen 
samlet bearbejdelse, og det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at udpege 
arkitekturfragmenter, der med sikkerhed kan henføres til klostrets to kirker. 
I kapellets murværk er der anvendt en ret kort sten, som i nordvestlisenen er 
målt til 24—25 x 11,5x8,25 cm. Denne træffes også andre steder, f.eks. i vest

Fig. 12. Æbelholt kloster. Støbeform af størrelse 
som en munkesten (sml. fig. 10—11).

L.L. 1970
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enden af klostrets sydfløj. Storre stenformater træffes overalt som løsfund og 
er tillige anvendt i kapellets mellemste gulv ( 2 8 x 1 3 , 5 x 9  cm). Formstensma- 
terialet, der repræsenterer hele middelalderen, omfatter halv- og helrunde søjle- 
stave, baser og kapitæler, ribbesten og vinduesstavværk m.m. De mange søjle- 
dele er ofte forsynet med mørkbrun glasur, jfr. kapitælet fig. 9, der sammen 
med andre af de fundne stykker vidner om en højt udviklet teglteknik i tiden 
o. 122566. Som eksempler på anden dekorativ udsmykning i tegl gengives et 
hoved og en støbeform (fig. 1 og 10), den sidste dannet i en munkesten og fore
stillende en mand i lang, folderig kjortel; personen tydes jævnlig som en apo

stel, hvilket dog næppe stemmer med mandens tonsur; at figuren kan frem
stille klostrets stifter, abbed Vilhelm, er en mulighed.

Flisematerialet er ikke righoldigt, men motivmæssigt ret varieret og oftest 
forsynet med grøn eller brun glasur. De p. 1423 omtalte karvesnitsfliser i det 
lille kapel måler 20 cm i kvadrat og er ikke mindre end 6—6,5 cm tykke.

Bly. Bortset fra de i note 49 omtalte blyrør, hvoraf en del er udstillet i Æbel- 
holtmuseet, vidner fundet af en blystøbergryde i kapellets underste gulvlag 
om anvendelse af bly til tagbeklædning i hvert fald på denne bygning.

Middelalderlige grave67 (fig. 13—15). 1 og ved kirke og kloster er der ved 
udgravningerne 1935—1965 fremdraget henved 1100 skeletter; af murede be
gravelser konstateredes over 3068, »mens resten af begravelserne har fundet 
sted i trækister eller blot har været kisteløse jordgrave«69. Planen fig. 8 giver 
næppe noget fuldkomment billede af begravelsernes omfang, idet manglen på 
grave i kirkens østre halvdel, østligt i fratergården og i kapitelsalsområdet må 
hænge nøje sammen med manglen på bygningsrester (jfr. p. 1429). De mu
rede grave fordeler sig med fem i langhusets vestende, tre i fratergården 
og resten nord for kirken. Til disse kommer nogle ikke nærmere stedfæstede 
†grave, der tidligere, første gang 185170, er kommet for dagen (og fjernet). 
1853 undersøgte Chr. Herbst for det kgl. oldnordiske Museum en muret grav 
»med et temmeligt fladt Dække i Tagform«71, 1897 blev en muret grav »med ri
meligvis tagstillet Dække« fundet og ødelagt; deri skulle efter sigende have 
været to lig, et spædt barn og en kvinde72, og 1904 modtog Nationalmuseet 
meddelelse om, at der på »Afbygger Jens Nielsens af Ebberholtvangs Mark« 
var fundet ca. 10 lig i to rækker m.fl., og »før er der paa samme Sted fundet 
endog murede Begravelser«73. Det fremgår heraf, at de her nævnte murede be
gravelser kun angiver et udsnit af det oprindelige antal.

