
Fig. 1. Uvelse. Kirken set fra nord.

U V E L S E  K I R K E
L Y N G E - F R E D E R I K S B O R G  H E R R E D

O
m kirkens forhold i middelalderen synes intet oplyst, sognet er dog nævnt i Ros
kildebispens jordebog o. 13701. Klemmebrevet 1555 bestemte, at Uvelse skulle være 

anneks til Slangerup, hvilket det siden har været2. 1567 var der 19 decimantes3. 1722 
erhvervede kongen fra Chr. C. Bircherod til Fraudegård konge- og kirketienden4. Kir
ken erhvervedes 1875 af kommunen5 og overgik 1974 til selveje.

Kirken ligger på en mindre terrænhævning i den nord-østlige udkant af lands
byen, hvor der i de senere år er indtruffet en vis forandring, bl.a. ved opførelse 
af en betydelig mængde af tidens gængse typehuse. Kirken ligger vestligt på 
den næsten rektangulære, omkring 18376 og 18657 mod øst udvidede kirkegård, 
der omgives af ny eller nyere hegning. Udstrækningen af den ældre, nærmest 
kvadratiske kirkegård (jfr. fig. 22) angives af vestsidens og de tilstødende 
strækninger af syd- og nordsidernes teglhængte, hvidkalkede kampestensmure, 
der fra grunden er ommurede 1974. De yngre afsnit hegnes i syd og øst med 
mur, i nord dels med gærde, dels med hæk. 1614 opsattes 28 favne gærde8; fra

J. A. Bundβaard 19.'i7
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den efterfølgende tid foreligger omtaler af jævnlige udbedringer og omsætning 
af hegningen, der fortrinsvis bestod af græsbevokset stendige.

Hovedindgangen, der fornyedes 182711, sad tidligere i nordre del af vestmuren 
og bestod af køreport og fodgængerlåge med trætremmefløje mellem murede, 
teglhængte piller; 1974 flyttet mod syd. Østligt i sydmuren sidder en tofløj et 
trætremmeport; i nord (fig. 1) var indtil 1974 en låge ud for kirkebygningen. 
Indgange nævnes første gang 1684/859, da en port med låge, vistnok i vestdiget, 
blev nyopsat, og den søndre låge repareret. I overensstemmelse med kirkens 
beliggenhed i landsbyen synes adgangene, hvor der i 1700-tallet nævnes 
†kirkeriste10, i ældre tid kun at have været på vest- og sydsiden.

På kirkegården mange ahorn og enkelte birk; store kastanietræer langs 
vestsiden (jfr. fig. 1 og 10) fjernet 1974.

†Halsjern nævnes 176412.
Teglhængt, nyromansk ligkapel i blank mur af røde sten, skænket 1917 af 

smedemester Pedersen13, østligt på kirkegården, lige for midtgangen.
Et gammelt †kalkhus nedtaget 1695/96; 1704/05 opmuredes et nyt -\material- 

hus9.
†Fortov omkring kirken, hvilket første gang anbefaledes ved syn 186214, 

fjernet 1973. I våbenhusindgangen ligger granitmøllesten med diameter på 
125 cm.

En sten med skålformede fordybninger, der i ny tid har været benyttet som 
underlag for gravminde, er opstillet ved korets sydside, i hjørnet ved skibet15.

†Klokkehus. I det bjælkelag, der bærer klokkestolen, viser taphullerne i to 
svære, knap seks meter lange ankerbjælker af eg (fig. 13), at disse oprindelig 
var henholdsvis hjørne- og midtstolpe i et tømret klokkehus, der formentlig 
har stået frit på kirkegården før opførelsen af det nuværende tårn (p. 2148, jfr. 
Esbønderup, p. 1012).

Kirken består af kor med apsis og skib, der i vestenden har rester af et sam
tidigt, jævnbredt tårnparti på murede piller. Til denne bygning, der stilistisk 
må dateres til tiden omkring år 1200, snarere efter end før, knytter der sig på 
sydsiden et sengotisk våbenhus, det nuværende tårn fra renæssanceperioden og 
mod nord en tilbygning fra 1742. I hjørnet mellem skib og tilbygning er i ny tid 
rejst et trappetårn, der afløser †trappetårn i syd. Orienteringen har ringe af
vigelse mod nord.

Bygningen er en forfinet repræsentant for Valdemartidens teglstensarkitek- 
tur; ved sin charmerende lidenhed, sine særprægede og pyntelige detaljer og 
ved sit fortrinlige håndværk har den påkaldt sig almindelig opmærksomhed 
allerede i den hjemlige, kunsthistoriske forsknings barndom omkring midten af 
forrige århundrede. Skibets vestparti, der placerer kirken i gruppe med andre, 
fremtrædende monumenter, har yderligere øget interessen.
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Fig. 2. Uvelse. Kirken set fra sydøst.

Materialet i de oprindelige afsnit er munkesten i et stundom uregelmæssigt 
munkeforbandt med adskillige overtallige løbere. Murene er udført i fuld mur, 
korets to sten tykke, skibets to og en halv. Stenformatet er mindre end vanligt, 
gennemsnitligt 24—26 x 11—12x7—8 cm16 (jfr. p. 753 og 1938). Stenene både 
udvendig og indvendig på apsidens krumme flade, på alle bygningens hjørner, 
samt i buestik og ved de dekorative led er riffelhuggede. Ret bemærkelsesværdig 
er de kvadratiske dobbelttegl, hvor fladens sidelinier er af samme størrelse 
som en normalstens længde17. Som kilesten er dobbeltteglene anvendt i stikket 
over triumfmurens loftsåbning (fig. 9) og i vestgavlen ved øvre stokværks 
vindue18. Murværket er overalt gjort med en udglattet fuge, der er ret bred, 
således at 10 skifter måler 92—93 cm i højden.

Grundplan og proportioner. Det omhyggelige håndværksarbejde hører sam
men med grundplanens nette form, hvor bygmesteren ved korets afsætning 
dog ikke har undgået en mindre skævhed. Korets indvendige bredde (4,2 m) 
er den samme som den udvendige længde, hvilket bestemmer et kvadrat, som 
synes at have haft betydning ved kirkens dimensionering. Sidelængden svarer 
således til korets højde, og to kvadrater, hvis side er en trediedel større, angiver 
tilsammen skibets ydre længde og dets indvendige bredde19. Grundplanen fig. 
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4 viser umiddelbart, at apsidens diameter er lig korets indre bredde, og at 
vestafsnittet indtager en fjerdedel af skibets længde.

Bygningsbeskrivelse. Apsiden har skråkantsokkel i tegl og de tre vægblæn
dinger afsluttes foroven med konsolbåret buefrise, der udgår fra halvstenslisener 
ved korgavlen. I hvert af rundingens trediedelspunkter støttes frisen af en 
halvsøjle, der opbygges af stående løbere og har dekoreret trapezkapitæl. 
De nærmest terningformede baser er tildannet i et med vedkommende, skråt- 
affasede sten på soklen. Hver frisesektion består af tre buer, hvis halvstens- 
konsoller opviser forskellige udformninger20 (fig. 8). Ny gesims af to over hin
anden udkragede skifter. Korets østgavl er plan, taggavlen skalmuret og uden 
de spor efter reparationer og en ældre, lavere taghældning, som fremgår af bl.a. 
Valdemar Kochs opmåling 1893. Langsiderne, hvis disposition er nært be
slægtet med f.eks. kirkerne i Helsingør (p. 58) og Søborg (p. 1103), har et ret- 
kantet, 1973 nymuret, sokkellignende led i plan med og forløbende imellem 
hjørnelisénerne. Disse er i øst to sten brede, i vest kun en halv, og forbindes 
foroven med en rundbuefrise, der på hver af bygningens sider indeholder seks 
buer med forskelligt formede halvstenskonsoller (fig. 8). Frisens forside er bin- 
dig med hjørnelisénerne; intet tyder på, at bundens halvcirkelfelter har haft 
puds eller hvidtning. På korets sydside er den oprindelige gesims forsvundet, 
og muren afsluttes med to, over hinanden udkragede skifter; på nordsiden for
løber et skifte over buefrisen et par over hinanden udkragede skifter, hvoraf 
det nedre har rundet hjørne, det øvre affasning. Øverst et par nye skifter.

Fig. 3. Uvelse. Opstalt af sydfaçaden 1:300. Opmåling 1925 af Oluf Husted. Kunstakademiets
samling af arkitekturtegninger.
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Fig. 4. Uvelse. Plan 1:300. Efter opmåling af O. V. Koch 1893 med korrektioner og supplementer af 
C. G. Schultz 1936, El. M. og KdeFL 1963 og 1974. Tegnet af Jens Hald Jensen.

