
K I R K E G Å R D E * O G  K I R K E G Å R D S K A P E L L E R

Hillerøds kirkegårde er knyttet til henholdsvis by- og slotssognet1; Frederiksborg 
slotskirke er fælles for de to menigheder (sml. p. 637), men dog således, at begravelses
ceremonier afholdes i kapeller på kirkegårdene. Fra 1600’rne er der tradition for et begra
velseskapel på Hillerøds ældste †kirkegård (p. 641), der blev anlagt 1621. For slots- 
menighedens kirkegård indviedes i Nyhuse 1809, hørte denne menighed i begravelses- 
mæssig henseende under Nr. Herlev kirke, og det er muligt, at det ældste begravelses
kapel i Nyhuse forst opførtes efter 1841 (sml. nedenfor). Kirkegårdskapellerne i Hillerød 
spiller således en større rolle i menighedslivet end de fleste andre steder, og det har givet 
sig udslag i de nuværende bygninger, der både i deres ydre og hele indretning ikke skiller 
sig væsentligt ud fra kirker. I tidens løb er der da også givet menighederne adgang til i 
visse tilfælde at benytte kapellerne til blandt andet aftengudstjenester, som vanskeligt 
lod sig gennemføre i slotskirken på grund af manglende belysning2.

H I L L E R Ø D  K I R K E G Å R D

Kirkegården på Vibekevang3. 1799 opgav man at udvide byens ældste kirke
gård, og o. 1830 veg den pladsen for rådhuset. År 1800 indhegnedes en ny med 
stengærde4, og den må senest være taget i brug 1804, da begravelserne på den 
gamle ophørte; pladsen er ukendt, men det er muligt, at den lå på byens vang 
og således skal søges inden for den nuværende kirkegårds grænser. Dennes 
ældste del anses ganske vist for at være en del af byfogedembedets jord5 samt 
den »11. vognmandslod«, som byrådet 1828 vedtog at købe3, og som ifølge 
kirkebogen indviedes 20. febr. 1830. April samme år overflyttedes 67 kister fra 
den nedlagte kirkegård »på torvet« og senere på sommeren endnu een (sml. 
kirkegårdsmonument nr. 1 med note 8).

Den siden da mange gange udvidede kirkegård, der ligger et stykke øst for 
byens torv, har indkørsel fra Østergade (tidligere Mørkegade). Hovedind
gangens køreport og låger har jerngitterfløje mellem murede og pudsede piller 
fra ny tid. Herfra stiger terrænet nogenlunde kraftigt op mod et ret jævnt 
plateau, der rummer kirkegårdens ældre afdelinger. Fra denne højtliggende del 
af kirkegården er der et mere eller mindre stejlt fald mod nord, vest og syd, 
hvor de yngre afdelinger er anlagt6. Den rigt bevoksede kirkegård hegnes for
trinsvis af levende hegn.

Kirkegårdskapellet ligger til venstre for hovedindgangen, på kirkegårdens 
sydøstre del. 1893 indgav slotspræsten til byrådet en skrivelse vedrørende 
ombygning af ligkapellet (fra 1874), og samme år rejstes den nuværende byg
nings ældste del (arkitekt V. Holck). Den er senere udvidet, sidst 1933—34 
med et tårn (arkitekt N. P. Nielsen fra Nyhuse). Den heri ophængte klokke

* Afsnittene om gravminder er redigeret af Astrid Tønnesen.
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er skænket af borgmester Carl Zahlmann, støbt i Brønderslev og forsynet med 
indskrift i versaler: »Deum laudo vivos voco mortuos ploro« (»Jeg priser Gud, 
kalder de levende, begræder de døde«). Selve indretningen af kirkerummet og 
dets inventar er stort set uændret fra opførelsen.

De beskrevne gravminder7 ligger alle på kirkegårdens høje plateau, og be
liggenheden er angivet i forhold til dets hjørner og gange.