Alle de kendte grave var muret af munkesten, mere eller mindre trapezfor- 
mede, undertiden nærmende sig rektangulær form74, og alle havde særligt ho
vedrum i vest, ligesom de tilgængelige opmålinger angiver saddeltag af munke
sten eller store teglfliser (fig. 14). Bunden var oftest et kalklag, andre gange 
mursten eller flisestumper. — Om abbed Vilhelms eventuelle gravplads se p. 1428. 
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Fig. 13—15. Æbelholt kloster. 13. Foroven muret 
grav, afdækket 1853. 14. Snit i gravene nr. 1068 og 
nr. 1075 samt grav nr. 1075, målt inden dækste
nene fjernedes; afdækket 1965; målt af Svend 
Kramp. 1:20. Tegnet af El. M. 15. Tilhøjre samme 
grav, set mod hovedenden (p. 1430).

V. Møller-Christensen  1965

Fig. 16. Æbelholt kloster. *Gravkalk og *disk af bly (p. 1432). L. L. 1970
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Blandt det fundne gravgods, der dog som regel ikke kan knyttes til bestemte 
grave, kan nævnes en »gravkalk« med disk (jfr. nedenfor), fem signeter af bronze, 
bly eller jern, hvoraf de to vides at være fundet i kirken75; endvidere fem hele 
pilgrimstegn (bl.a. fra Vadstena), hvoraf et udformet som en krucifiksfigur, 
af bly, blev fundet ved et skelet i klosterkirken.

*Gravkalk (fig. 16), romansk, af bly, med tilhørende *disk, begge defekte, kal
kens fod nu forstærket med en træindsats; skaftvulsten er formet for sig og 
påsat, det gælder også bægeret. Kalken er 8,7 cm høj med 11,3 cm bred fod, 
bægeret kun 3 cm h ø j t  og 10 cm i tvm. Den ret flade disk måler 12,3 cm i tvm. 
(Inv. nr. Æ 538).

†Gravsten (fig. 17), o. 1520, over rigsråd Åge Andersen Thott, † 1520, og hu
stru Dorothea Olufsdatter Bonde, † 1511. Kalksten — ifølge Abildgaard »den 
fine marmorartede Faxø kalksten« — med reliefminuskler, dog som regel store 
begyndelsesbogstaver, dels i randskrift afbrudt af cirkler med evangelisttegn, 
dels tværskrift: »hic Sepult(us) e(st) nobilis v[ir] / D(omi)n(u)s Aho Andree 
Miles cιι(m) Dilecta vxo(re) / Sua d(omi)na Dorothea q(ui) obier(unt) / Dro- 
ni(n)hol(m) Orate deu(m) Pro Illis«; under Thotts våben: »Mdxx«, under Bon
des: »Mdxi« og flankerende det nederste våben for Bild: »virgo An(n)a bilds 
Dott(er)« (»her er begravet den velbyrdige mand hr. Åge Andersen, ridder, med 
sin elskede hustru fru Dorothea, som [begge] døde på Dronningholm. Beder 
Gud for dem — 1520 — 1511 — j o m f r u  Anna Bilds datter«). Sidstnævnte, der 
var fru Dorotheas halvsøster76, har formodentlig ladet stenen lægge. Af fru 
Dorotheas dødsår fremgår, at det p. 1416 omtalte alter, som ridder Åge stif
tede 1512, har været en »dødsgave«. — Stenen er ejendommelig ved sit kejtede 
forhold mellem skrift, våben og evangelisttegn: indskriften begynder på nedre 
kortside, således at linjen her står på hovedet i forhold til våbnerne, og det 
samme er tilfældet med evangelistsymbolerne.

Ifølge Abildgaard, hvis tegning formentlig er fra 1770’erne, fandtes stenen 
»henlagt paa rudera af Ebelholt Closter ... i den saa kaldede kongelige eller 
Closter-Græsvange«, hvor den også er markeret på matrikelkortet 1776 (fig. 2). 
Muligvis er stenen identisk med den under Ramløse p. 1360 omtalte (C. A. Jen
sen: Gravsten I, 90, II, nr. 143).