Fig. 5. Uvelse. Længdesnit set mod nord 1:300. Opmåling 1893 af O.V. Koch. Efter Danske Tegl-
stenskirker.

Fig. 6. Uvelse. Tværsnit i tårnet set mod øst 1:300. Opmåling 1893 af O.V. Koch. Efter Danske
Teglstenskirker.

Skibet har plan østside med nye tinder. Af langmurene er den nordre næsten 
helt forsvundet, mens den søndre med retkantet sokkelfremspring (der ligger 
to skifter lavere end det på koret) og to en halv sten brede hjørneliséner svarer 
til korets. Helt afvigende og bemærkelsesværdig er imidlertid den kronende 
arkadefrise, der ved sin relative størrelse kan karakteriseres som et reduceret 
galleri21. Frisen (fig. 7—8), der sikkert har haft en pendant på kirkens nordside, 
består af rundbuer, der bæres af små halvsøjler, hvis skafter er tilhugget af en 
lodretstillet løber; hver anden bæring udgøres af et koblet par. Søjlerne står på 
en fodliste af et på undersiden affaset løberskifte, der modsvares af lignende 
skifte på murens inderside (ovenfor dette indvendige bånd, der ligger et skifte 
højere end det udvendige, foretages en indrykning af vægplanet).

Frisens bund er nu pudset og hvidtet, men at dømme efter det afsnit, som 
dækkes af våbenhustaget, er denne behandling ikke oprindelig (jfr. p. 2149). 
Frisen udgår fra den østre hjørnelisén, og med ti enkeltbuer strækker den sig 
hen til tårnets østre façadeplan og afsluttes ud for den indvendige arkade med 
et halvanden sten bredt murfremspring, der står på bundlisten. Murværket 
her og i den vestre ende af skibets sydside i det hele taget præges af fornyelser 
efter nedrivning af det nedenfor nævnte †trappetårn. Kun det forhold, at der 
iagttages en svag forskydning af façadeplanet ud for frisens fodskifte22, giver 
anledning til den antagelse, at fodlisten, hvis niveau svarer til det indenfor 
liggende tøndehvælvs vederlag, har været fortsat hen til bygningens vestre 
hjørnelisén.

135 *
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Fig. 7. Uvelse. Kirken set fra sydøst. Tegning af Jacob Kornerup 1856,

Over arkadefrisen forløber en nymuret gesims, opbygget af udkraget løber
skifte, derover savskifte og endnu et par udkragede skifter; de nederste dele 
kan gentage den oprindelige form.

De nævnte fornyelser af façademurværket hindrer en sikker påvisning af de 
oprindelige gesimsforhold i skibets vestende. Tårnafsnittet (jfr. fig. 11), der 
på begge bygningens sider oventil afsluttes med en gesimslignende udkragning 
bindig med hjørnelisénen (i syd to skifter høj, i nord eet) og afdækkes med 
vingetegl (i syd een række, i nord to) i fortsættelse af det store tag, kunne 
tyde på, at (et par led af?) skibets gesims har været ført hen til bygningens 
vestgavl. Som Løffler 1899 har fremhævet i relation til det forhold, at tårnets 
nedre del er bredere end den øvre, ses både på øst- og vestsiden, men tydeligst 
sidstnævnte sted (fig. 10), at de skrålinier, som fremspringets halvtage angiver, 
lader sig følge 17 skifter opefter, hvor de forbindes af en vandret linie. Under 
disse linier er alt murværk udført i middelalderligt skifte, over dem møder vi 
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Fig. 8. Uvelse. Udsnit af apsidens, korets og skibets friser, 1:20 (p. 2138—2139). Opmåling 1894 
af O. V. Koch. Efter Danske Teglstenskirker.

udelukkende krydsforbandt. Omstændighederne kunne tyde på, at skibets tag 
før rejsningen af det nuværende tårn har været trukket hen over vestpartiet.

Disse forhold på kirkens udvendige side er nært knyttet til spørgsmålet om 
udformningen af det oprindelige tårnparti, hvoraf de mest omfattende levn 
anskues indvendig. Her åbner det fra begyndelsen velbelyste (jfr. nedenfor, 
vinduer) vestafsnit sig mod skibet med en tredelt buestilling (fig. 14, jfr. fig.
11 og 21), båret af runde, murede piller, hvis uortodokse trapezkapitæler og 
lignende, lave og forhuggede baser er forsynet med et skifte høje skaftringe; 
en søjles fulde højde (over nuværende gulv) andrager 335 cm, nedre diameter 
måler 60 cm. Abakus dannes af et skifte, der på undersiden er skråt affaset 
ligesom façadefrisens fodliste. Af de tre åbninger er den midterste omtrent 
dobbelt så bred som de andre, og den overdækkende rundbue er højere, skønt 
noget fladtrykt. Mellem hver af søjlerne og kirkens vestgavl er slået rundbuede 
helstensstik, der bærer overmure, som fortsættes op i og tredeler tårnets anden 
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M. M. 1912

etage. På vestmuren er hvert vederlag for de langsgående stik angivet med et 
affaset skifte i buens bredde, svarende til og i højde med abakus. Båndet fort
sættes på vægnichens sider.

Vestafsnittets rektangulære, relativt smalle yderrum overdækkes med langs
gående, halvsten tykke tøndehvælv, mens man kan formode, at midtpartiet, 
som ved en helsten dyb niche i gavlvæggen har fået nærmest kvadratisk plan
form, oprindelig har haft grathvælv.

De to tredelende mure, der som nævnt fortsætter sig op over vestafsnittets 
hvælv, er udført i ét med bygningens vestgavl og den del af tårnets østmur, 
som befinder sig imellem murene. De trekantede mure, som lukker imellem midt
partiet og skibets langmure, er udført i tilslutning til fortandinger.

Indvendig i overetagen måler væggene i midtrummet 222 cm i retningen 
øst-vest, 203 cm nord-syd; fra første færd har i hver af murene mod øst, nord 

Fig. 9. Uvelse. Udsnit af triumfmurens murværk med parti af stikket over den øvre åbning (p. 2137).
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Fig. 10. Uvelse. Tårnets vestside. Personen t.h. er Julius Bentley Loffler.

og syd eksisteret en 42 cm bred, rundbuet, falset åbning med stængeboms- 
huller. Falsen med hullerne sidder i den østre åbning i den side, der vender 
mod midtrummet, de to andre steder i den modsatte side. I vestvæggen er en 
tilmuret, rektangulær, otte skifter høj og i lysningen 26 cm bred vinduesglug 
(skimtes på fig. 10), der på indersiden er falset og foroven aftrappet, under 
anvendelse af de p. 2137 omtalte dobbelttegl.

Vestpartiet har således ikke været indrettet med pulpitur23, og konstruk
tionen over loftshøjde må have haft selve tårnopbygningen som formål.

Mens Høyen, Worsaae og Kornerup drog sammenligning med bl.a. kirkerne 
i Fjenneslev og Tveje Merløse og antog, at den i Uvelse havde haft tvillinge
tårne i vest, ytrede Løffler 1883 tvivl herom og gav 1899 sin motivering for at 
hævde, at kirken kun havde haft et enkelt tårn, som havde rejst sig over vesten
dens midtdel, og han henviste til en ydre lighed med kirkerne i He og Vrigsted24. 

I. Hertzsprunig 1898
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Omend ikke alle de spørgsmål, som knytter sig til de eksisterende forhold i 
Uvelse kirkes vestparti, forklares af Løffler, og man ikke kan udelukke, at side
fagene har været ført et stykke op over skibets tagfodshøjde, synes antagelsen 

Fig. 11. Uvelse. Tværsnit i tårnet set mod øst 1:100. Opmåling 1974 af Anders Alsløv.
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Fig. 12—13. Uvelse. Egebjælker i tårnets etageadskillelse (p. 2136). Målt og tegnet af Anders Alslov 
1974. Jfr. fig. 5, 6 og 11. Forslag til bjælkernes anvendelse som stolper i klokkehus (losholt og skrå

bånd udgående fra midtstolpen udeladt), isometri 1:75. Opmåling 1:75.

af, at der oprindelig eksisterede et kvadratisk midttårn, bedst at være i sam
klang med hovedparten af indicierne. Den indre disposition i bygningens vest
ende etablerer og fremhæver tredelingens centralfag, der yderligere ville under
streges af et midttårn, som antydede en lodret akse. Det drivende ønske bag 
hele udformningen har vel været i skibets hovedakse at opnå det kvadratiske 
fag, som markeres ved nichen i vestvæggen. Fremtidige undersøgelser kan 
måske give oplysninger om, hvilke supplerende indretninger der kan være 
knyttet hertil25.

