
Fig. 1. Lillerød. Ydre, set fra sydvest.
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Før reformationen synes sognet at have været selvstændigt, idet en sognepræst nævnes 
14951; siden reformationen har det været anneks til Bloustrød (p. 904). Der var 1567 

15 tiendeydere2. 1809 var tienden tillagt bispen3. Kirken, som 18744 afhændedes til et 
konsortium af sognets tiendeydere, ejes nu af kommunen.

På Christian II.s tid synes der at have været et †S. Birgitte kapel i sognet5.

Kirken ligger helt mod nord i den gamle landsby, som nu er sammenvokset 
med Allerød i hovedsognet Bloustrød. Bygningen er rejst på en hævning i ter
rænet, der har sit højeste punkt under triumfmuren. Kirkegårdens ældste del 
er ret lille; dens gamle grænser mod vest og sydvest, der er fastholdt af gammel 
vejføring, har teglhængte kampestensdiger. Disse er tidligst omtalt 1628 i for
bindelse med reparation og opsætning af to støttepiller i vest; 1709 bestod af
dækningen dels af dobbelte nonner, dels af vingesten6. Fra den gamle del fal
der terrænet ret stærkt mod nord, hvor der i tiden o. 1898—1904 gennemførtes 
to udvidelser; den ældste har teglhængte kløvstensmure, resten levende hegn.
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Indgange. Vestsiden har i flugt med kirkens sydmur en låge og længere mod 
nord en køreport; i syd, ud for våbenhuset, er der en køreport med låge mel
lem røde teglstenspiller, der har afløst et ældre indgangsparti, som 1872 trængte 
til reparation7. †Indgange. Murermester Hans Andersen i Mørdrup istandsatte 
1714 kirkegårdsmuren og udspækkede kammene på den store østre port samt 
søndre og østre låge8.

Ligkapel fra 1887, af røde sten, i nordsiden af første kirkegårdsudvidelse.
†Kirkelade. En murermester fra Slangerup omtækkede 1610 kirkeladen og 

en del af hegnsmuren med tegl6.
†Klokkehus. 1615 blev der hugget fire bjælker til »kirketårnet«9. Dette tårn, 

der senere siges at stå på kirkegården, må være opført som erstatning for det 
særprægede arrangement til klokkeophængning i vestforlængelsens gavl (p. 
1966). 1669 var tårnet teglhængt, forsynet med vindskeder og en vistnok over
dækket trappe6. 1722 var det gamle brøstfældige tårn af tømmer og brædder 
nedbrudt10, afløst af et †tårn over koret.

†Halsjern, anskaffet 1730, ude af brug 176411.
Kirken består af romansk skib, ombygget kor (med †apsis) og fire tilbyg

ninger, hvor vestforlængelsen med trappe i syd (og †anordning til klokkeop
hængning i taggavlen) og våbenhuset foran syddøren er senmiddelalderlige; et 
tårn over koret er fra 1906 ligesom formentlig sakristiet mod korets østgavl. 
Orienteringen har afvigelse til syd.

Skibet, der antagelig stammer fra 1100’rnes senere del, er opført af rå kamp 
i ret jævne skifter, med hjørner af nogenlunde glathugne granitkuadre og vin
duer af uregelmæssigt hugne kridtkvadre. Vesthjørnernes kvadre er udflyttet 
ved forlængelsen og skibets nordmur helt omsat ved en restaurering i 1860’erne. 
Skibets murhøjde over terræn er ca. 5,55 m.

Vinduer og døre. Hver af skibets langmure har antagelig haft tre vinduer, 
således som det fremgår af forholdene i syd. De to østre vinduer er forment
lig velbevarede, men tilmurede ligesom det vestligste, hvis vestkarm mulig
vis blev ødelagt ved vestforlængelsens rejsning. Det midterste vindue er ud
vendig 125 cm højt, og buens issepunkt sidder ca. 115 cm under murkronen. 
Syddøren er i brug, men noget omdannet, idet lysningen nu overdækkes af en 
fladbue; over denne skimtes dog en rundbue, der formentlig indrammer et 
fordybet tympanonfelt i lighed med forholdene, som de kendes fra andre af 
egnens kirker. Dørens smigede inderkarme dækkes af en høj rundbue.

Indre. Den høje, ret smalle korbue har 15 cm høje, profilerede kridtstens(?)- 
kragbånd, der løber om på triumfmurens vestside.