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R  

Redaktion ved Elna Møller og Erik Moltke.
Tegninger i NM. Udover de i teksten benyttede findes en opmåling af teglovnen ved 

C. G. Schultz 1935 samt forskellige detailmålinger og en del måleblade.
Notebøger i NM. H. Petersen IX, 27. — C. G. Schultz LXXIV, 15 og LXXXII, 58. 
Litteratur. Relevant litteratur er indeholdt i noterne.
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Fig. 17. Æbelholt kloster. †Gravsten 
over rigsråd Åge Andersen Thott, 
† 1520 og hustru Dorothea Olufs- 
datter Bonde, † 1511. Efter tegning 
i Nationalmuseet fra 1770’erne af 
Søren Abildgaard (p. 1432).

1 S.R.D. VI, 132f. 2 Ibid. p. 134ff. 3 F.eks. DiplDan. DaRigBr. 2. rk. 1, nr. 159,
II, nr. 112, 188 og 400. 4 S.R.D. VI, 37. 5 »Abbed Vilhelms breve« er — tilligemed
klostrets i afskrift bevarede kopibog trykt i S.R.D. VI, 1 ff. (Moderne udgave
vil fremkomme inden for Diplomatarium Danicum’s rammer). 6 S.R.D. VI, 49f.
7 W. Norvin, i Scandia VI, 1933, p. 153—72. 8 S. B. D. VI, 17(3. 9 Vitae Sanctorum Da-
norum p. 340f., jfr. Hans Olrik: Danske Helgeners Levned, 1893—94, p. 244. 10 Gertz’s
indledning i Vitae Sanctorum Danorum p. 289. Legendens yngste årstal er 1210. Legen
den er næppe udarbejdet på foranledning af det i note 12 omtalte pavebrev, men til op
byggelse for klostrets indvånere og andre, se Tue Gad: Legenden i dansk middelalder,
1961, p. 174. 11 Ibid. p. 350f., Hans Olrik: Danske Helgeners Levned, 1893—94, p.
259f. 12 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. V, nr. 141. 13 Bullarium Danicum, ed. Alfr. Kra
rup, 1932, nr. 184 og 180. 14 Annales Danici, ed. Ellen Jørgensen, 1920, p. 110f. Fran
ciskanermunken Peder Olsen tilføjer i sine optegnelser (fra reformationstiden), at det
skete i kong Eriks (Plovpennings) nærværelse, ibid. p. 207. — Smådele af Vilhelms ske
let overdroges efterhånden til andre kirker (jfr. bl.a. Ha n s  Olrik: Abbed Vilhelm af
Æbelholt, Hillerød 193(5). 15 Om dette og et tilsvarende, men vistnok misforstået brev, 
se DiplDan. DaRigBr. 2. rk. I, nr. 401 og VI, nr. 121. 16 Sml. Testamenter fra Dan
marks Middelalder indtil 1450, ed. Kr. Erslev, 1901, registret, jfr. DiplDan. DaRigBr.
3. rk. VI, nr. 158, hvor en mand o. 1302—04 skænker sit gods i Halland til klostret, 
fordi S. Vilhelm havde helbredt ham. 17 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. IV, nr. 150—52 og 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 91
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V, nr. 138. 18 Sml. Bullarium Danicum (note 13) nr. 372. 19 DiplDan. DaRigBr. 2. 
rk. IX, nr. 127. 20 Kjøbenhavns Diplomatarium, ed. O. Nielsen II, 1874, p. 141 f. 
21 ActaPont. nr. 3268. 22 Repert. 1506, 4. april. 23 S.R.D. VI, 213, sml. KancBrevb. 
1555, 14. juli. 24 Sml. Hal Koch, i HistT. 10. rk. III, 524. 25 Monumenta Historiæ 
Danicæ, Historiske Kildeskrifter, ed. Holger Rørdam I, 1873, p. 173. Sml. dog William 
Christensen: Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede, 1903, p. 329. 26 Hans 