Vinduer og døre. I hvert af apsisfaçadens tre afsnit har der tidligere siddet et 
cirkulært vindue26 med diameter på knap 50 cm og til begge sider kranset af 
halvstensstik (fig. 7); alle er nu lukkede, udvendigt skjult bag ny skalmuring, 
mens de indvendig kan skimtes i pudsen.

I korets nordside er bevaret et dobbeltsmiget, udvendig 108 (oprindelig 
153) cm højt og 71 cm bredt vindue med rundbuet halvstensstik og lysnings- 
kant af lodretstillede løbere. I den ydre fals af det i bredden udvidede vindue 
sidder gamle, men næppe oprindelige, blyindfattede ruder; indvendigt gitter
lukning af en lodret og to vandrette jernstænger.

I det egentlige skib synes der oprindelig kun at have været eet vindue i 
hver langside; sydsidens nu udvendigt forsvundne ses i tilmuret skikkelse på 
Kornerups tegning fra 1856 (fig. 7), hvor overdækningens halvstensstik led
sages af omløbende skifte. Over hvælvet er bevaret toppen af den rundbuede,
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dobbeltsmigede åbning med kantsten i lysningen. Vestafsnittet har i hver side 
haft sit rundbuede, dobbeltsmigede vindue, begge står i dag tilmurede, det 
nordre dækket af trappetårnet27. Udvendig, hvor det søndre måler 120 x 78 cm, 
overdækkes åbningen med halvstensstik. Omstændighederne28 tyder på, at 
der fra begyndelsen ikke har eksisteret åbninger i vestgavlen.

Af skibets indgange er den søndre i behold, dog med behugning af sidernes 
murværk. Det er nu en falset, 230 cm høj og 120 cm bred, rektangulær åbning 
med et rundbuet (oprindelig kalket?) tympanonfelt, hvis bæring er ødelagt.

Døren overdækkes og indfattes med et dobbelt halvstensstik af sten, der 
vekselvis er røde og sortbrændte; begge buer kantes af krumhuggede løbere. 
Skønt bredere i sin proportionering, svarende til andre enkeltheder ved kir
ken, er portalen i sin udformning og koloristiske effekt nært knyttet til dør
steder i andre nordsjællandske teglstenskirker29.

I det indre har kirken oprindelig haft fladt træloft; i koret angiver væggenes 
hvidtekalk en loftshøjde ved den oprindelige murkrone; tilsvarende i skibet, 
hvor det ser ud til, at brædderne har været sømmet på bjælkernes overside. 
Kun den halvcirkulære apsis har fra begyndelsen haft sit helsten30 tykke kvart- 
kuglehvælv og åbner sig mod koret med en falset arkade. Den relativt slanke, 
234 cm brede triumfbue (fig. 19), der flankeres af 108 cm brede, rundbuede, 
i grundplanen fladrunde sidealternicher (søndre helt tilmuret bindig med 
væggen, nordre delvis), har lige gennemløbende vanger, hvor vederlag for buen 
angives ved et profil31 af et forneden hulet affaset skifte over vulstskifte. I 
triumfmurens taggavl er en 204 cm bred, rundbuet, oprindelig åbning, i hvis 
tre centimeter overgribende helstensstik (jfr. fig. 9) der indgår de p. 2137 
omtalte dobbeltsten. At dømme efter overfladetilstanden i åbningens sider og 
bue, må arkaden, der bedst kan forklares som aflastningsforanstaltning32, 
have været tillukket forneden (med træ?). I sjette skifte under buens vederlag 
er en vandret kanal i hele triumfmurens udstrækning, utvivlsomt efter en ind
muret træbjælke, der har fungeret som armering og trækbånd.

Ændringer og tilføjelser. Efter en rum tids forløb blev der indbygget hvælv i 
kirken; væggene har før dette indgreb været hvidtede og dekoreret med kalk
malerier (p. 2150). Det er sikkert samtidig med overhvælvingen, at façade- 
gesimserne blev ændret, og tagets rejsning gjort stejlere. Overhælvingens 
enkle former tillader ikke en datering mere præcis end, at arbejdet må være 
udført i slutningen af den katolske tid. I koret er indsat eet fag, i skibet to; 
alle tre er halvstenshvælv med retkantede halvstensribber33, der ligesom de 
helsten brede, spidsbuede skjoldbuer og skibets lignende gjordbue bæres af 
simple, falsede hjørne- og vægpiller uden vederlagsbånd. I koret dækkes apsis- 
buen af det østlige hjørnepillepar og den tilhørende skjoldbue. Lignende for
hold gør sig gældende i skibet, hvad angår sidealternicherne og i vestenden, 
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Fig. 14. Uvelse. Indre set mod vest.

hvor skjoldbuen næsten skjuler begge søjlestillingens ydre buer (fig. 14). Man 
iagttager her, at søndre hjørnepille er forskudt mod vest og de tilstødende 
skjoldbuer forvansket af hensyn til døråbningen; når noget lignende ikke er til
fældet i nordsiden, må indgangen her, der sikkert har siddet lige over for den 
søndre, have været lukket forud for overhvælvningen.

I tårnpartiets midtfag sidder et halvstens krydshvælv, der kan være sam
tidigt med den nedennævnte ombygning.

Våbenhuset foran syddøren (fig. 2) er sengotisk, rejst af munkesten (gen- 
nemsnitsformat 26—27x11,5—12,5x8—9 cm; 10 skifter = 100—104 cm) i 
munkeforbandt over en syld af marksten, hvoraf enkelte ses i murværket over 
terræn. Bygningens tag med samme hældning som den nuværende var oprinde
lig godt en fod lavere34; den kamtakkede gavl prydes med seks, stigende, spids
buede højblændinger, hvor sålen i det midterste par er løftet af hensyn til ind
gangen. Den eksisterende døråbning med rundbuet, muret tympanonfelt er 
ny; fig. 7 gengiver en ældre, rektangulær skikkelse.

Østmurens rundbuede, udvendigt falsede, indvendigt smigede vindue er 
indsat ca. 186535 (jfr. fig. 7). Våbenhuset har gråmalet træloft, fornyet 174236; 

K. M.1961
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langs den østre væg forløber en muret bænk, der på sydvæggen fortsætter hen til 
døren.

At dømme efter murværkets beskaffenhed rejstes det nuværende tårn om
kring år 1600, fra hvilken tid der i øvrigt registreres byggeaktivitet ved kirker i 
Nordsjælland37. Over skibets hvælvhøjde indeholder det smalle, tværstillede 
tårn, der har gavle i nord og syd, to stokværk, hvor etagedelingens bjælker 
(jfr. nedenfor) hviler af på de ældre, tredelende vægge (p. 2142). Ved opførelsen 
af nye ydermure af munkesten i krydsforbandt (jfr. p. 2140) etableredes et 
klokkestokværk, hvis gulvniveau på façaderne markeres med et bånd af ud
kraget løberskifte over et kvartstafskifte, forløbende på alle tårnets sider i 
højde med skibets tagrygning. På langsiderne krones façaderne med gesims af 
et par udkragede normalskifter, adskilt af savsnit. Taggavlene med kamme og 
tinder, der meldes reparerede 1684/859 og ommuret 176136, er nye, jfr. fig. 7.

I øverste etage har tårnet mod alle verdenshjørner to rundbuede glamhuller, 
der med lige gennemløbende sider er placeret i en spidsbuet, halvsten dyb 
niche, som står på façadebåndet. På langsiderne, hvor proportionerne er gjort 
bredere end på de korte gavlender, findes en cirkulær åbning i det forsænkede 
spejl.