†Apsis og kor. Ved en gulvundersøgelse 1954 iagttoges oversiden af det ro
manske kors fundamenter; de består af store kampesten, lagt uden bindemid- 
del, og har under østmuren en bredde af ca. 1,6 m; under de øvrige mure lig- 
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ger fundamentets inderside i en afstand af 60—90 cm fra de nuværende kor
vægge. Koret er sidst ombygget 1906, men var allerede da stærkt forandret, 
således 1722 (sml. †tårn) og efter 1865, da apsiden må være blevet nedrevet, 
fordi »ombygningen af kuplen bag altret« ikke kunne gøres inden for det be
regnede beløb12. »Runddelen« bag altret er tidligst nævnt 16076, da den synes 
tegltækt; 1722 fornyedes tagværket og 1748 omtales det malede spåntag10.

Ændringer og tilføjelser. Den kronologiske rækkefølge af de tre senmiddel
alderlige arbejder lader sig ikke nøje fastslå, men det er nogenlunde sikkert, at 
skibets to hvælv ligesom formentlig korets er ældre end vestforlængelsen og for

Fig. 2—3. Lillerød. 2. Langsnit, set mod nord. 1:300. 
Målt af elever på Kunstakademiet 1940. Til venstre snit 
i gavl med klokkeophængning (p. 1966). 3. Plan. 1:300. 
Målt af Charles Christensen 1921, suppleret af E1M. 
1972.
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mentlig indbygget i 1400’rne. De ret flade kapper hviler på falsede vægpiller, 
helstens skjold- og gjordbuer samt halvstens ribber; lette halvstens overribber 
og lille topkvadrat. Skjoldbuerne i skibets nordside og ved korets langmure er 
nu falsede, en ændring, som må høre sammen med den nævnte omsætning af 
murene. Tagværket er tilsyneladende fornyet ved hvælvslagningen (sml. p. 
1965), og gavlene udstyret med kamtakker; korets omtales tidligst 1628, ski
bets 16356.

Våbenhuset er af munkesten i munkeskifte med rudemønster af sortbrændte 
kopper på begge sider af den udvidede, fladbuede dør. Flankemurene har ge
sims af et udkragende savskifte under retkantet led, og gavlen har fem spids
buede højblændinger med hvidtet bund. De fem brynede kamtakker er af
dækket med munketegl, ligesom det var tilfældet med taget 16076—172210. 
Gulv af gule mursten i cement, malet bjælkeloft.

Vestforlængelsen, der næppe kan være ældre end 1500, er af samme mate
riale som våbenhuset, men de mange sortbrændte kopper danner ikke mere 
noget fast mønster. Forneden i murene og til de to vesthjørner er der benyttet 
nedbrydningsmateriale fra skibets gavl; hvad der eventuelt var tilbage af 
denne gavl blev skalmuret med munkesten, som på vestsiden er i forbandt med 
langmurene. Det store rum, der dækkes af en samtidig, seksdelt hvælving 
(med rulskiftemurede, helstens overribber), åbner sig til skibet med en bred, 
spidsbuet arkade, der minder om en tårnbue. Det samtidige trappehus i syd 
har rund spindel, løbermuret skakt og loft af udkragende, fladbuede binder
stik. Trappen udmunder et par skifter under murkronen, medens husets flanke- 
mure løfter taget op over forlængelsens tagflade. Både trappe og arkade leder 
tanken hen på et ufuldendt tårnbyggeri, men udvidelsens store omfang taler 
imod. I trappens sydmur er indmuret kridtsten af form som et kors.

Det er derimod sikkert, at man med byggeriet — udover den tilstræbte for
dobling af kirkens areal — løste den tårnløse kirkes problem: at skaffe plads 
til klokkerne. Det skete på en helt utraditionel (men ikke fremsynet) måde ved 
indbygning af en dobbelt »klokkestoh i blændingsgavlen, konstrueret omkring 
og i tilslutning til to fladbuede, nu tilmurede åbninger, der bryder den etage
delte gavls nedre blændingsrække (fig. 4). I dette område af gavlen er muren 
ca. een meter tyk og fyldt med kanaler og render efter forrådnet tømmer. Det 
er tydeligt, at man i forbindelse med gavlens opførelse har opstillet en stor, 
sammenhængende tømmerkonstruktion, delt i to fag (eller klokkestole) af uens 
bredde, bestemt af klokkernes størrelse og bestemmende for de to åbningers 
bredde; det er troligt, at klokkerne har hængt yderligt i muren eller næsten 
udenfor (sml. fig. 2). Måske var konstruktionen allerede så forfalden i 
1500’rnes slutning, at den måtte opgives til fordel for et fritstående, tømret 
tårn (p. 1964); i hvert fald er klokken fra 1588 for stor til gavlens åbninger. 
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Fig. 4. Lillerød. Vestforlængelsens taggavl med de tilmurede åbninger, som i senmiddelalderen afgav 
plads for kirkens klokker (p. 1966).