1) O. 1830. C. Bechgaard, født 8. sept. 1750, †23. juli 1830, A. C. Bechgaard 
født Harild8, født 8. sept. 1783, †ll. sept. 18[2]39. Liggende, rødlig sandsten, 
110x145,5 cm. Indskrift med fordybet kursiv i to ophævede ovaler samt i et 
smalt, vandret løbende, ophævet felt herover. Rosetter i hjørnerne i cirkel
formede fordybninger; indrammet af hulstav. I det sydøstlige hjørne.

2) O. 1830. Benedict (Bendt) Bendtsen10, professor, ridder af Dannebrog, 
rektor ved Frederiksborg skole i 40 år, født 3. febr. 1763, †16. dec. 1830. Minde
sten rejst af elever. Rødlig sandstensstele i empire, 160x57 cm, på fundament 
af samme materiale. Indskrift på latin, med opmalede, fordybede, gyldne ver
saler. Over indskriften en rundstav. Stelen afsluttes foroven af en trekantgavl 
med hjørnespir og krones af en urne. Ved sydligste langgang.

3) O. 1833. Jens Vilhelm Dahlerup, løjtnant i søetaten, født 21. april 1810, 
†8. aug. 1833. Gravvers: Psalm. 103, v. 15, 16. Hvid, skråtstillet marmorplade, 
63x41,5 cm, med fordybet, sortmalet versalindskrift; over indskriften et ud
hugget anker i cirkelfelt. Sammen med sten nr. 4 og 6. Den sydvestlige del.

4) O. 1838. Hans Dahlerup, vejfiskal i Frederiksborg amt, hospitalsforstan- 
der og postmester i Hillerød, født 21. april 1758, †30. jan. 1838, efterlod sig en 
hustru og 13 børn af 20, to ægteskabers frugt (jfr. nr. 6). Gravskriften priser 
hans egenskaber som mand og fader, embedsmand og borger. Hvid, skråtstillet 
marmorplade, 84x57,5 cm, med fordybet, sortmalet versalindskrift. Ved nr. 3.

5) O. 1839. P(eter) Sølling, slotspræst til Frederiksborg, sognepræst til Hille
rød og Herløv menigheder, født 7. sept. 1766, †26. marts 1839, og hustru Io- 
hanne Wilhelmine Sølling født Starinsky, født 8. sept. 1771, †22. juni 1849. 
Skråtliggende marmorsten af form som en skriftrulle, 70,5x60 cm. Forvitret 
indskrift med fordybede versaler. Oprindelig på gravstedet i kirkegårdens højt
liggende, sydvestlige del11. Nu hensat i det sydvestlige hjørne.

6) O. 1850. Vilhelmine Marie Dahlerup født Birch, født 7. juni 1776, †10. juni 
1850, i 373/4 år Hans Dahlerups hustru (jfr. nr. 4), moder for 5 stedbørn og 9 
egne børn. Som nr. 4. Plads som nr. 3.

7) O. 1852. Otto Peter Kinch, cancelliråd, byskriver, født 30. jan. 1785, 
†4. nov. 1852, og hustru Cathrine Christiane Frederikke Kinch født Brøgger, 
født 16. febr. 1787, †12. marts 1861. Hvid marmorplade, 55x41 cm; fordybet 
indskrift med versaler og fraktur. Skråt lænet mod et naturstensarrangement, 
som krones af et hvidt marmorkors, 67 x40 cm. Plads som nr. 3.
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Fig. 1. Hillerød kirkegård. Del af gravminde nr. 9, over tre håndværkere, Jørgen Madsen, Lars Olsen 
og Ole Jacobsen, † 1859, ved Frederiksborg slots brand 17. dec. (p. 1929).

8) O. 1854. Carl Johan Hanson, født 11. juni 1853, †21. sept. 1854. Grå 
granitstele, 89x42 cm, på fundament af samme materiale. Indskrift med for
dybede, forgyldte versaler på stenens polerede forside; over indskriften et 
latinsk kors, ligeledes fordybet og forgyldt. Stumpvinklet afslutning. Grav
stedet, som i alt rummer fire gravsten, omgives af et smedejernsgitter, på hvis 
låge er anført med reliefversaler: Chr. Hansons familiebegravelse. Ved nr. 3.