Knudsen: Joachim Rønnow, 1840, p. 91 f. 27 H. Rørdam: Danske Kirkelove I, 439. 
28 Ibid. p. 225. 29 KancBrevb. 1561, 29. maj. Om klostrets sidste tid, se Carl Neer- 
gaard, i KirkehistSaml. 4. rk. I, 481 ff. 30 Carl Neergaard (note 29) p. 487. 31 Ibid. 
note 1. 32 KancBrevb. 1562, 2. maj. 33 Møntsamlingens fundprotokol 560. 34 Kgl. 
Ribl. Additamenta. Lauritz de Thurah: Saml. til en beskrivelse af Danmark. 35 Nyud- 
givet i tilslutning til E. L. Jørgensen og P. Chr. Nielsen: Nordsjællands skove gennem 
200 år, 1964. 36 Æbelholt å er nu omdannet til en retlinjet afvandingskanal. 37 Kane 
Brevb. 1561, 10. nov. 38 KancBrevb. 1583, 11. febr. 39 Oplysningerne i dette afsnit 
bygger på L. P. Petersen, i Fra Arkiv og Museum V, 366—79. — Om den første af mu
seet undersøgte grav, se ÅrbOldkHist. 1873, p. 273. 40 V. Møller-Christensen gravede 
på eget initiativ, og det var tillige ham, der 14 dage efter prøvegravningen tog initiati
vet til dannelsen af et udvalg, hvis formål det var at skaffe penge til fortsatte prøve
gravninger. Om dette og købet af klostertomten se Anders Uhrskov: Udgravningen af 
Æbelholt Kloster, i ÅrbFrborg. 1936, p. 109. I artiklen berettes også om indsamlingen 
af arkitekturfragmenter fra omegnens gårde til ruinparken. Denne skænkedes sammen 
med en til skeletmaterialet opført museumsbygning 1957 af Æbelholtudvalget til Na
tionalmuseet. 41 Erfaringen fra Æbelholt viser det problematiske i at gennemføre en 
omfattende undersøgelse således, at man først graver efter bygningsrester, derpå efter 
skeletter. Når det er sket her, skyldes det dels økonomien, dels ønsket fra Møller-Chri
stensen om at anvende en af ham udarbejdet metode for skeletudgravning (beskrevet i: 
Rogen om Æbelholt kloster, 1958, p. 127f.). For bygningsarkæologerne kan gravenes 
beliggenhed, kontur og dybde være overordentlig vejledende for en eventuel bygnings- 
rekonstruktion, mens bygningsrester ifølge sagens natur ikke er af betydning for selve 
skeletmaterialet. Fra et lægeligt synspunkt frembyder den nævnte osteo-arkæologiske 
gravemetode store lettelser under arbejdet, men den medfører, at der fjernes jord om
kring selve graven, så gravtuen lægges fri som på et undersøgelsesbord og omgivet af 
dybe render. Derved kan svage bygningsspor eller ting af værdi for tydningen gå tabt 
(f.eks. aldersforhold mellem fundamentgrøft og grav). Forst og fremmest udelukker me
toden, at bygningsarkæologer på et senere tidspunkt kan foretage supplerende undersø
gelser. 42 Visse problemer i forbindelse med udgravningen og tydningen af ruinresterne 
gav anledning til en heftig debat mellem de to udgravere. Foranlediget heraf gennemførtes 
1942—43 en samlet opmåling af anlægget, jfr. fig. 7. Om debatten se bl.a. C. G. Schultz, 
V. Møller-Christensen og Paul J. Reiter: Æbelholt Kloster, 1945. — V. Moller-Christen- 
sen, kronikker i Frederiksborg Amts Avis 6. og 10. aug. 1949. 43 V. Møller-Christensen: 
Rogen om Æbelholt Kloster, 1958, p. 109. 44 Hærens flyvetropper, nr. 6101—02 (om
