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†S. M O R T E N S  K A P E L

S T E N L Ø S E  S O G N
Ved kongebrev fik Anders Barby 1550 tilladelse til at nedbryde S. Mortens kapel i 

Stenløse for at bruge bygningsmaterialerne1. På kapellets formodede plads fandtes 1976 
en mønt fra Svend Estridsens tid, slået i Lund (Hauberg nr. 6. I Nationalmuseets mønt
samling).

Arbejdet med et vejanlæg gennem Stenløse krohave afslørede 1976 et kampe
stensfundament, som undersøgtes af Nationalmuseet2 og fjernedes; formentlig 
var det resterne af ovennævnte †S. Mortens kapel. Fundamentet lå på en flad

Fig. 1. Stenløse. †S. Mortens kapel. Fundament under udgravning 1976, set fra øst.
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bakke, omgivet af en gravplads, som næppe har haft mindre udstrækning end 
den gamle kirkegård omkring sognekirken, der kun ligger ca. 300 m mod øst.

Det ca. 1 m svære fundament (fig. 1 og 2) for en rektangulær bygning med 
øst-vestlig længderetning (solret placering) bestod af utildannede marksten 
af stærkt varierende størrelse og liggende i ret forskellige niveauer. Flere steder 
var der mellem de større sten udført mere plane flader af små sten. I vestenden, 
hvor undergrundsleret nåede tæt på jordoverfladen, lå kun et enkelt skifte, 
medens østgavlens syld havde indtil tre skifter gravet ned i tykkere, opfyldte 
jordlag. Ingen arkitektoniske detaljer eller spor af gulvlag var i behold. Bygge
måden er karakteristisk for den senere middelalder. Af de teglstensmure, som 
har stået på fundamentet, var intet bevaret, og kun få munkestensbrokker 
fandtes løst i jorden.

Grave. Allerede før fundet af kampestensfundamentet var man stødt på be
gravelser på bakkens topflade3. Ved udgravningen afdækkedes fladen inden for 
fundamentet, samt et areal på 5—6 meters bredde øst, syd og vest for dette; 
herved fremkom tætliggende øst-vest vendte grave, stammende fra en kirke
gård, som var ældre end fundamentet, hvis sten dækkede flere af gravene. Jord
fæstelser var sket både med og uden kiste. Et par kisteløse grave havde et sær
ligt udformet hovedrum. I andre tilfælde var der lagt håndstore sten rundt om 
hoved og skuldre. Den ovennævnte mont fandtes lige vest for tomten. Det østre 
fundament havde gennemskåret en †rådslensgrav, udformet med særskilt hoved
rum. Der konstateredes ikke med sikkerhed eftermiddelalderlige begravelser.

Der er på pladsen fundet *lerkarskår af 1000-tals karakter (i Nationalmuseet, 
inv. nr. D. 90—145/1976).

1 Danske Magazin 4. rk. VI, 238. 2 Indb. i NM, Hans Stiesdal 1976. 3 E. Kappel- 
skov: Et f u n d  af skeletter i Stenløse, i ÅrbFrborg. 1965 p. 3—6.

Fig. 2. Stenløse. †S. Mortens kapel. Plan. 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1976.