Blandt de lidt yngre findes et par særprægede gravminder:
9) O. 1859 (fig. 1). Jørgen Madsen, tømmersvend, 27 år gammel, Lars Olsen, 

mursvend, 31 år gammel, Ole Jacobsen, mursvend, 32 år gammel. Tre »ned
brydere« af Hillerøds brandkorps, som ved Frederiksborg slotsbrand 17. dec. 
1859 opofrede livet i slotskirken. Grå kampesten; indskrift med fordybede ver
saler på en i stenen indføjet hvid marmorplade. Kronet af et støbejernskors, 
foran hvilket er anbragt en murske af samme materiale. På hver side af stenen 
er der redskaber af støbejern, til venstre fukssvans, vinkel samt stemmejern 
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fastgjort på en jernstang med løvehoved; til højre vagebræt, murske og vinkel. 
I gravstedets bageste hjørner to store, grå kampestensblokke, den venstre kro
net af et støbejernskors. På den nordøstlige del.

10) O. 1864. Carl Otto Louis Baudissin, greve, officersaspirant ved 3. regi
ment, født 7. febr. 1845, død på Satrup lazaret i Sønderjylland 19. juli 1864, 
såret på Als 29. juni 1864. Mindevers på fundamentet. Rødlig sandstensstele, 
143x66,5 — 59 cm, på fundament af samme materiale. Indskrift med for
dybede versaler. Udsmykningen, som er udhugget og sortmalet, består over 
indskriften af en bladkrans med sløjfe i toppunktet, hvorover en stjerne, under 
indskriften et latinsk kors. Fundamentet afsluttes foroven af hulkantprofil 
over karnisprofil, stelen afsluttes øverst af en stump vinkel. Foran stenen er 
opsat en diminutiv flagstang med det danske flag, der fornyes hvert år på 
Dybbøldagen (18. april). Ved nordligste langgang.

11) O. 1873............................ 1873. (Fabriksdrengen Ludvig Vilhelm)...................
Petersen, ...................  (bagerlærling) Poul Christensen, Hjørlunde, (sadelmager
lærling) Niels Wilhelmsen, ..................... , (bagersvend) Gustav Deppe, Horsens, 
(sadelmagersvend) Rasmus Jørgensen, Horsens, (sadelmagersvend) Julius 
Jensen, .............. ... (sadelmagersvend) Christian Juul, Kjøbenhavn, (bagersvend 
August).............Gerlach, Grenaa. Hvid marmorplade, 77x61 cm; indskrift med 
fordybede versaler, stærkt udslidt. Ovennævnte personer blev dræbt ved hør
fabrikkens eksplosion 1873 og begravet i en fællesgrav på kirkegårdens høje 
del, mod sydvest11, hvorfra marmorpladen antagelig stammer; nu hensat i det 
sydøstlige hjørne.

Gravkammer: O. 1875. Underjordisk, muret, med hvælving samt to jerndøre 
mod vest. Købt af sognepræst Galskjøt 9. febr. 1875. I det sydøstlige hjørne. 
Over jorden er anbragt en skråtliggende, hvid marmorplade med indskrift i 
versaler: Herunder hviler i et muret gravkapel støvet af slotspræst, sogne
præst for Hillerød og Herløv menigheder Johannes Galskjøt, født 5. maj 1804, 
†28. dec. 1880, og dennes hustru Amalie Elisabeth Antoinette født de Kløcker, 
født 20. marts 1813, † 1. april 1875, samt sønnen, birkedommer Peter Thorolf 
Martinus Galskjøt, født 22. juni 1837, † 23. dec. 1899, og dennes hustru Doro- 
thea Julie Galskjøt født de Kløcker, født 21. aug. 1839, † 17. jan. 1912, og 
deres søn, kgl. fuldmægtig Thomas Galskjøt, født 14. okt. 1868, † 1. juni 1906.

†Kirkegårdsmonumenter. Fr. Algreen Ussing afskrev i årene 1856f. i alt 26 
gravsten på Hillerød kirkegård9, hvoraf kun 5 er bevaret. Da Algreen Ussing 
har lagt hovedvægten på en fuldstændig gengivelse af stenenes indskrift, hvor
imod han går let hen over en beskrivelse af dem, har hans arbejde overvejende 
personalhistorisk betydning. Af de 21 †gravsten, han har afskrevet, er den 
ældste fra 1831, den yngste fra 185612.