Tårnet, rejst 1906—07 over koret, skænket af rentier Ole Jørgensen (sml. 
mausoleet p. 1977), er af røde sten og præget af senmiddelalderlige stilformer. 
I forbindelse med byggeriet (eller endnu før) er koret blevet skalmuret, og der 
rejstes støttepiller både ved dettes og skibets østhjørner.

† Tårne. 1722 blev det fritstående klokketårn (p. 1964) afløst af en opbygning 
over koret; dets mure forhøjedes ca. 1,5 m og et nyt tagværk udformedes med 
»to kviste med et lydhul på hver side af kvisten«; klokkestolen opstilledes på 
nye bjælker; det fremgår endvidere, at kvistene var af udmuret bindingsværk. 
1771 nævnes, at »klokkeskuret« blev gjort af nyt som forhen10, og ved hoved
reparationen o. 186012 må klokkekvistene være blevet afløst af det spir fra 
1859, som er nævnt i forbindelse med opførelsen af det nuværende tårn13.

Sakristiet ved korets østgavl er i sin nuværende form samtidigt med tårn
byggeriet, men inden den tid omtales et †sakristi, dels 181114 (identisk med 
apsiden) og dels 18737.
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Større istandsættelser ud over de allerede berørte synes at have fundet sted o. 
16159, 16396 (vinduer), o. 168815 og 1830’rne16 (støbte vinduer).

Tagværkerne er nyere, af fyr, men med genanvendte egespær fra et middel
alderligt krydsbåndstagværk med stregnumre.

Kirken står i blank mur (1871 var den endnu hvidtet13), med rundbuede 
støbejernsvinduer og tag af vingetegl. Stolestaderne har trægulv, midtgangen 
gule sten på kant, uden bindemiddel, og koret et tilsvarende, der stammer fra 
1954, da koret nyindrettedes.

Vindfløj fra 1906, på tårnet.
†Kalkmalerier. Sengotiske og efterreformatoriske. 1928, 1941 og 1954 fand

tes spor af kalkmalerier i skibets østre hvælv og på skibets sydvæg, ved præ
dikestolen, samt på triumfbuens vanger. På ribber og bærende led var en i sort 
og rødt udført, geometrisk dekoration (trappefrise, sparrebemaling og blad
dekoration). På sydvæggen i østligste fag sås en udsmykning med røde blad
slyng, derunder gult med kontur og derunder atter sorte konturstreger, i alt 
tre gotiske udmalinger. På triumfbuens vanger fandtes en tarvelig udsmyk
ning med rødbrune draperier på okkerfarvet bund, malet direkte på hvidte
kalk, foroven (i 2 meters højde) afsluttet med et sort, malet bånd. Denne de
koration er muligvis Niels maler af Helsingørs udmaling fra 16356; han betal
tes for at gøre buerne under hvælvingen grå, den gamle maling i koret at 
forny, samt for gule og grå gardiner (sml. †altertavle).

I N V E N T A R

Oversigt. Kirkens ældste og eneste inventarstykke fra middelalderen er den romanske 
font. En af klokkerne er støbt 1588 af Gert van Mervelt, medens mesteren for altersta
gerne, der ligeledes er fra 1500’rnes anden halvdel, er ukendt. Snedker Hans Barchmann 
fik 1632 betaling for prædikestolen; en pengetavle bærer årstallet 1650. Alterkalken er 
fra 1721, oblatæsken fra 1762 og den anden klokke fra 1732. I 1820’rne anskaffedes dåbs- 
fad og -kande, og 1847 købtes det altermaleri af J. L. Lund, der nu hænger på nord
væggen i koret, som nyindrettedes 1952—55 af arkitekt Mogens Koch.

Alterbord, af grå ølandssten, mod sædvane opstillet på langs af koret; den 
svære plade hviler på to stenvanger, af hvilke den mod menigheden har et 
korsmotiv. †Alterbord nedbrudt 184716.

†Alter klæder. Et rødt alterklæde af fløjl nævnes 16046. 1729 anskaffedes et 
nyt alterklæde af karmoisinrødt kamelhårsplys kantet med en sølvgalon og 
broderet med Frederik IV.s navn og årstallet 173010. 1830 købte man et nyt 
af rødt fløjl16.