kring 1936) og Hans Stiesdal, NM.s 2. afd.s arkiv nr. 76262 og 76825. 45 En kanal 
umiddelbart øst for Esrum klosterkirke er påvist 1969. Om forholdene i Øm, se C. M. 
Smidt og Kr. Isager: Øm kloster, Vejledning ved besøg i ruinerne. 46 Udgravning ved 
Johs. Hertz i forbindelse med vandbygningstjenestens arbejder. Materialet vil blive pu
bliceret i ÅrbFrborg. — Om stenhuset, se indberetning i NM.s 2. afd.s arkiv ved Palle 
Friis. 47 S.R.D. VI, 53, Epist. XXXV: »qvem [scil. frater Stephanus] nobiscum per 
dies aliquot retinere volumus . . . Rogamus . . . qvo per tres vel quatuor dies securius 
ipse remaneat.« Jfr. V. Møller-Christensen: Sct. Vilhelms kapel, 1939 (særtryk af Riblio- 
tek for Læger, sept. 1939), p. 14. 48 S.R.D. VI, 71. Epist. LXVII til Absalon: »Coe- 
terum, mi Pater, ad decorem domus Dei et coronam capitis vestri, ut fluminis impetus 
lætificet, civitatem Dei inductione fontium, plurimum desudamus« (dvs. at åens kraft 
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kan glæde Guds slat ved indføring af vand). 49 Som bevis for den daværende vand
bygningskunsts høje stade kan nævnes bl.a. de ved den i note 40 nævnte udgravning 
fundne lerrør, der må stamme fra klostrets begyndelse (se J. Hertz, Skalk 1962, hft. 3, 
p. 3). Det må også nævnes, at den forrige ejer af Klostergården flere gange har oppløjet 
blyror, som må hidrøre fra vandforsyningen. 50 Hvor det var, og hvilken anvendelse 
denne midlertidige bolig senere tik, ved man intet om. 1 Øm kloster blev det første dor- 
mitorium senere indrettet til refektorium, jfr. note 45. 51 Se f.eks. Tikøb og Søborg 
(p. 684 og 1100). 52 C. G. Schultz: Æbelholt Kloster, 1945, p. 14f. (jfr. note 42). Se 
endvidere Anders Uhrskovs omtale (note 40) p. 10 og C. M. Smidt, i ÅrbFrborg. 1939, 
p. 95f. 53 V. Møller-Christensen (note 43), p. 107. 54 Forholdene ved Roskilde dom
kirkes aldrig opførte nordre korsarm vidner om, al mange lod sig begrave der, før kors- 
armsbyggeriet blev opgivet. DK. Kbh. Amt p. 1354. 55 Sml. forholdene i Øm (jfr. 
note 45). I kirkens søndre sideskib begravedes århusbispen Peder Elafsøn 1246, selv om 
koret med højalteret først indviedes 1257. Og i kapitelsalen, som ifølge krøniken »endnu 
ikke var opført, kun fundamenterne var lagt«, begravedes abbeden Michael samme år. 
56 Om lektorier, se Elna Moller, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1950, p. 129. 
57 Den omtalte usikkerhed har givet anledning til fejl i ruinparken. Skeletfund har godt
gjort, al tværskibets østmur er markeret for langt mod øst, og at langhuset som følge 
heraf har fået seks par arkadepiller i stedet for det formentlig rigtigere antal, fem par. 
58 V. Møller-Christensen har foreslået (note 43), al støttepillerne i syd skulle stamme fra 
de få år, kirken var sognekirke før 1561, idet han anser en blokering af klostergangen 
før reformationen for utænkelig. Men det forklarer imidlertid ikke det påfaldende i, at 
der i nordre korsgang ingen begravelser er fundet. Tænker man sig, al langhuset først 