S L O T S S O G N E T S  K I R K E G Å R D

Kirkegården i Nyhuse. Frederiksborg slotssogn, der fik sin endelige udform
ning 1841, hørte forinden — ligesom Hillerød købstad — officielt under Nr. 
Herlev og Tjæreby. Fra o. 1700 var der omtrent på landsbyen Ølskøbs tid
ligere plads syd for Frederiksværkvej (sml. p. 637) vokset en bebyggelse op, 
Nyhuse kaldet, fortrinsvis for slottets håndværkere og embedsmænd. Menig
heden søgte slotskirken, men begravelser fandt sted ved Nr. Herlev. 1802 
skænkede kongen en jordlod til begravelsesplads for beboerne, den såkaldte 
Frederiksborg slotsmenighed, og 1804 approberede Danske Kancelli biskop
pens forslag til indhegning, takster og indvielsesceremoni, men kirkegården 
skal først være taget i brug 1809 (jfr. †kirkegårdsmonumenter p. 1934).

Kirkegården, der anlagdes ved Nyhuse skole, er udvidet flere gange og dæk
ker nu et stort areal syd for Frederiksværkvej og opdelt i to afdelinger af 
Frej asvej. De ældste begravelser findes på den østre afdeling13, og kirkegårds- 
kapellet har plads i nordvesthjørnet af den vestre. Begge afsnit hegnes for
trinsvis af kampestensdiger med levende hegn ovenpå. Kun mod syd på den 
østre afdeling findes der stykker af en hegnsmur i røde sten, bevaret som skel 
mod den i note 13 nævnte udvidelse. Porte og låger har fløje af jerntremmer.

Kirkegårdskapellet går i sin nuværende form og møblering tilbage til om
kring århundredskiftet (jfr. dog p. 649) ligesom Hillerød kirkegårdskapel (p. 
1927), men tårnpartiet er tilføjet 1924 (arkitekt M. P. Madsen) og forsynet med 
en klokke fra Frederiksborg slots klokkespil, støbt i Belgien af Severin van 
Aerschodt; den bærer en af Christian Richardt forfattet indskrift: »Jeg sjun- 
ger om Havet, som Helte har avet. Gave til Frederiksborg 1886«.

Kirkegårdsmonumenter14. 1) O. 1817. Frederik Poul Christian Arctander, 
født 29. maj 1790, † 5. nov. 1817. Lav, rødlig sandsten, 63 cm lang, med for
dybet versalindskrift. Tagformet med en vase udhugget i relief i de to gavl
felter. Navn og data på den østlige tagside, mindeord på den vestlige. Mod vest 
(jfr. nr. 4).

2) O. 1824. Niels Wilhelm Lund, discipel i Friderichsborg lærde skole, † 4. 
febr. 1824, fandt en hæderfuld død i sit 14. år ved at frelse en ven15. Liggende, 
rødlig kalksten, 128,5x83,5 cm, med fordybet kursivindskrift. Mod vest.

3) O. 1824. Clementine Marie Kynde, født 18. aug. 1821, † 25. okt. 1824. 
Liggende, svagt hvælvet sandsten, 112x68 cm, med fordybet skriveskrift. 
Randprofileret med rosetter i hjørnerne og ovalt, ophævet skriftfelt. I det nord
østlige hjørne. Gravstedet for slægten Kynde rummer ni sten, alle af lignende 
form og udsmykning (jfr. nr. 5, 7, 9, 12, 14, alle fra før 1850).

4) O. 1826. Gerhard Peter Arctander, født 7. maj 1796, † 7. marts 1826. 
Rødlig sandsten, 60,5 cm lang, med fordybet versalindskrift. Tagformet med 

122*



1932 LYNGE—FREDERIKSBORG HERRED

udhuggede cirkelornamenter i gavlfelterne. Navn og data på den vestre tagside, 
mindeord på den østre. Omtrent som nr. 1 og anbragt ved siden af denne.