(Altertavle). Siden nyindretningen har kirken ingen altertavle, idet præstens 
plads er øst for bordet; korets bagvæg er opbygget af træpanel i hvis midte et 
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Fig. 5. Lillerød. Indre, set mod øst.

kors af samme materiale. †Altertavler. Maleri 1847, af J. L. Lund, olie på lær
red, i ny, glat egetræsramme og ophængt på korets nordvæg, stammer fra den 
tidligere tavle. Det foroven halvrundt afsluttede billede viser englen siddende 
på den tomme sarkofag, og det er som kunstnerens øvrige produktion stærkt 
inspireret af Rafaels kunst. Den oprindelige †ramme var i nygotik, forfærdiget 
af snedkermester Dyrvetter og forgyldt af hofmaler Berg16. En ældre †tavle op
stilledes 1604, da snedkeren fik betaling for at køre til Slangerup efter at have 
ført tavlen til kirken. 1635 fornyedes malingen6 af Niels maler, Helsingør (sml. 
kalkmalerier), og 1741 betaltes Hans Nielsen af Ganløse for at skrabe løse far
ver på kridtgrund af samt forsyne den overalt med »fine farver«, ægte forgyld
ning og inskriptionen, ligesom den forhen har været, men uden kridt10.

Altersølv. Kalk, 1721, med rund, let profileret fodplade og fod med en bred, 
godronneret kant. Lille bladkrave ved overgangen til skaftet, som har ind- 
knebne led med midtring på hver side af den flade, midtdelte knop med 
godronnering. Bægeret, med let udadsvejet mundingsrand, hviler i en krans af 
bægerblade, gennembrudte og med graveringer. Bæger, mundingsrand og skaft
led er forgyldt. Under bunden er indsat en cirkulær sølvplade med omløbende 
graveret skriveskrift: »Elisabeth Knoph Thögersens, Foræret denne Kalch og 
disck Til Lilleröds Kirche, Ao 1721. Da her Michel Yttrecht var Sogne Prest«17. 

L. L.1958
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Midtpå er graveret et våben med skrå bjælke mod venstre, hvori tre blade, 
hjelmtegnet ligeledes tre blade. På standkanten fire stempler: C L M W for 
guardeinen Conrad Ludolf, Københavns mærke [1]7[2]1, mestermærke i stå
ende oval CIS med årstallet 1720 for Christen Jensen (Bøje p. 53) samt må- 
nedsmærket (vægten). Kalken svarer i udseende og stempler til Græsted 
(p. 1182) sygekalk fra 1724. 20,5 cm høj. Samtidig disk, 14,5 cm i tvm., glat 
med forgyldning på oversiden; på kanten findes et graveret cirkelkors med 
fligede ender. Under bunden er graveret med skriveskrift: »Lilleröds Kirches«. 
Oblatæske, o. 1762, cirkulær, glat, 8 cm i tvm. Fodplade og låg med tunget 
kant; på lågets opbuklede midtparti graveret skriveskrift: »Lill: Kircke«. 
Under bunden fire stempler, to med sammenskrevet SK og årstallet 176218, 
samt to med SK i liggende rektangel, for Københavnerguldsmeden Svend Jen
sen Klitgaard (Bøje pp. 472 og 474). Indpunslet i bunden »Wei. 6 L. 2 qt.«10.

Moderne altersæt af nysølv (kande, oblatæske og disk, samt kalk), alt stemp
let »F. Drafland«. Ske, af sølv, stemplet »Heimbürger« og 1903.

Vinkande, nævnt 184814, af kgl. porcelæn, sort med guldkors.
†Altersølv. 1620 nævnes en kalk og disk af sølv, forgyldt9. Ifølge inventariet 

fra 1694—95 havde kapellanen hr. Niels Søborg givet en ny kalk og disk af 
tin, som vejede 2 pd.6.

†Berettelsessæt. Regnskaberne supplerer oplysningerne om de under hoved
kirken (p. 911) omtalte sygesæt. 1) Kalk og disk af tin, forsvundet 166411 af
løstes 1752 af 2) indkøbt hos guldsmed Holling, København, og bestående af 
en sygekalk (vinflaske med oblatskruegemme) med det kongelige navn gra
veret10, indlagt i bogbinderfutteral11.

†Tinflasker. 1604 nævnes en ny tinflaske, formentlig identisk med den, Jør
gen Kandestøber 1605 betaltes for at have støbt af en gammel6. 1659 anskaf
fedes en ny6.

Alterstager (fig. 6) fra sidste halvdel af 1500’rne, 34 cm høje. Under foden 
er på begge stager et bomærke (fig. 9). To moderne efterligninger har en lidt 
rødere glød i metallet. 1604 fandtes der to †blussestager.

