
Fig. 1. Ganløse. Ydre, set fra sydøst. C. A. Jensen 1919

G A N L Ø S E  K I R K E

Ø L S T Y K K E  H E R R E D

Allerede i Roskildebispens jordebog (o. 1370)1 er sognet opført som værende selvstæn
digt til trods for det nære naboskab til Knardrup kloster (p. 2475). 1539 blev kir

ken overladt til Københavns Universitet2, som besad den indtil 1. juli 1934, da den over
gik til selveje. 1567 var der i sognet 26 tiendeydere3.

Kirken ligger på fladt, sydover let faldende terræn, sydligt i den gamle 
landsby, der i de seneste årtier har ændret karakter gennem et omfattende par
celhusbyggeri. Nord for kirken ligger endnu den store forte med gadekæret 
og rytterdistriktsskolen dateret 1721, jfr. landsbyplanen fra 1808 (fig. 16). 

Kirkegården har bevaret sine gamle grænser mod øst og vest, hvorimod der 
er sket store udvidelser såvel i nordlig som sydlig retning, henholdsvis 1846—474 
og 1909—105. De ældste mure i øst og vest står pudsede og hvidtede samt af- 
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1936, suppleret af H. J. og tegnet af Henrik Jacobsen 1976.

dækket med vingetegl, som har fald mod kirkegården. Over en kampestenssyld 
er det flikkede murværks materialer dels munkesten, benyttet i strækningen 
omkring østsidens låge, dels små, røde og gule sten. Den nordre udvidelse heg
nes af en samtidig mur med brede, fladbuede spareblændinger mod kirkegår
den, men fremtræder herudover som de ældre mure. Indhegningen omkring 
udvidelsens nordvestre hjørne er dog senere ombygget6, og står nu som en 
blank gulstensmur med røde vingetegl over udvendigt savskifte. Omkring den 
søndre udvidelse er der teglhængte, hvidtede mure over kløvstenssokkel. Ad
skillige fornyelser og reparationsarbejder nævnes fra og med 1600’rne, således 
16247 og 1634, da den ved kirkens nordre tilbygning virksomme murermester 
Rasmus udførte arbejdet. 1702 beklædtes muren med nye brædder8 ved mu
rermesteren Thor Hansen og tømreren Peder Jensen.

Indgange. Ældst er lågen til østsidens smalle kirkesti. Den rundbuede dør
åbning, som er ud- og indvendig falset, sidder i portallignende murværk, kro
net af en toptinde og afdækket med vingetegl. Dørfløj af rødmalede brædder. 
En ligeledes rødmalet trælåge mellem murede piller i sydmuren nær østhjør
net er samtidig med denne del af kirkegården. Hovedindgangen i nordre af
snits nordvestre hjørne lukkes af et nyere, tolløjet jerngitter mellem teglhængte 
gulstenspiller, men var tidligere en †portal med køreport og fodgængerlåge, 
begge fladbuede, og med kamme9.

16277 leverede en grovsmed i Pilestræde (København) 37 jernstænger til to 
†kirkeriste, og to år senere betaltes to læs tømmer og 200 mursten til ram
merne og gravenes opmuring. 180710 repareredes ristene under »begge låger«, 
og endnu 18404 nævnes risten ved indgangen til kirken, da den istandsattes 
efter klager over kreaturer på kirkegården.

Et nygotisk ligkapel i den udvidede kirkegårds nordøstre hjørne er opført 
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Fig. 3. Ganløse. Tværsnit af kor mod øst. 1:150. Målt af C. G. Schultz 1936, suppleret og tegnet
af Henrik Jacobsen 1976 (p. 2451 f.).

1886—875 efter tegninger af den kgl. bygningsinspektør, F. Meldahl (jfr. 
Slagslunde p. 2432). 196811 er kapellet udvidet mod nord for at skabe plads 
til fyrkælder, toiletter m.m.

Et brolagt fortov omkring kirken er anlagt et par år efter bestemmelsen 
herom i kirkeloven af 19. febr. 1861. Senest omlagt i tilknytning til kirkens 
restaurering 1968.