5) O. 1827. Salome Cecilia Nielsen født Lange, født 20. juni 1756, † 22. juni 
1827. 125 x66 cm. I øvrigt ganske svarende til nr. 3.

6) 1830. O. C. Morgenstierne, konferensraad, med hustru født E. Flindt. 
Mindesten. Skråtliggende sandsten, 117 x 65,5 cm. Forvitret indskrift med for
dybede versaler på en i sandstenen indføjet marmorplade. Under indskriften 
en bikube i relief. Marmorpladen er revnet adskillige steder på øvre halvdel 
og sandstenen beskadiget. Henlagt ved søndre gangstis vestende.

7) O. 1830. Jomfru Clementine Maria Kynde, født 26. nov. 1768, † 28. marts 
1830. 148 X 86 cm. Indskrift med fordybede versaler. I øvrigt svarende til nr. 3.

8) O. 1830. Iohan Frideric v. Schmidten, født 4. aug. 1762, † 18. april 1830. 
Liggende, svagt hvælvet sandsten, 156,5 x 86 cm; indskrift med fordybet 
skriveskrift. Randprofileret med hjørnerosetter og ovalt, ophævet skriftfelt. 
Ved sydmuren. Gravstedet, som tillige rummer nr. 17, er omgivet af et nygotisk 
støbejernsgitter.

9) O. 1834. Jomfru Anthennette Margarete Kynde, født 25. juni 1751, 
† 1. nov. 1834. 148 X 80 cm. I øvrigt svarende til nr. 3.

10) O. 1837. Hans Nicolai Arctander, konferensraad, tidl. amtmand over 
Frederiksborg amt, født 18. febr. 1757, † 21. okt. 1837. Herunder mindeord. 
Skråtstillet sandsten, 91,5 x 62 cm. Forvitret indskrift med fordybede versaler 
på en i stenen indføjet marmorplade. Pladens nederste, venstre hjørne er rev
net. Lænet mod støbejernskorset over afdødes hustru, nr. 16. Mod vest.

11) O. 1839. Mogens Petersen, borger og brygger i Hillerød, født 12. febr. 
1778, † 12. okt. 1839. Sandsten, 96,5 x 65,5 cm. Forvitret indskrift med for
dybede versaler på en i stenen indføjet marmorplade. Ved sydmuren om kirke
gårdens gamle del (jfr. nr. 13).

12) O. 1839. Otto Christian Kynde, etatsraad og amtsforvalter, født 5. juli 
1766, † 28. okt. 1839. 155 x 82 cm. I øvrigt svarende til nr. 3.

13) O. 1840. Dorthe Maria Petersen født Berg, enke efter borger og brygger 
i Hillerød Mogens Petersen, født 1. jan. 1781, † 13. juli 1840. Plads som nr. 11.

14) O. 1844. Broder Brorson Kynde, Candidatus Theologiæ, født 5. dec. 
1758, † 10. jan. 1844. 150 x 80 cm. I øvrigt svarende til nr. 3.

15) O. 1845. Mindesten over Paulina Hübner født Schertner, † 7. marts 
1845, hendes forudgangne fader, søn og dattersøn; sat af den efterlevende 
mand H. Ch. Hübner. Liggende, rødlig sandsten, 125x72 cm, med fordybet 
versalindskrift. Mod vest.

16) O. 1845. Konferensraadinde Arctander, født 20. juli 1767, † 29. marts 
1845. Kløverbladsformet støbejernskors, 97,5 x 67 cm, på sandstensfundament. 
Indskrift med reliefversaler. I korsarmene reliefstjerner. Mod vest (jfr. nr. 10). 
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17) O. 1847. Christiane Elisabeth von Schmidten født Harboe, født 11. nov. 
1761, † 20. sept. 1847. 158 x 78 cm. Indskrift med fordybede versaler. I øvrigt 
som nr. 8.

18) O. 1848. Christian Madsen, kammerraad, ridder af Dannebrog, født 18. 
marts 1791, død på Trollesminde 28. aug. 1848. Hvid marmorplade, 60 x 44 
cm, med fordybet versalindskrift. Skråt lænet mod sandsten, som krones af 
hvidt, kløverbladsformet marmorkors, 94,5 x 57 cm. Vest for midtergangen. 
Gravstedet, som rummer fire ensartede monumenter, hvoraf det ældste er 
medtaget, er omgivet af et nygotisk støbejernsgitter16.