En »standkedel« er nævnt 1604 og 1694 et †malmildkar (røgelsekar?)6.
Messehagler. 1) En ældre, af rødt fløjl med kanter og kors af guldgaloner, 

formentlig skænket 182914. 2-3) Moderne af henholdsvis gul og grøn silke, 
den første med guldbroderi og lyseblåt foer. †Messehagler. I inventariet 1604 
nævnes en af damask (solgt 1634) og en af rødt fløjl6. 1729 anskaffede man en 
messehagel af »ægte carmosin couleur fløjl indkantet med en sølvgalun og et 
kors af bredere galuner paa ryggen«10.

En liden †primklokke er nævnt 16046.
Knæskamler, samtidige med alterbordet, opstillet på langsiderne og øst for 

dette, af eg, betrukket med svinelæder. †Alterskranke. 1742 indrettede snedker 
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Fig. 6. Lillerød. Alterstage. Under foden 
findes det som fig. 9 afbildede støbermærke 
(p. 1970).

L.L. 1958

Jens Christensen, Farum, en knæling omkring alteret »i femkant« og Hans 
Nielsen, Ganløse, malede rækværk og alterfod10.

Døbefont, romansk, antagelig skånsk. Fonten er af lys grå sandsten, den bæ
gerformede kumme er 67 cm i tvm. Foden er udformet som en attisk base 
med rundstaven fremspringende over plinten og med elegante hjørnetreblade. 
En nøjagtig parallel til fontefoden findes i Landskrona kirke19. †Font (?),
1653—54 betaltes Peder snedker, Hillerød, for en »fod af eg til daaben«6. 
I slutningen af 1600’rne synes fonten at have stået i vest (sml. †skabe).

Dåbsfad af tin, med graveret årstal, 1828, 66 cm i tvm. I bunden Frederik 
VI.s kronede monogram over årstallet og graveret skriveskrift: »Lillerød 
Kirke«. På randen et palmet- og bladornament, yderst en rillet kant. Dåbs- 
kande, skænket 1830, af tin, 30 cm høj, af »slangehankstypen« svarende til Ti- 
birke (p. 1329 med fig. 15). På det flade, påhængsiede låg graveret »Lillerød 
Kirke 1830«. På kandens bug Frederik VI.s kronede monogram og i bunden 
stempel som Nødebo (p. 1087). †Dåbsfade. Et messingbækken, anskaffet til 
fonten 16066 var ifølge inventariet 1764 borte og allerede 1727 afløst af et lille 
messingbækken11. Dette brugtes indtil o. 1830 som fad i et tinbækken, der om
støbtes til det nuværende dåbsfad14.
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Prædikestolen er 1632 udført af Hans snedker i Kratmøllen, dvs. Hans Barch- 
mann, og stafferet af Mathias maler fra Slangerup6. Stolen er på fire fag med 
svungen underbaldakin og himmel (nu uden topstykker) samt opgang fra 
1700’rne. Storfelterne har en evangelist skåret i højt relief stående i en arkade, 
der her er fuldstændig opløst i bruskværk; kun profilkapitælet er bevaret. 
Under figuren ovalfelt, hvori navne med reliefversaler: »S. Mattæus«, »S. Mar- 
cvs«, »S. Lvcas« (fig. 7) og »S. Iohannes«. På hjørnerne hermer, hvis skafter 
har voldsomt bruskværk svarende til storfelternes, undtagen de to midterste, 
som bærer Frederik Urnes og hans hustru, Karen Arenfeldts, våben og deres 
reliefskårne forbogstaver. Halvfigurerne er apostle, regnet fra øst følgende: 
Peter med nøgle, Andreas med kors bag sig, skægget apostel med bog (venstre 
arm med attributtet mangler) og Paulus med rester af et sværd. Bag apost
lenes hoveder er der glorieskiver. Gesimsen har glat frise afbrudt ved hjør
nerne af bøjlerester, der antagelig oprindelig har haft englehoved som Orø 
(Holbæk amt). Foroven tandsnitliste og æggestav. Det lidt bredere postament 
har klumpede hjørneknopper med bruskornament. Herunder kraftigt karnis- 
fremspring ved overgangen til den svungne underbaldakin, der hviler på en ba- 
luster fra 174210.

Himlens gesims svarer til stolens og har under de fem kortsider hængestykke 
med englehoved og lidt bruskværk til siderne. Den indvendige frise har små- 
stave i hjørnerne (sml. Nørre Herlev p. 1951).