Kirken, der er helt præget af 1800’rnes restaureringer, består af et relativt 
lille kor og skib fra tiden o. 1200. Det senmiddelalderlige tårn i vest har på 
nordsiden et trappehus, som 1583 afløste en fritrappe. Tilbygningen på ski
bets nordside er opført 1632—34 med udgangspunkt i et ældre våbenhus, som 
inddroges i helheden, der nu fremstår gennemgribende regulariseret og ombyg
get. Orienteringen har afvigelse til syd.

Materialer og teknik. Kirkens oprindelige materiale, som nu kun iagttages 
på korets nordside samt i overvæggene, er marksten, der i vid udstrækning er 
kløvet og iblandet frådsten. På overmurene ses hvidtet, regelmæssigt pudslag 
over den bredt udglattede fugemørtel, der i skibets nordøsthjørne har kvader
ridsning. Murhøjden ved skibets sydøsthjørne er 4,5 m over brolagt fortov, 
målt til falsgesimsen.

Indre. Som en af den romanske kirkes få bevarede arkitekturdetaljer har 
koret i den flade østvæg en rundbuet alterniche (fig. 3) med søjleprydet ind
ramning. Nichen er brudt af en smiget udhugning med falset fladbue, forment
lig en sekundær døråbning, men senere benyttet til indretning af en præstestol 
(p. 2466). Nichens indramning består af to, ca. 10 cm fremspringende halvsøj
ler med terningkapitæler, der over den skråkantede dækplade bærer en slags 
arkivolt langs halvkuplens kant. Søjleskafterne er hugget bort indtil 25 cm 
under kapitælerne. Arkivolten har en tilsyneladende umotiveret fortykkelse af
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den ydre omkreds, hvis øvre del nu skjules af korhvælvets skjoldbue. Alt står 
tykt overhvidtet. Mens lignende alternicher i den flade østvægs murliv kendes 
fra en række andre, hovedsagelig østsjællandske kirkebygninger i tiden o. 
120012 og almindeligvis betragtes som et overgangsfænomen, synes nichens 
søjlebårne indramning i denne sammenhæng at være unik. Den kan, svarende 
til selve nichens reduktion af en egentlig apsis, opfattes som en afspejling af 
de baldakiner foran alternicher, som kendes fra 1100’rnes domkirkebyggeri i 
Lund og Ribe13.

Den runde korbue har tykt overkalkede og noget forgnavede kragbånd med 
skråkant, 160—65 cm over korgulvet. Aftryk på korgavlen (fig. 3) og triumf
gavlens sider viser, at væggenes pudslag har været ført op til undersiden af 
†loftsbjælkerne, der var indbygget i flankemurenes krone. I triumfmurens tag
gavl en sekundær, uregelmæssigt brudt åbning.

Ændringer og tilføjelser. Antagelig o. 1400 foretoges en ombygning af skibets 
vestgavl, hvorved taggavlen erstattedes fuldstændigt af en teglmuret blæn- 
dingsgavl (fig. 4). Mens gavlens kamtakkede kontur er sløret i forbindelse med 
tårnets opførelse, fremtræder blændingskompositionen klart — trods den flad
rundbuede døråbning fra 19005 og anden overlast — og viser herigennem sit 
slægtskab med visse østsjællandske gavle14 fra denne tid: Over fodliniens sav
skifte hæver sig fire spidsbuede høj blændinger, af hvilke de to midterste er 
tæt sammenstillede og kun adskilt af en halvstensstav.

Indbygningen af krydshvælv i kor og skib kan være foretaget ved samme tid 
som gavlens fornyelse, omend det ikke kan udelukkes, at det først er sket be
tydelig senere i 1400’rne. Hvælvene hviler på falsede vægpiller med kragbånd, 
bestående af to fremspringende skifter, skilt af et ligeledes glat skifte i flugt 
med vægpillen. I koret er kragbånd og indre fals borthugget på vestre pille
par, og i skibet mangler kragbåndene ved triumfmurens piller, mens de er en
sidige på gjordbuepillernes midterste led. De spidse skjold- og gjordbuer er 
overalt helstens. Korets ribber er kvartstens, mens skibets er kvartstens for
neden og halvstens foroven; i begge afsnit mødes ribberne i en toprude.