Kirkens udvidelse 1742. Indlemmelsen i rytterdistriktet og menighedens 
vækst (jfr. †pulpitur, p. 2159) foranledigede kirkeinspektøren til at opstille 
overslag over en tilbygning, der efter kontrakt marts 1742 opførtes af en 
murersvend fra København og sattes i forbindelse med skibet ved spidsbuede 
arkader, der brødes gennem nordmuren, således at de ret gennemløbende van
ger blev bindige med de ældre hvælvpiller og gjordbuer. Ved tilføjelsen af 
dette sideskib eller »Korskirke«, blandt hvis samtidige slægtninge ved andre 
rytterdistriktskirker kan nævnes Frederikssund (p. 657—58), Asminderød 
(p. 766), Esbønderup (p. 1018) og Gerlev i Hornsherred, blev skibets gulv
areal øget til mere end det dobbelte. Den kvadratiske bygning er muret i kryds
forbandt af gule flensborgsten, de svagt fremspringende hjørnelisener og stikkene 
over de fladrundbuede vinduer af vekslende røde og gule. Façaderne, der tid
ligere var vandskurede, krones med en profileret gesims, hvis nederste skifte 
er hulet, derover kvartstaf, øverst to rulskifter, hvoraf det øverste har karnis. 
Opskalket, teglhængt valmtag, oprindelig med »skånske tagsten«. Indvendig 
er hver væg disponeret med tre høje, fladrundbuede nicher, hvor vinduerne og 
den nu tilmurede dør i nordsiden38 sidder i den midterste. Fladt, pudset loft, 
der oprindelig var blåt med røde lister. I sammenhæng med udvidelsen hævedes 
gulvet i den gamle kirke45, prædikestolen flyttedes, og der gennemførtes æn
dringer og istandsættelse af kirkens inventar (jfr. p. 2156f)39.

I slutningen af forrige århundrede40 rejstes et trappetårn på tårnets nord
side, og det på sydsiden sløjfedes. Det er formentlig ved samme lejlighed, at
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kirkens façader udbedredes og skalmuredes, hvorved adskillige levn af ældre 
vinduer forsvandt. †Trappetårn på sydsiden (fig. 7), der 1684/859 var tegl
hængt, er samtidig med kirketårnet. Den falsede, nu blændede og udvendig af 
skalmur dækkede åbning fra trappen ses i tårnet på sydvæggens inderside, 
jfr. fig. 6 og 11.

Tagværker, nyere af fyr, i skibet med årstallet 1866; udbygningens vistnok 
samtidigt med denne. Et tre skifter højt hul i østsiden af triumfmurens taggavl 
synes efter placeringen af fladhovede jernsøm med smårester af tagbly at være 
samhørende med korets ældre kip (jfr. p. 2138) og hidrører formentlig fra ryg- 
ningsplanker.

Kirken står i dag i blank mur, hvor skibets frise, tårnets glamhulsfelter, 
våbenhusets blændinger41, udbygningens gesims og falsene i de fleste vinduer 
er hvidkalket. Apsidens halve kegle, der i 1600-tallet vistnok havde tegltag9 
og 1722 beklædtes med kogte egespån42, er dækket med bly; på tårnet er der 
kobber, mens blytag omtales fra de ældste efterretninger i 1600-tallet9 og frem 
til en hovedreparation 182811. Kirkens øvrige tage var allerede i 1600-tallet 
hængt med tegl, hvor efterhånden hulsten udskiftedes med vingesten43; senest 
fornyet 1972.

De nuværende, rundbuede vinduer, der udvendigt er falsede og indvendigt 
smigede med falset stik, er indsat 183844; sålbænke af svær jernplade. Ind
vendig, hvor der i 1890’erne opsattes en nu nedtaget kakkelovn13, står kirken 
hvidkalket. Gulvet45, der generelt udbedredes i 1860’erne46, er i apsis lagt med 
røde mursten på fladen, i kor, skib og delvis i tilbygningen med røde og grå 
brændtlersfliser (22,6x22,6x5 cm), på undersiden stemplet G. Dithmer/ 
Kloster/Mosegaard, kantet af lignende gule, uden stempel. Gulvet i våbenhuset 
var tidligere en cementudstøbning; 1974 sænket og belagt med fliser fra til
bygningen.

Vindβøjen placeredes midt på tårnets rygning engang imellem 1856 (fig. 7) 
og 186347; den nuværende er en jernstang med volutdekoration i smedejern, 
opsat omkring 1970 (fig. 2 og 11). To †fløje af jern og kobber nævnes 185448 
og sad i følge Jacob Kornerups tegning 1856 (fig. 7) over tårngavlenes toptinder. 
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Fig. 15. Uvelse. †Kalkmalerifragmenter i apsis; af Isefjordsværkstedet (p. 2151).

K A L K M A L E R I E R

I koret findes bevarede fragmenter over de senere hvælv, i apsis overhvidtede 
rester af figurudmaling. Alt udført af Isefjordsværkstedet o. 1460-80. Under 
det hvidtede lag, hvorpå disse kalkmalerier er malet, synes ikke spor af ældre 
bemaling.

På korets overvægge findes på alle sider levn af en kronfrise af zigzagbånd 
med overkant ca. seks skifter under oprindelig murkrone; langs hjørnerne er 
anbragt lignende lodrette bånd. På sydvæggen ses i vest rester af røde ranker, 
i øst fire glorierede hoveder og herover et skriftbånd med udvisket minuskel- 
skrift, muligvis Bønnen i Gethsemane.

E. L.1962
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†Kalkmalerier. Apsis. På grundlag af de ret sparsomme rester, som efter en 
hårdhændet af bankning 1962 kom til syne, må motivet have været en kors
fæstelse, flankeret af Maria og Johannes med de to røvere på siderne af Kristus. 
Heraf var kun den sydlige røver og underkroppen af Johannes synlig (fig. 15). 
Yderst i nord og syd en helgeninde, kun den nordres attribut, et hus, var be
varet. (Formentlig Gertrud?). Begge havde kappe med revers og langt hår og 
bar bøger i hænderne. Maleriets nedre afgrænsning bestod af øverst en ranke 
i rød streg, dernæst en zigzagbort og forneden et bredt bælte med rhombe
formede »fliser« afsluttet nederst med en krydsrække. Mellem disse borter 
gule, malede striber.

Korets syd- og nordvæg, mindre spor af tilsvarende rhombeformede »fliser«; 
vest for sydsidens vindue lidt af en samtidig ranke.

Rester af marmorering 1742? På nordøstre arkadepille, samt på søndre kor- 
buevange og på et lille parti vest for sydvinduet fremkom 1962 rester af rød
brun bund med hvide årer som marmorering. Muligvis identisk med den be
maling, som murersvend Christopher Hansen, København, leverede 174236. 
Buer og grater blev da malet med brunrødt.

Også 1706 var kirkens buer blevet malet med gråt af murermester Michel 
Hansen af Roskilde9.

I N V E N T A R
Oversigt. Fra romansk tid stammer helgengraven fra det †murede alterbord, samt de 

to døbefonte. Den fornemme skånske font er muligvis anskaffet i forbindelse med den 
nuværende kirkes opførelse. Dåbsfadet er skænket 1594, men ellers er den overvejende 
del af inventaret fra 1600’rne. Således altertavlen 1640, alterstagerne, prædikestolen, der 
er tilskrevet Bernt snedker o. 1600, og den ene klokke støbt af Hans Kemmer 1618. I 
forbindelse med tilbygningen i nord 1742 (sml. p. 2148) blev prædikestolen flyttet til 
nordre side, og nye stolestader og det store pulpitur opsattes af Jens Christensen, Fa
rum, samme år. Hans Nielsen, Ganløse, malede de nye inventargenstande og nymalede 
kirkens ældre inventar. 1827 opsatte man en ny alterskranke og 1841 nye stolestader 
i skibet. Det ældre pulpitur i tårnrummet fjernedes senere.

Alterbord, 1852 af fyrretræ.
†Alterbord, muret, nedbrudt 1852. Herved fandtes i midten en * helgengrav, 

(fig. 16) bestående af en usædvanligt tildannet kridtsten (11,5 cm lang, 9 cm 
bred og 4,7 cm høj), med trugformet fordybning, hvori der lå en *relikvieæske 
af foldet bly (6,2 cm lang, 2,4 cm bred og 2,8 cm høj) indeholdende et stykke 
silketøj viklet om et par småstumper af et kranium. Ingen angivelse af navnet 
på helgenen. Både kridtsten og relikvieæske nu i NM49. 1697 indmurede murer
mester Gunder et fodstykke af eg under altret9. I bordet var to skabe, hvis 
låger blev repareret 18046.
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Fig. 16. Uvelse. *Helgengrav fra †muret alterbord. Nu i NM. inv. 12359 (p. 2151).

Alterklæde, nyere. Rødt fløjl med guldkors. †Alter klæder. 1620 var der to 
alterklæder, det ene nyt med frynser50. 1662 tilsvarende, samt et rødt carmoisin 
fløjlsklæde. 1700 købtes carmoisinrødt damask, kartun og taftbånd til et nyt 
klæde9. 1773 anskaffedes et af rødt, trykt plys kantet med sølvgaloner, samt 
broderet med det kgl. navn og krone og årstal36. 1804 og 1826 købtes nye alter
klæder6.