Opgangen ændredes 1742 af snedker Jens Christensen, Farum, der flyttede 
stolen ½ alen op mod koret og opførte en italiensk trappe. De glatte fyldings- 
paneler stammer herfra, medens gesimsens tandsnit- og æggestavliste sand
synligvis er oprindelige. »Trappen«, hvilket antagelig vil sige trinene, er flere 
gange fornyet, først 1773 af Søren Jensen, Farum10, og igen 183014.

Stolen står nu i renset eg med partiel forgyldning på bruskværket; under
baldakin, himmel og opgang har mørk egetræsmaling. Alle indskrifter er med 
forgyldt fraktur udført 1874 af malermester C. Weber, København7. På op
gangens frise er rester af oprindelig versalindskrift: »verbum .. [domini] serva 
verbiqfue] ministris« (»bevar Guds ord og for ordets tjenere . . . « ) .  Ifølge ind
beretning 1759 stod på stolen: »Suffragante Generoso Viro Dn: Frederico 
Wrne Arcis Præside erectus est Suggestus hicce novus 6 Aprilis 1632« (»på 
anbefaling af den ædle mand hr. Frederik Urne, slotshøvedsmand, er denne 
nye prædikestol opsat 6. april 1632«). Stolen stafferedes 1632 af Mathias maler 
fra Slangerup6, og 1742 marmorerede Hans Nielsen, Ganløse, pillen og det nye 
trappepanel10.

Af de prædikestole, vi fra regnskaberne ved, Hans Barchmann har udført, 
er Lillerøds den eneste bevarede. Andre kan af stilistiske grunde henføres til 
værkstedet, f.eks. Orø (Holbæk amt) fra 1633, der svarer nøje til Lillerød. En 



LILLERØD KIRKE 1973

Fig. 7. Lillerød. Prædikestol 1632, udført af Hans Barchmann (p. 1972). L.L. 1958
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gruppe stole omfattende Strø (p. 1498), Dråby og Kyndby i Horns herred, 
Nørre Herlev (p. 1951) samt Kregme (p. 1571) kan muligvis også være udført 
hos Hans snedker. Opbygningen i disse stole er en anden end Lillerød-stolens, 
men i billedskærerarbejderne findes ligheder, der gør det rimeligt at henføre 
dem til Hans Barchmanns ikke ubetydelige værksted. Således må hermefigu
rerne i Strø og Nørre Herlev være skåret af samme snedker som Lillerøds20.

Stolestader. Af 36 stolestadegavle er tilsyneladende kun fire fra 1645, een ved 
orgelet og een i nordre side, som er identiske, samt to i søndre række, der lige
ledes er ens. Endelig hører den eneste bevarede låge (ved prædikestolen) til de 
34 stole, som Joen Biørnson i Birkerød leverede 16456. De øvrige gavle svarer 
i opbygning stort set til de ældste, der dog på to punkter skiller sig ud: pila- 
sterdekorationen er fladt, båndagtigt bladslyng og over tandsnitlisten fin
des en æggestavfrise. Dette sidste træk genfindes også på lågens øvre afslut
ning. Den har på midten en ret spinkel portalramme med flad snoredekoration 
og karvesnitrosetter over den todelte bue. En trekantsplitgavl kroner den 
rektangulære opbygning. — Ifølge regnskaberne blev alle de senere stole ud
ført efter de gamles »façon«. 1742 leverede snedker Jens Christensen af Farum 
to nye stole ved prædikestolen, seks år efter atter tre nye stole ved fonten10. 
1756 kom tre nye stole på mandssiden stadig fra samme snedker10. Derefter 
følger 1776 syv nye stole på mandfolkesiden udført af snedkermester Kobiersky 
i København21. 1849 blev stolestaderne nedtaget og omarbejdet, forsynet med 
nye rygge og bænke22. 1872 spørges der, om de forrige år borttagne døre fra 
kirkestolene kan sælges7. — Stafferingen fra 1960’erne er lys perlegrå, med 
sorte sæder og almueblå detaljer i ornamentikken.

†Skriftestole. 174011 bekostede man en ny skriftestol til afløsning af den fra
1654—556. 1747 malede Hans Nielsen, Ganløse, stolen, så den svarede til alter
tavlens staffering. 1761 lavede snedker Jens Christensen, Farum, en ny stol 
og en stol bag altret, og Lars Bendixen, Hillerød, malede dem10.

†Præste- og degnestole, 1653—54 fik Peder snedker i Hillerød 24 mk. for en 
ny degnestol6. 1742 tog snedker Jens Christensen den ene fylding af stolen, 
så den i længde kom til at svare til skriftestolen, og 1747 blev den stafferet 
sammen med denne10, og i 1820’rne repareredes den sammen med præstesto- 
len23, vel den bag altret fra 176110. Degnestolen ønskedes fjernet 1863.