19) O. 1848. Mette Christence Benthien født Boemann, født 10. marts 1783, 
† 27. dec. 1848. Rødlig sandsten, 83 x 46 cm, med fordybet versalindskrift. 
Over indskriften er indhugget et latinsk kors, belagt med hvidt marmor. Ved 
sydmuren.

20) O. 1849. Chr. Vosbein (skibskaptajn)17, født 1768, † 1823, Elisabeth Kri
stine Vosbein født Mørk, født 1778, † 1849. Kalksten, 76 x 51 cm, med fordybet 
versalindskrift. Mellem de to navne er udhugget et stort, forsænket felt med et 
skråtliggende anker i relief. Nedlagt i græsrabatten ved den sydlige gangsti.

21) O. 1849. I(ohan) L(udvig) Camradt, blomstermaler, medlem af Kunst
akademiet, født 20. sept. 1779, † 4. dec. 1849. Minde sat af hans enke. Oprejst, 
rødlig sandsten, 68 x 47 cm, med indsat marmorplade, hvorpå indskriften 
med fordybede versaler. I det nordøstlige hjørne.

22) O. 1850. H. Arntz, oberstløjtnant, født 21. sept. 1759, † 6. okt. 1838, og 
hustru Gunild født Faith, født 7. nov. 1776, † 29. jan. 1850. Sandsten, 77 x 48 
cm, med indføjet marmorplade, hvorpå indskriften med fordybede, sort- 
malede versaler. Stenen står skråt lænet mod et naturstensarrangement, som 
krones af et lille, hvidt marmorkors, 58 x 30 cm. Vest for midtergangen.

Gravkammer. O. 1861. [Hans Schack greve Knuth, født 31. marts 1787, 
† 5. nov. 1861; amtmand over Frederiksborg amt 1836—55, tildelt grevelig 
titel og rang (Conradsborg) 1812. Hustru Frederikke Sophie Elisabeth de 
Løvenørn, født 1804, † 188918]. Muret kammer19, hvorover efeubevokset grav
høj med hvidt marmorkors, 157 x 83 cm. Højen omgivet af et nygotisk støbe
jernsgitter; på lågen grevekrone over våbner for slægterne Knuth og Løvenørn.

Gravkapel i nyklassicisme med to hvide trækister i samme stil. Opført 1920 
for hotelejer, proprietær A. C. Nissen, født 1840, † 1919 og hustru Mathilde 
Nissen født Wittrock, født 1860, † 192120.

†Kirkegårdsmonumenter. Fr. Algreen Ussing afskrev 1856f. i alt 61 gravsten 
på Nyhuse kirkegård, den ældste heraf fra 181721; af disse er 23 (deriblandt den 
ældste) bevaret. Fr. Algreen Ussing gengiver indskrifterne fuldt ud, hvorimod 
en beskrivelse af stenene mangler. I nogle tilfælde angiver han kort gravmin
dets materiale. — 1924 foretog I. Blomberg en vandring på kirkegården16, hvor
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under han opregner navnene på de begravede, uden gengivelse af indskrifter 
eller beskrivelse af stenene. Ejendommelig nok anfører han en grav med en 
stentavle over amtmand, konferensråd Munthe von Morgenstjerne, † 1809, 
som den ældste på kirkegården; denne sten har Algreen Ussing ikke, som 
venteligt var, afskrevet 1856f. — For begge forfatteres vedkommende gælder 
det, at de har lagt hovedvægten på personalhistorien.

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

Nationalmuseet. Indberetning af Astrid Tønnesen 1966 om de to kirkegårdes grav
minder. Heri findes beskrivelser af et langt større antal end de foran medtagne, der stort 
set alle er ældre end 1800’rnes midte.