†Alterduge. 1661 købtes lærred til ny alterdug og kniplinger hertil51. 1722 
blev en silkesyet alterdug skænket af Niels Rech og hans kæreste12.

†Kalkduge. 1662 købtes lærred til to klude at lægge på kalk og disk51. 1764 
fandtes et »tørklæde« at hænge over kalk og disk, givet af Maren Christensen i 
Uvelse12.

Altertavle, o. 164052. Af eg, med næsten kvadratisk storfelt flankeret af do- 
riske søjler, bag hvilke to smalle fyldinger, den øverste med hammerfylding. 
Postamentfremspringene har fyldinger med hammerudvidelse foroven. Selve 
postamentfeltet en lang fylding med halveirkulære afslutninger for enderne. 
Storfeltet indeholder sekundært oliemaleri fra 1866, indrammet af pærestav. 

I . .L.1974
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Fig. 17. Uvelse. Romansk døbefont af skånsk type (p. 2155).

Topstykket med Christian IV.s kronede navnetræk er ligesom vingerne bygget 
op af store øreflipvolutter. Vingernes englehoveder er fornyet i forrige århun
drede. Rester af de oprindelige hoveders hår ses stadig bag de nye. På hvert af 
gesimsens hjørner står en 50 cm høj figur, Peter med nøgle og Paulus med 
sværd. Tavlen er egetræsmalet med forgyldning på ornamenterne. Kun bag 
kongenavnet er blå grund, bag kronen rød.

Storfeltets maleri, 117x109 cm, olie på lærred, forestiller Kristus med 
korsstav stående foran et rundbuet vindue. Hoftestykke. Signeret N. Simonsen 
186653. †Maleri, samtidigt med tavlen, forestillede nadveren13.

1710 reparerede snedker Peder Olesen tavlen, som 1712 blev malet med guld 
og farver af Hans Madsen, Hillerød, der også renoverede skilderiet9. 1722 re
parerede både tømmermand Peder Mathiasen, Uvelse og snedker Laurs λValle- 
sen, Slangerup, tavlen36. 1742 fornyede Jens Christensen, Farum, en del lister 
og Hans Nielsen, Ganlose, reparerede maleriet og nystafferede tavlen med 
farver, ægte guld36. Muligvis er det rester af denne staffering, som ses f.eks. på 
postamentfremspringene.

Danmarks Kirker, Frederiksborg :ιmt l.'iG

L. L.1972
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L.L.1972

Altersølv. Kalk (fig. 18) sammensat af dele fra 1400’rnes slutning54 og 
1600’rnes begyndelse. Skænket 1633. Knoppen med stærkt fremspringende 
rudebosser, hvorpå minuskler »i h e c v s«, og det sekskantede skaft er ældst. 
Den ret stejle fod har seks flade buer på ret høj standkant med gennembrudt 
frise mellem fodpladen og en næsten ligeså fremspringende øvre glat plade. På 
de fire af tungerne graverede, liljeagtige ornamenter, på den femte en graveret 
krucifiksgruppe (fig. 18 c) og på den sjette et Urnevåben, samt »F. W. 1633« 
(Frederik Urne, lensmand på Kronborg 1627—41) (fig. 18 b). Under bunden 
graverede versaler »Niels Kaspersøn kirche verge«. Et ovalt stempel med kors
lagt I P og et lille kors i den øverste vinkel for Jørgen Prytz, København, 
† 1612 (Bøje p. 30, nr. 131)55. Bægeret muligvis samtidigt. Den udklippede blad
krans foroven på foden og under bægeret stammer formentlig fra den repara
tion, som F. Kielberg foretog 18755.

Disk, samtidig med kalkens fod. Glat med graveret cirkelkors. Under bun
den stempel som kalkens for Jørgen Prytz.

Fig. 18. Uvelse. Alterkalk. Knop og skaft fra 1400’rnes slutning, foden o. 1600. Kalken skænket 
af Frederik Urne 1633 (b), korsfæstelsesbilledet (c) samtidigt hermed (p. 2154).
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†Sygekalk, 1753 købt hos guldsmed Holling, København36. Den havde vin
flaske med oblatskruegemme, vejede 360 gr. og var i futteral12.

Oblatæske, 1863, cirkelrund, glat, på låget indgraveret kors og tornekrans. 
På siden graveret med skriveskrift »Uvelse Kirke«. Tre stempler under bunden 
og indvendig i låget: mestermærke for Schrøder og Søn (Bøje p. 132f.), guar- 
deinmærke for Peter Reimer Hinnerup (1840—63), og Københavns bymærke 
1863. †Oblatæske, købt 1738, af lakeret træ12, nævnt i inventarierne til 186313.

†Vinflasker. 1620 fandtes en tinpot, to tinflasker og en glasflaske50. 1773 
fik kandestøber Friderichsen betaling for en ny vinflaske af krontin på to 
potter med kirkens navn på. Jfr. Slangerup p. 2061. Han betalte for en gammel 
flaske af »mangods«36.

Alterkande, 1841 af porcelæn6. Kanden sort med forgyldt kors (Kgl. porce
læn). Skål, hvid med guldkors i bunden (Bing & Grøndahl).

Alterstager, o. 1600, nævnt i inventariet 162050. De 51 cm høje, ens stager har 
svær fod, som hviler på tre leddelte, profilerede kugler. Skaftet har pæreformet 
midtled forneden med to, foroven med fire skarpe skaftringe. Ret flad, svagt 
profileret lyseskål med malmpig. På indsnævringen under lyseskålen er på 
begge stager to modstillede cirkulære udfyldninger — spor efter †lysholdere? 
Syvarmet lysestage, skænket 1943.

†Røgelsekar, nævnt 1678 som kobberildkar at hente ild i9.
Messehagel, nyere af rødt fløjl med kors og bort i guld. †Messehagler. 1620 

nævntes en carmoisin fløjls messehagel50. 1700 købtes til en ny fem alen rødt 
fløjl, to en halv alen cartun, to alen røde skruesnore, 89/16 lod guld og sølv 
»point d’Espagne«9. 1826 afleveredes den gamle messehagel til kirkens byg
ningsinspektør, som leverede en ny6.

†Dåbstøj. 1764 fandtes et kristentøj for fattige folks børn, syet af en gam
mel messehagel12.

Alterskranke, femsidet med drejede træbalustre. Afløste efter 18276 den 
†skranke, som 1726 blev skænket af sognepræsten Peder Friis og hans kæreste, 
jfr. Slangerup (p. 2046). Den var af jern med messingknapper og en blikplade 
med givernes navne foran. 1742 lagde Jens Christensen, Farum, en ny fod i 
skranken og samme år malede Hans Nielsen, Ganløse, den med brunt, og si
derne blev marmoreret med flere farver36.

Døbefont, fig. 17, romansk, af grå sandsten. 85 cm høj, 69 cm tvm. Den cy
linderformede kumme har forneden en tætstillet række af buede vulster, der
over en kraftig reliefhugget tovsnoning og øverst lave buefelter. I een svikkel 
findes yderligere en trekantf ormet dekoration. Foden er en attisk base med 
hjørneknopper over den høje plint. Den særprægede, importerede font hører 
sammen med en gruppe skånske fonte56. Spredte spor af staffering i brunrødt 
og blåt. 1742 marmorerede Hans Nielsen, Ganløse, fonten og malede en lak

130*
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grøn liste på36. 1874 blev malingen renset og nymalet af P. Mauritzen, Uvelse5. 
Nu ved korbuens nordre vange. 1742 opførte murersvend Christopher Hansen, 
København, et muret fundament til fonten36.

†Fontelåg, nævnt 174236 til 192013. Af fyrretræ med midtopstander med 
knop og fire bøjler. Gråmalet.

Font, romansk, af granit. Næsten lodrette sider både på kumme og fod, 
intet afløb. Tvm. ca. 70 cm. Kummens rand er stærkt nedslidt på to steder 
hvilket skyldes, at den længe anvendtes som kølekar hos den lokale smed. 
Fonten kan have stået i Lystrup (p. 2165). 1960 opstillet i tårnrummet.

Dåbs fad af messing, skænket 1594. Glat med trambulerede versaler på 
randen: »Dette becken gaff Peder Hansson i Welsö kirckeverge och hans 
hvstrv Anne Pedrvsdaatter til Welsö sognekircke anno 1594 D.S.X.M.T.H.[?]«. 
I fadets bund spor af tre koncentriske cirkler. Tvm. 50 cm.