†Skabe og kister. 1604 nævnes en jernbunden kiste. 1694—95 omtales et 
fyrreskab ved fonten, »som har været til at hænge geværer i«6; det nævnes 
endnu 176411.

†Dørfløje. 1738 gjorde tømrer og snedker Jacob Henriksen »en ny beflam
met kirkedør«10.

Orgel, 1968, med 13 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Troels Krohn, 
Hillerød. Façaden er tegnet af Rolf Graae. †Orgel, o. 1902, med fem stemmer 
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Fig. 8. Lillerød. Indre, set mod vest. Orglet er udskiftet 1968.

og et manual (mekanisk aktion), bygget af Fr. Nielsen, Århus24. Façaden op
bevares på menighedsrådsformand Hans Janums ejendom.

Pengeblok, 1700’rne, af eg. Fem vandrette jernbånd, hvoraf det ene, med 
hjørnehængsel, er forbundet med et lodret bånd, der lukker for en lille låge. 
Helt jernbundet låg med pengetragt. Blåmalet. Ved indgangspanelet i syd.

Pengetavle, 1650, af eg. Det lodrette rygbrædt har flad bruskornamentik i 
kanten, på midten et stort Jesumonogram, herover et englehoved, nu uden an
sigt. På bagsiden med fordybede versaler M A S og 1650. Skuffens fremsprin
gende bundplade har bladudskæring. Håndtaget er drejet. Nu sortmalet, men 
oprindelig kridtgrund ses. Muligvis er tavlen een af de to, som snedker Isach 
(Christensen) i Hillerød leverede 1649. Jacob maler i Hillerød stafferede dem6.

Salmenummertavler, seks nyere, med løse tal. Grå med rødbrune dekorationer.
Lysekroner, skænket 1902. To ens messingkroner til levende lys.
Kirkeskib, en tremastet bark, på agterspejlet navnet »Ellen«. I skibet.
Sejerværk med urskive (tegnet af Erik Ellegaard Frederiksen) 1952.
Klokker: 1) (Fig. 10), 158 8 25. Den store klokke har indskrift med relief

versaler: »Verbum Domini manet in æternvm. Gerthardvs Mervelt me fecit 
Anno Domini 1588« (»Herrens ord bliver i evighed. Gert (van) Mervelt gjorde 

L. L.1958
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Fig. 9. Lillerød. Alterstage (se fig. 6). Detalje 
af fodens underside med støbermærke (p. 1970).

Fig. 10—11. Lillerød. Klokker. 10, støbt 1588, af 
Gert van Mervelt. 11, støbt 1731, af Johan Bar- 
thold Holtzmann (p. 1975f).

mig i Herrens år 1588«). Sml. Karlebo (p. 898). På klokkelegemet fire ens me
daljoner med en knælende ridder foran Kristus på korset (samme motiv findes 
i Tjæreby, p. 1408, fig. 17). 94 cm i tvm.

2) (Fig. 11), 1731. »Gloria in excelsis Deo. Me fecit Iohan Barthold Holtz
mann Hafniae Anno 1731« (»ære være Gud i det højeste. Johan Barthold Holtz
mann i København gjorde mig i året 1731«). 80 cm i tvm. Sml. Esbønderup og 
Anisse (p. 1037 og 1380). †Klokker. 1) Afgivet 160226. 2) Revnet ved sørge
ringning over Frederik IV., omstøbt til klokke nr. 2.

Klokkestol fra 1906, i tårnet. †Klokkestole. I senmiddelalderen havde klok
kerne plads i vestforlængelsens gavl (p. 1966), senere flyttedes de til et frit
stående klokkehus (p. 1964), og siden 1722 har de haft plads i de skiftende 
tårnbygninger over koret (p. 1967).

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1600—10. (Ras)mus Jørgensen og hans »gudfrygtige matrone«,
Gyd............ datter, hvilke »ectepersoner er hensovet 160.«. Ifølge indskriften
er stenen bekostet af de »efterlatte døtre nemblig Boel Rasmusdatter og Ka
ren Rasmusdaatter«. Sønderbrudt, grålig kalkstensplade, ca. 125x70 cm. Ind
skrift med fordybede versaler; lidt under midten og som skille for årstallets 

L.L. 1967
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cifre ses rester af et fordybet, ovalt felt med relieffer. Stykkerne fandtes spredt 
under korgulvet 1954; nu på våbenhusets loft.