1 Der henvises generelt til H. D. Schepelern: Hillerøds kirker gennem tiderne, i Kult- 
Folkemi. XV, 1963, p. 38ff. og til de i note 5 og 8 nævnte artikler. 2 Efter indvielsen af 
Præstevang kirke (p. 637) er forholdet dog ændret. 3 Byens vang var af Christian V. 
1670 blevet overladt kroejer Christoffer Spydstrup. Efter hans død 1675 fortsatte hans 
hustru Vibeke virksomheden, og efter hende blev byens vang ofte kaldt Vibekevang. 
Ved resolution af 20. juni 1732 blev det gamle kroprivilegium ophævet, og vangen udlagt 
dels til byfogedembedet og dels til vognmandslauget, som delte sin andel i ti store og een 
mindre lod, hvoraf den sidste erhvervedes til kirkegård 1828, sml. Anders Uhrskov: 
Hillerødbogen p. 285, 347 og 510, note 44. 4 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Hillerød 
kirkebog 1678—1817. 5 Jfr. kirkegårdsgartner I. Blomberg og lektor A. Boisen: Kirke
gården i Hillerød 1830—1930, i Vore Kirkegaarde VI, 1929, p. 89ff. Her oplyses også, at 
kirkegården blev anlagt af konstitueret slotsgartner på Frederiksborg, dir. Frederik 
Teisner. 6 Anders Uhrskov: Hillerødbogen (jfr. note 3) har en række byplaner p. 
447—55, som viser udvidelserne. 7 Hvor intet andet er anført, er opløsning af for
kortelser foretaget på grundlag af Dansk Biografisk Leksikon I—XXVII, 1933—44 og 
V. Richter: 100 Aars Dødsfald, 1791—1890, I—III, 1901—05. 8 I. Blomberg: Hillerød 
gamle Kirkegaard, i Frederiksborg Amts Avis 8. sept. og 11. marts 1924, anfører: »I 
købmand F. Høyers grav (d.v.s. på den nordlige del, omtrent ved midten) nedsatte skræ- 
dermester Beckgaard sin kones kiste, hentet fra torvet i 1830; over graven var en stor 
stentavle, den er nu flyttet hen langs muren ved kapellet«. 9 Rekonstrueret efter Fr. 
Algreen Ussing: Gravskrifter og andre monumentale optegnelser I, p. 5—7 (Kgl. Bibl. 
NyKglSaml. 2246, 4°). 10 Se »Bendt Bendtsen. En Levnedsskildring af P. W. Becker«, 
i DaSaml. V, 1869—70, p. 1—48. 11 De i parentes anførte personalhistoriske oplys
ninger er taget fra I. Blombergs artikel (jfr. note 8). 12 Fr. Algreen Ussing (note 9) har 
afskrevet en sten med følgende indskrift: »Herunder hviler Støvet af afdøde O.(?) C. v. 
Flindt, forhen Oberst ved Cavalleriet, død d. 10. November 1831. Denne ædle Mand var 
min Welgiører i 41 Aar. Hans Minde ei blot her Men i mit Hjerte staaer. Det Minde evigt 
er. Ei Troens Haand det naar. B. Kisler«. Ved hustruens død er denne sten tilsyneladende 
blevet erstattet af en ny over begge ægtefællerne. 13 En stor udvidelse mod syd af 
denne afdeling er endnu ikke taget i brug sommeren 1972. 14 Alle de beskrevne grav
minder findes på den afdeling af kirkegården, som ligger nærmest Hillerød by. 15 An
ders Uhrskov: Tre Mindesten, i KultFolkemi. IV, 1952, p. 32f. 16 I. Blomberg: Nyhuse 
gamle Kirkegaard, i Frederiksborg Amts Avis 31. jan. og 1. febr. 1924, anfører: »Kæmpe
højen over fru Hinrichsen fra Trollesminde«. 17 Ifølge I. Blomberg, op. cit. 18 Dan
marks Adels Aarbog 1966, p. 57—58 og 1914, p. 310. 19 Ifølge I. Blomberg, op. cit.
20 Meddelt af grosserer C. W. Nissen, Gilleleje. 21 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 2246, 4°. Fr. 
Algreen Ussing: Gravskrifter og andre monumentale optegnelser. 1—2. 1856—64.