Dåbskande af kobber, nyere. †Dåbskander. 1620 nævnes en gammel kobber
kedel50, som brugtes i fonten; forsvundet 166251. 1829 anskaffedes en ny vand
kande med låg, af bly, sammen med en »karm« til fonten6.

Prædikestol, fig. 20, o. 1600. Formentlig udført i Bernt snedkers værksted 
i Slangerup, sml. Lynge p. 1993. Fire smalle fag af eg. Underbaldakinen har 
glatte S-svungne bøjler, syvkantet pille. De nedre smalfelter har hjørnebøjede 
fremspring med kassetteværk og løvemasker. I felterne kartoucher med 
diademhoved i midten, herfra udgår guirlander med klæde og frugtklaser57. 
Alene i feltet under Matthæus er diademhovedet oprindeligt. Storfelterne har 
arkader med omkringløbende, glat pilaster med diamantkvadre og -bosser, 
profilkapitæler. Bueslaget har i den indre arkivolt karnistænder. I buehjør
nerne er kerubhoveder. I arkadebunden løber et indrammende kassetteværks- 
bånd. De fire evangelister med deres symboler står i de flade nicher på en 
konsol med æggestav. Alle følger forlæg, som er almindelige i Bernt snedkers 
tidlige arbejder. Fagene er opdelt ved hermer med hjørnebøjede skafter med 
klæde, ring med hængefrugtklase og kassetteværk. De fire figurer, vekslende 
nøgne kvinder og mænd, har korslagte arme. Een af kvinderne har halskæde 
med medaillon. De bærer joniske kapitæler med svagt udtrukne volutter på 
trekantpuder58. Gennemløbende gesims med arkitrav, frise og kronliste. Ege- 
træsmalet med sort farve og forgyldning på lister og ornamenter. I frisen nyere 
fraktur (Hebr. 3,7), herunder skimtes ældre fraktur. En afdækning af feltet 
med Matthæus viser, at evangelist og pilaster tidligere var hvid, grunden blå, 
kerubhovederne naturalistiske i farverne, og at ornamentale dele var blå, 
røde og forgyldte. Denne staffering kan enten være identisk med Hans Mad
sens i Hillerød 17129 eller med Hans Nielsen, Ganløses fra 174236. Spor af ege
træsmaling ses ved prædikestolsopgangen. Herpå er med sort skriveskrift: 
»Nielsen fra Farum Malet den 12de Marts 1863«. Espen snedker reparerede 
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Fig. 19. Uvelse. Indre set mod øst.

prædikestolen 167151. 1710 fik den ny fod ved snedker Peder Olesen9. 1722 
repareret af tømmermester Peder Mathiasen, Uvelse. 1742 flyttedes prædike
stolen til nordre side i forbindelse med kirkens udvidelse (p. 2148). Murersvend 
Christopher Hansen satte den på et muret fundament. Nu atter i søndre side. 
Himlen, nyere, glat med profillister, sekssidet. †Himmel, 1742 leveret af Jens 
Christensen, Farum. Opgangspanel, 1742. Ved flytningen af prædikestolen be
taltes Jens Christensen, Farum, for en ny trappe med repos og to fyldinger36. 
†Brædt med indskåret »M. Hager 1777« og »Theodosius Kaalun 1803« sad tid
ligere i prædikestolen.

†Prædikestol. 1620 nævnes »gammel« prædikestol50. Utvivlsomt den, som o. 
1600 var afløst af den nuværende.

†Bogstol, repareret 18046. †Timeglas. Nævnt 166251 og 1678. 1685 købtes et 
timeglas, som stod på altret9.

Stolestader. I skibet, 1841. 16 stolestader med glatte gavle med trekant
afdækning. Flere af rygpanelerne er genanvendte. Murermester Lundblad om
arbejdede alle stolestaderne 184147. Nu brunmalede med sorte sæder.

†Stolestader. 1712 fik Hans Madsen betaling for at egef arve 24 kirkestole og 
forgylde lister og drejede knapper. De sidste var lavet af Johan Dreyer, Hille- 

L.L. 1972
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rød samme år9. 1732 reparerede snedkermester Chr. Smidt, Frederiksborg, 
stolene36. 1821—27 reparerede man ziraterne på alle stolene59.

Stolestader. I tilbygningen, 1742, leveret af Jens Christensen, Farum36. Af 
de 21 oprindelige stole er nu 19 tilbage. På gavlene, der afsluttes med en tre
kantafdækning, er glatte halspilastre. Tre stole er brunmalede, resten ege- 
træsmalede 1863(?)60. På een gavl har man afdækket dele af en brunlig be
maling på selve gavlen, grøn marmorering på pilastren. Formentlig identisk 
med stolestadernes første staffering ved Lars Bendixen, Hillerød, 1759. †Pa- 
neler blev 1742 leveret af Jens Christensen til gangen mellem den gamle og den 
nye kirke36.

†Skriftestol, før 1712, da den maledes af Hans Madsen, Hillerød, med ege- 
farve og forgyldte lister9. 1742 ombyggede Jens Christensen, Farum, stolen, 
som bestod af et gammelt zirligt panel, der ikke var større, end at een eller to

Fig. 20. Uvelse. Prædikestol (p. 2156). E. M.1961
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kunne knæle foran det. Dette panelværk blev gennemskåret og forsynet med 
»kryphængsler«. Flere personer kunne nu knæle på begge sider, nyt gulv, sæde 
og rygpanel. Samme år malet af Hans Nielsen, Ganløse36. Atter repareret 1760 
af Jens Christensen, nyt gulv og panel i skriftestolen.

†Præstestol, repareret bagklædning og gulv 182759. 1854 erstattet af en sort, 
lakeret lænestol61.

†Degnestol, før 1712. Repareret 1742 af Jens Christensen, Farum, og 1760 
igen af samme36. 1776 indsatte snedkermester Kobiersky, København, nyt 
rygpanel62. Malet 1712 af Hans Madsen i Hillerød med egefarve og forgyldte 
lister9; 1742 af Hans Nielsen, Ganløse36.

†Kiste til lys, lille, nævnt 162050.
†Skab i våbenhuset, 1764 omtalt som »gevehrskab«12. 1712 malet af Hans 

Madsen, Hillerød, med figurer og anden staffering9. †Skabe ved altret. 1722 le
verede snedker Laurs Wallesen, Slangerup to nye skabe, eet på hver side af 
altret til kirkens ornamenter. Samme år malet røde med blå lister, indvendig 
med blå limfarve af Christen Christensen, Slangerup. 1742 malet af Hans Niel
sen, Ganløse36. Skabene omtales 1764 som jernbundne12.

Pengeblok, 184763. Egetræ med jernbeslag og fremtrædende sømhoveder. 
Inden for syddøren.

†Blikpengebosse med lås nævnt 176412 og 186313. Sml. fig. 21.
†Pengetavler. 1622 en liden »kirketavle«50. 1764 tre kollekttavler12. 1776 le

verede snedkermester Kobiersky, København, to nye kollekttavler62. 1825 
fandtes fire gamle tavler6.

Dørfløje, moderne. †Dørfløje. En flammeret dør i våbenhuset, formentlig 
1700’rne, fjernet ved restaurering 1974. To døre maledes af Hans Madsen, 
Hillerød, 17129 og atter 1722 af Christen Christensen, Slangerup, røde med 
blå lister36. Den ny tremmedør og tårndøren blev 1873 malet af P. Mauritzen5.

Pulpitur, 1742. Opsat af Jens Christensen, Farum, i forbindelse med op
førelsen af tilbygningen. Pulpituret, hvis brystning har ni fyldinger, bæres af 
to piller. Det fylder hele nordvæggen. Oprindelig var der plads til ti bænke i to 
rækker. 1742 blev det malet af Hans Nielsen, Ganløse36. Rester af bema
lingen er afdækket på det vestligste fyldingsfag. Stafferingen synes at stemme 
med de arkivalske oplysninger om marmorering af piller og fyldinger, »rabat
terne«, blå med zinnober lister. Loftet under pulpituret blev malet med blå 
limfarve og røde lister. Et rækværk foran nordvinduet med udsavede træbalustre 
synes samtidigt med pulpituret.

†Pulpitur. Det blev repareret 1693 og 1710 af snedker Peder Olesen. Male
rier af de lire evangelister fornyet 1712 sammen med den øvrige staffering af 
Hans Madsen, Hillerød9. 1722 slog tømrer Peder Mathiasen, Uvelse, trappen 
til pulpituret fast. Nedtaget 174236. I vest (p. 2148).