er opført o. 1324, kan manglen på begravelser i nordre korsgang skyldes, al der her, på 
støttepillernes senere placls, har stået et midlertidigt lukke mod byggetomten, og at 
dette har fungeret som bagvæg for en interimistisk nordre korsgang, hvis plads da må 
have været ret nordligt i fratergården. 59 Sml. C. G. Schultz (note 52), p. 22 og V. Møller- 
Christensen: Æbelholt-Studier, i ÅrbFrborg. 1948, p. 97f. 60 V. Møller-Christensen 
(note 43), p. 101. 61 I Odense S. Knud byggede man ganske vist i senmiddelalderen 
en krypt, men den afløste en oprindelig fra o. 1 100. 62 Niveauerne på overkant af fun
damentsten i vestgavlen er 55—63 cm, i nordre korsarmsgavl 23—46 cm, i korets nord- 
østhjørne 74 cm og i den yngre korpolygon 78 -105 cm under det for opmålingen be
nyttede nulpunkt. Nivellementsplanen er stillet til rådighed af V. Møller-Christensen. 
63 Tue Gad: Legenden i dansk middelalder, 1961, p. 149f. og 173f. 64 V. Møller-Chri- 
stensen antager, al trækirken kan have ligget øst for klostrets kapitelsal (note 43 p. 108). 
Ifølge mundtlig meddelelse 23. jan. 1970 har V. Moller-Christensen gravet her 1965; der 
blev iagttaget spor efter to stolper, der, såvidt det kan fastslås efter diapositiver, synes 
nedrammede og derfor næppe er levn af en bygning, snarere hegn eller lignende. 65 V. Møl
ler-Christensen har, jfr. note 64, meddelt, at han i dette område kun har indført et par 
smalle søgegrøfter. 66 Sml. Otto Norn: Rhinlandsk Stil på Sjælland, i Nordisk Medel- 
tid (festskrift til Armin Tuulse), Uppsala 1967, p. 102. 67 Ifølge sagens natur er intet 
egentligt inventar fra kirken bevaret. Henry Petersens udtalelse (ÅrbOldkHist. 1889, p. 
98), at altertavlen fra Æbelholt klosterkirke kom til kirken i Viborg søndre sogn, må 
bero på en fejlagtig tradition; denne kirkes sengotiske tavle stammer fra Københavns 
slotskirke. 68 V. Møller-Christensen (note 43) p. 264f. Her omtales henved 1000 ske
letter, men efter 1965 var tallet nær 1100, jfr. plan i NM.s 2. afd.s arkiv. Sidstnævnte 
år oversteg de murede graves antal 30, mens bogen fra 1958 nævner 25. 69 Ibid. p. 131. 
70 Fra Arkiv og Museum V, 369. 71 Se museumsindberetning og J. Kornerup, i Årb
OldkHist. 1873, p. 2731'. 72 Journ. nr. 439/99 i NM.s 2. afd.s arkiv. 73 Journ. nr. 
457/04 i NM.s 2. afd.s arkiv. 74 Den af Herbst afdækkede grav angives på den med
følgende opmåling som rektangulær (men med en indvendig trapezformet udforing), og 
Herbst meddeler i sin omhyggelige beskrivelse følgende mål: udvendig 13½ tomme høj, 
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3 alen 8 t. lang og 11/4 alen bred, hovedrum 10 t. langt og 20 bredt, dækket af ialt 26 
mursten, tagstillede over graven, vandrette over hovedrummet. Den som fig. 13 afbildede 
grav er næsten rektangulær. 75 NM.s 2. afd., inv. nr. Æ 530, af bly, med bomærke 
og forvitret omskrift, den ene med minuskler eller fraktur, den anden vistnok med ver
saler; også en vistnok ufærdig støbeform til et signet er fundet, inv. nr. Æ 202. 76 A. Thi- 
set: Stamtavler V, 249.