†Gravtræ. 1827—28 fik kirken 1 rdl. for opførelse af et ligtræsmonument 
(formentlig på kirkegården) over gårdmand af Lillerød, Jens Simonsen og hu
stru Karen Jørgensdatter14.

Mausoleum, rejst o. 1905, for Ole Jørgensen og hustruen Jensigne Jørgensen, 
der skænkede penge til det nye tårn27. Gravkammeret, der rummer fem kister, 
ligger på en ophøjet, beplantet plads, omsluttet af svære mure. Ved nordsiden 
af stenlåget med dets tykke bronzeringe står en marmorstele med indskrift
plade på plinten og kronet af sørgende kvindefigur, der er signeret Carl Schil- 
ler. Nord for kirken, på første kirkegårdsudvidelse.

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

RA. DaKanc. A  I I .  30. Fortegnelse over kirker og disses ejere 1809. — RA. Landbrugs
ministeriet. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal 1858, 1861, 1863, 1866. — RA. 
Rtk. 256.102. Bygningsadm. Journalsager 1782—1848. — LA. Kirkeinspektionsarkiv. 
Lillerød kirkes regnskabsbog 1604—1712. Ved embedet (opbevares i Allerød kommunes 
kulturelle forvaltning). Protokol for Lillerød kirke (rgsk. 1874—1913). Synsprotokol 
1863—1926. Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af V. Hermansen 1941 (kalkmalerier) og Olaf Olsen 1954 
(restaureringsundersøgelse). — Undersøgelse af Vibeke Michelsen 1959, Ulla Haastrup 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 125
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1966 og Elna Møller 1961, suppl. 1973. — Bygningsbeskrivelse ved Elna Møller, inventar
beskrivelse ved Ulla Haastrup og Marie-Louise Jørgensen, Ole Olesen (orgel) og Hans 
Stiesdal (sejerværk).

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i Nationalmuseets 2. afd.
Tegninger: NM.: Plan målt af Charles Christensen 1921. Opmåling af døbefont 1957. 

— Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger: Fem blade opmålinger ved Egon 
Madsen m.fl.

1 Repert. 2. rk. nr. 7864. 2 Landebog p. 187. 3 RA. DaKanc. Fort. o. kirker etc. 
1809. 4 LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune kopibøger 1820—1900. 5 Danske 
Magazin 2. rk. II, 41. Lillerød sogn er her opført som en del af Nørre Herlev sogn. 6 LA. 
Kirkeinspektionsarkivet. Rgsk.bog 1604—1712. 7 LA. Kgl. bygningsinsp. arkiv. Mel- 
dahl. Domænekirkerne. 8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 41—42. 9 RA. DaKanc. 
Seks års kirkergsk. 1614—20. 10 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. Sjællandske rytter- 
distrikters rgsk. 1719—80. 11 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1764. Kgl. kirkers 
inv. 12 RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Bygningsdomænejournal 1858—66. 
13 RA. Kultusmin. 1. dep. 1848—1916. Journalsager. 14 RA. Rtk. Rev. rgsk. Frborg. 
amtsstue. 1800—48. 15 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. Kommune sager. 1686— 
1818. Lynge-Frborg. hrd. 16 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager. 1782—1848. 
17 Inv. 1764 (se note 11) oplyser, at giveren var gift med forvalteren på Sandholmgård 
i Bloustrød sogn. 18 Iflg. rgsk. indkøbt 1759 (se note 10). 19 L. Tynell: Skånes me- 
deltida Dopfuntar. Stockholm 1913—21, p. 87, pl. XLI, 1. Mackeprang: Døbefonte p. 361. 
20 Træk som glorieskiverne bag apostlenes hoveder og de udtrukne volutter, der gen
findes i Strø og Nørre Herlev samt for volutternes vedkommende i Ramløse p. 1354, 
kan skyldes fælles forlæg og indicerer ikke nødvendigvis værkstedsfællesskab. 21 RA. 
Rtk. 2422.529. Sjællandske kontor. 1776—79. Udskrift af kirkekassens rgsk. i Kbh., 
Frborg. og Cronborg distrikter. 22 RA. Rtk. 256.5—13. Bygningsadm. 1841—50. 
Kopibog. 23 RA. Rtk. 245.416. 1821—27. Beregn, og overslag over bygningsarbejder. 
24 Bælgkasserne var indvendig beklædt med avispapir fra 1902. 25 E. Gribsø, i Årb- 
Frborg. 1934, p. 88. 26 DaSaml. I, 100. 27 Architekten 1905, nr. 13. Et Gravsted, 
p. 148 ff.

Fig. 12. Lillerød. Landsbyplan 1813.