2160 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

Fig. 21. Uvelse. †Orgelpulpitur og orgel 1842 (p. 2160). Foran den sydlige tårnpille ses to †blik-
pengebosser (p. 2159).

Orgel bygget 1964 af Troels Krohn, Hillerød. Seks stemmer, ét manual og 
anhangspedal. I tilbygningens vestside, nær skibet. †Orgler. 1) (Fig. 21). An
skaffet 184213. På pulpitur i skibets vestende. 2) På pulpitur i tilbygningens 
nordside. Fem stemmer. Pneumatisk aktion. Af hensyn til kirkens opvarmning 
afspærredes tilbygningen under besættelsen 1940—45. Man anskaffede da et 
harmonium fra Spaethe, Gera.

Salmenummertavler. Moderne. På loftet fire tavler opdelt i otte felter til tal
brikker. Med hvid fraktur »Før prædiken« og »Efter prædiken«. Formentlig 
identiske med de tavler, som 1800 og 1829 anskaffedes til kirken6. Een tavle 
med udsavet topstykke og profilerede lister foroven og forneden. Med fraktur 
»Daabspsalmer« og »Altergangspsalmer«. Til kridtskrift. Midten af 1800’rne.

C.A.J. 1920
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Kirkestævnetavle, sortmalet trætavle med hvid fraktur. Nu brugt til skilt
ning om høreapparater; i våbenhuset.

Lysekroner, to moderne messingkroner64.
Hatteknager, tre hjortetakker. På skibets sydvæg.
Mindetavler. 1) 1865, hvid marmor, i spidsbuet ramme af grå sandsten 

108x57 cm, opsat over faldne soldater i Uvelse sogn 1848—49 og 1864. Ind
muret på østvæggen mellem skibet og tilbygningen. 2) O. 1895, af sølv, ca. 
29—18 cm, med messingramme, foroven palmetteornament. Graveret skrive
skrift. Medlemmer af familien Prieme. Nu på pulpiturets østvæg.

†Ligbårer. 1722 leverede snedker Laurs Wallesen, Slangerup, en ny, som af 
Christen Christensen, Slangerup, blev sortmalet36. 1738, 1740 og 1762 an- 
skaffedes nye12. 1829 kasseredes to ligbører6.

Klokker. 1) 1618 glat, svajet legeme, ved slagringen tre og to relieflinier. 
Tvm. 106 cm. På halsen versalindskrift: »Anno 1618 støbt mich Hans Kemmcr 
y Helsgenør soli deo gloria lavs et honor« (»i året 1618 støbte Hans Kemmer i 
Helsingør mig. Gud alene ære, pris og hæder«). Plans Kemmer rotgieter om- 
støbte den gamle klokke og Jep tømmermand i Hillerød ophængte den nye8. 
2) 1878. Foroven på den enkle klokke to profilbånd, forneden indskrift med 
versaler »Støbt i Anker Ileegaards Etablisement paa Frederiksværk 1878«. 
Kirkens ældre, revnede (fra for 175365), lille klokke omstøbtes samtidig. Tvm. 
71 cm. †Klokke. 1602 afgav man til klokkeskatten til kanonstøberiet i Køben
havn en klokke på 1 skpd.66.

Klokkestolen fornyet 184863. Af fyr. †Klokkestol repareret 1687° og 18386.
Gravsten. 1) O. 1612. Anne Per Hansen, †26. okt. 1612. Stenen lagt af hendes 

mand Per Hansen. Rød kalksten 169,5x94 cm. Tværskriften og randskriften 
fordybede versaler. Dobbelt randlinie, her inden for gudelig indskrift. I hjør
nerne medaljoner uden udsmykning. I midtgangen.

2) O. 1800? Fragmentarisk, nu ca. 45x 100 cm, rødlig kalksten. Tværskrift 
med fordybede versaler, navnet borte: ».. Danemand bekostet over sig oc sine 
salige quinder..«. Randskriften gudelig. Hjørnerosetter. Nu anvendt på kirke
gården som trappesten.

†Gravsten og gravtræer, †l) 1798 lagdes sten over sognefoged Kristen Jensen 
i Lystrup af hans enke. Det var en genanvendt sten, som hun købte af kirken67.

†2) Gravtræ (1808) købt og lagt af Christen Mortensen, Uvelse6.
†3) Gravtræ 1831 over O.A.S. (sml. fig. 7). Kirken modtog i perioden 1799— 

1830 flere afgifter fra folk, som lagde ligtræer, og fik indtægter ved salg af gamle 
ligtræer6.



2162 LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
RA. DaKanc. B 99. 1591—92. Fortegnelse på kronens gejstlige gods, indsendt af 

lensmændene. III Sjælland. LA. Kirkeinspektionsarkivet. Rgskbog 1678—1753. Ved em
bedet. Synsprotokol 1863 ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelig
hed, p. 30.

Nationalmuseet. Indberetning af Valdemar Koch 1893, Mogens Clemmensen 1917 (ma
nuskript til Danske Teglstenskirker), C. A. Jensen 1920 (bygning), V. Flermansen 1920 
(inventar), Olaf Olsen 1960 (granitkumme) og E. Lind 1962 (kalkmalerier). Meddelelser: 
K. E. Larsen 1966 (vievandskar ved »Kirkebjerggård«) og J. A. Bundgaard 1969 (om 
kirkens proportioner). — Undersøgelse af Elna Møller 1963 og 1972, Kjeld de Fine Licht 
1964 og 1974, samt Marie-Louise Jørgensen 1961. Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine 
Licht, inventarbeskrivelse ved Ulla Haastrup, orgel Ole Olesen.

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM. 2. afd.
Tegninger: NM: Kirken set fra sydøst, I. D. Herholdt 1850. — Vestpartiet, indvendig, 

usigneret tegning 1850. — Ydre, Jacob Kornerup 1852 og 1856. — Ydre og indre, usig- 
nerede tegninger 1863. — Valdemar Kochs måleblade 1893—94. Kunstakademiets sam
ling af arkitekturtegninger: Opmålinger af Oluf Husted 1925. — Bygningsarkæologisk 
undersøgelse og opmåling af Anders Alsløv 1974.

Notebøger i NM: F. Uldall I, 73ff. — C. G. Schultz LXXIV, 64. — F. Uldall. Om de 
danske Landsbykirker. Optegnelser I, 1864, 4 ff. — Kopier af skitsebogsblade 1876 af 
J. Vilh. Petersen.

Litteratur: N. L. Hoyen, i Dansk Maanedsskrift IV, 1856, p. 175. — J. Kornerup, i 
ÅrbOldkHist 1869, p. 18. — J. B. Loffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger, 1883, 
p. 225—27. — J. J. A. Worsaae m. fl. Danske Mindesmærker I, 1887. —- J. B. Løffler, 
Har Uvelse Kirke haft Tvillingtaarn? ÅrbOldkHist. 1899, p. 167—70. — Mogens Clem
mensen m.fl., Danske Teglstenskirker, 1918.

1 P. 92 og 144. 2 Rordam, Kirkelove I, 438. 3 Landebogen, 183. 4 Kronens
Skøder IV, 386f.; kongetienden var 1671 tillagt skolebørnene og rektor ved Roskilde
domskole (Kronens Skøder II, 359). 5 LA. Kgl. bygningsinsp. arkiv. Domænekirkerne 
pk. XXIII. 6 RA. Rtk. Rev.rgsk. Amtsstuergsk. Frederiksborg II. 7 LA. Sjællands 
bispearkiv. Kirkesyn 1862—79; RA. Landbrugsmin. Domænekt. Bygningsdoinænejour-
nal; ved embedet. Synsprot. 8 RA. DaKanc. Seks års I‹irkergsk. 9 LA. Kirkeinsp.-
ark. Rgsk.bog 1678—1753. 10 LA. Kirkeinsp.arkiv. Rgsk.bog 1712/13; RA. Rtk. Rev.
rgsk. Kirkergsk. Sjællands stifts kirkergsk. 1714/15, Sjællandske rytterdist. kirkergsk.
1727. 11 RA. 245—416. Bygn.adm. Beregn, og overslag bygn.arb.; Rtk. Rev.rgsk.
Amtsstuergsk. Frederiksborg II. 12 LA. Sjællands stiftsøvrigh. Kgl. kirkers inv.
13 Ved embedet. Synsprot. 14 LA. Lynge-Frederiksborg og Horns-Ølstykke herreders
provsti. Prot. over synsforretninger over præstegårde og kirker 1854—62. 15 NM. 1.
afdelings arkiv, journal 688/51; P. V. Glob, LIelleristninger i Danmark. Jysk arkæolo
gisk selskabs skrifter VII, 1969, no. 214. 16 Stenformatet større sine steder i skibet.
17 Lignende sten her i landet registreret i klosterkirken i Sorø (kortrappen, indb. H.
Stiesdal 1973), rundkirken i Bjernede (stikkene i overetagens midtopbygning) og dom
kirken i Roskilde (korsskæringens gjordbuer). 18 Sidstnævnte sted ses fingerstukne
fordybninger på stenenes flade sider. Om sådanne sten også er benyttet i de helstens-
stik, som indgår i vestafsnittet, kan ikke sikkert afgøres i den nuværende, overhvidtede
tilstand. 19 Behandling af mindre kirkers proportionering, senest i SvK, Øland II,
135ff. 20 Tre er aftrappede, to har vulst og platte, og den nordligste er skåret som
kapitæl. Façaden er tydeligvis beslægtet med det ældre teglstensbyggeri, måske særligt
som det udtrykte sig i Nordsjælland, men peger samtidigt frem imod de sirlige alterhuse
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på en række lollandske kirker, jfr. DK. Maribo, p. 1516. Et indvielseskors er indridset 
på sten i niende skifte over soklen, i kirkens midtakse. 21 Dette i romansk arkitektur 
ingenlunde usædvanlige træk kan findes på visse lombardiske kirker, f. eks. Mikkelskir- 
ken og Lasaruskirken i Pavia; på hjemlig grund udgør arkadebåndene på nogle af Grenå- 
egnens kridtstenskirker en parallel. Der må videre noteres slægtskab med gesimsfriser 
(uden bundliste) på klosterkirkerne i Soro og Ringsted (DK. Sorø, p. 21 samt fig. 5 og
12, p. 115 samt fig. 4, 10 og 13). I disse bygninger spiller dværgsojlerne en fremtrædende 
rolle, jfr. Tikøb, ovenfor p. 689. 22 Tilsvarende på tårnets nordside. 23 Jfr. f. eks. 
Gadstrup kirke, DK. Kbh. Amt., p. 1124 og 2169. 24 Jfr. W. Anderson, Skånes ro
manska Landskyrkor med breda Västtorn, Lund 1926, der p. 102 påpeger lighedspunk
ter mellem Uvelse og Færløv; C. G. Schultz, Bidrag til de danske Tvillingtårnes Udvik
lingshistorie, Fra Kbh. Amt, 1935; Kjeld de Fine Licht, Om Hansted kirke, Kuml 1968; 
Søborg kirke, ovenfor p. 1108. 25 Om begravelser i landkirkers tårnrum, senest I. B. 
Jørgensen og T. Eriksson i ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1973, nr. 3, p. 2. 
2G Det kan ikke længere afgøres, om alle tre er oprindelige. I Skanderup kirke (Hjelms
lev herred) har apsis tre rundvinduer, ellers er her i landet eet eller to almindeligst. Om 
den udenlandske situation, jfr. f. eks. M. Kroh, Die spätromanischen Fensterformen im 
Kirchenbau des Bheinlandes. Mainz 1960. 27 Det søndre delvis af våbenhustaget. 
28 1715/16 skulle gøres »et nyt vindue ved pulpituret« (RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 
Sjællands stifts kirkergsk. 1713—19), og 1734 »er på muren indtil vesten hugget et vin- 
dueshul ligesom det oventil findes på pulpituret, nemlig 1 alen høj og en halv alen bred 
i lyset«; 1742 udførtes vistnok det nuværende vindue (RA. Rtk. Rev.rgsk. Sjællandske 
rytterdist.s kirkergsk.). Jfr. fig. 5. 29 Tikøb (p. 686), Soborg (p. 1106), Torup (p. 1639) 
og nabokirken i Nørre Herlev (p. 1938); jfr. nordre våbenhus i Asminderød (p. 763). 
30 M. Clemmensen i Danske Teglstenskirker, p. 2. Halvkuplens overside er ikke tilgæn
gelig. 31 Opbygningen beslægtet med udformninger i f. eks. Sorø kirke (DK. Sorø, p. 
37, fig. 13), jfr. DK. Kbh. Amt, p. 1341, fig. 39 og DK. Århus, p. 180, fig. 66. 32 Som 
sådan har den vist kun i Tveje Merlose en parallel i hjemligt, romansk byggeri (åbnin
gen i Tamdrup ved Horsens og nogle andre østjyske kirker er anderledes; jfr. SvK, Upp- 
land V, 696ff.). Beslægtede åbninger i overetagerne i f. eks. rundkirkerne i Thorsager 
på Djursland og Bjernede (DK. Sorø, p. 358, fig. 11). 33 Ingen overribber i koret 
dem i skibet er styrtet ned, C. A. Jensen, indb. 1920 (NM). 34 Spor på skibets mur. 
35 LA. Sjællands bispearkiv. Kirkesyn 1862—79. 36 RA. Rtk. Rev.rgsk. Sjællandske 
rytterdist.s kirkergsk. 37 Her kan nævnes tårnene i Skævinge (p. 1460), Ølsted (p. 
1532) og Slangerup (p. 2032); jfr. Nørre Herlev (p. 1939). 38 Her foreslog syn 1869 
indsat vindue (noterne 13 og 35). 39 Note 36 samt LA. Frederiksborg-Kronborg am
ter. Breve og Dok. vedr. kgl. kirker og skoler; Hans de Hofman, Siellands Kirckers . . . 
Beskrivelse I (NM). 40 Efter 1863 (usigneret tegning i NM) og før 1893, da Valdemar 
Koch udførte sine opmålinger. 41 Hvidtning foretages 1872 (note 5). 42 Note 36. 
Toppen prydedes med stor, drejet træknap. 43 Noterne 8, 9 og 36; jfr. søm med bly
rester, p. 2149. 44 RA. Rtk. Bygningsadm. Journalsager. 45 1964 iagttaget to gulv
lag under det nuværende: Nederst mørkgrønglaserede teglfliser (16,4x16,4x3,8 cm), 
derover mursten på fladen; jfr. p. 2149. 46 RA. Kultusmin. 1. dep. Journalsager 
1848—1916. 1861 (N 1195), samt note 14 og 35. 47 Usigneret tegning i NM. 48 LA. 
Frederiksborg amtsstue afd. D 3. Kirkergsk. med inv.lister og kopibog 974. 49 Inv. 
nr. 12359. 50 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 51 RA. Rtk. Rev.rgsk. Kirkergsk. 
1661—72. Lynge hrd.s kirkergsk. 52 Sml. altertavlen i Sædder, DK. Præstø, p. 290*. 
53 RA. Landbrugsministeriet, Domænekontoret, Bygningsdomænejournal. 54 Sml. 
knop og skaft med Ramløsekalken (mellem 1464—86) p. 1350*. 55 Sml. kalkene i 
Krogstrup og i Skibby, begge Horns hrd., samt Frederikssund, disk, p. 661. 56 Macke- 
prang: Døbefonte p. 361, fig. 462. O. Reutersvärd: Paradisets källa och de gotländska 
»Paradisfuntarna«. Lund 1967. P. 36, fig. 16. Uvelsefonten henføres til Bollerup-grup- 
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pen. 57 Sml. postamentfelterne i Melby, p. 1624*. 58 Sml. Tjæreby prædikestol, 1609, 
p. 1403*. 59 RA. Bygn.-Adm. Beregninger og Overslag over Bygningsarbejder 1821— 
27. 60 Sml. indskriften på prædikestolsopgangen (p. 2156). 61 LA. Frborg Amtsstue 
D. 3, nr. 974. Kirkergsk. med inventarielister og kopibog. 62 RA. Rtk. 2422.529. Sjæll.- 
kontor. Udskrift af kirkekassens rgsk. i Kbh., Frborg og Kronborg. 63 RA. Rtk. 256.5—
13. Bygningsadministrationens kopibog. 64 Anskaffet efter 1944, da fot. i NM. viser 
elektriske kroner fra 1920’rne. 65 Hans de Hofman: Siellands Kirckers etc. Tome 1. 
66 Gribso, i ÅrbFrborg 1934, p. 106, Da.Saml. I, 99. 67 RA. Rtk. Rev. rgsk. for 
Frborg amtsstue 1798.

Fig. 22. Uvelse. Landsbyplan 1779.