Udbygningen på skibets nordside 1632—34 skete i tilslutning til et antage
lig senmiddelalderligt (†)våbenhus, som nævnes tidligst 16247 i forbindelse med 
reparationsarbejder. 1633 fik Peder klokker betaling for at nedbryde loftet og 
føre jorden bort fra grundvolden. Det er sandsynligt, at nordre tilbygnings 
vestmur bag senere skalmuringer endnu rummer rester af middelalderligt mur
værk. Endnu 1875 (jfr. fig. 5) sås levn af vestre flankemurs trappefrise samt 
umiddelbart herover ansatsen til en kamtakket gavl. Om det nuværende vå
benhus, se nordre tilbygning.

Tårnet er opført af munkesten i munkeskifte over en kampestenssyld. Ind
vendig, især i murværkets nedre partier veksler tegl med genanvendte mark- 



GANLØSE KIRKE 2453

sten fra skibets gennembrudte vestgavl. I det ydre, på højde med mellemstok- 
værket ses et bælte af mørkere røde sten, iblandet adskillige sortbrændte. Det 
store, fladbuede vestvindue er utvivlsomt sekundært og præget af forrige år
hundredes restaureringer. Udvendig sidder det i oprindeligt spejl med tvil- 
lingdelt spidsbue, hvilende på fælles hængestav med fornyet profilkonsol. I 
sviklen mellem buestikkene et spærstik. Den brede, trykkede rundbue mellem 
skib og tårnrum er næppe oprindelig, og det er tænkeligt, at en udvidelse er 
sket samtidig med opbygningen af pulpiturer i 1600’rne (p. 2468). Under kir
kens hovedrestaurering 1889—905 repareredes den da brøstfældige tårnbue og 
fik en maskinel oppudsning. Tårnrummet har oprindeligt krydshvælv, hvilende 
på forlæg i murene; halvstensribber og lette overribber med trinkamme af 
bindere. Adgangen til mellemstokværket er oprindelig sket ad en †fritrappe, 
som udmundede ved nordsidens fladbuede, udvendigt falsede dør. I mellem- 
stokværkets nordside er sekundært brudt en firkantet lysåbning, svagt smiget 
mod todelt glug i ydre murflugt. Det høje klokkestokværk har mod alle fire 
verdenshjørner to tæt sammenstillede, spidsbuede glamhuller med ud- og ind
vendig fals, som dog mangler i vestsidens søndre glamhul af hensyn til klok
kernes indhejsning. De øst-vestvendte blændingsgavle er muret i krydsskifte 
og stammer fra restaureringen 1863, omend de middelalderlige enkeltheder for
mentlig afspejler de oprindelige gavles formsprog15.

Fig. 4. Ganløse. Skibets vestre taggavl. 1:50. Målt af Henrik Jacobsen 1975 (p. 2452).
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Nordsidens trappehus er ved indskrift dateret til 1583. Materialet er munke
sten i uordentligt munkeskifte over fremspringende kampestenssyld. I mur
værkets øvre dele veksler teglsten med fire kridtstensskifter, af hvilke de to 
nedre har en rig profilering med tandsnitsimitation (lodrette tværstreger) på 
en af listerne. Bygningen dækkes af saddeltag og har i nord en taggavl med 
tre helstenstinder, som er restaureret med savskifter, antagelig 1889—90. Ind
gangsdøren er fladbuet med udvendig fals og indvendig plankeafdækning. Den 
murede trappe har rund spindel og loft af vandrette binderstik. To retkantede 
glugger med trappeformet afdækning belyser opgangen midtvejs og rummet 
bag gavlen. En indskrifttavle af kridtsten, 45 x 25 cm, er indmuret på nord
siden mellem de to profilerede kridtstensgesimser. En karnislignende profil ind
rammer tavlens noget hjælpeløst huggede, nu til dels forvitrede versalindskrift 
mellem tre vandrette linier: »1583 Olle Annersen Niels . . . s e n  Asser La.r.s- 
s(en)«16.

Den store tilbygning på skibets nordside er opført 1632—347 øst for nord
dørens †våbenhus, som inddroges i udvidelsen under fælles saddeltag og nord
vendt taggavl. Forbindelsen mellem skibet og tilbygningen etableredes ved to 
store spidsbuede arkader, svarende til nordsidens skjoldbuefelter. Det »gamle 
kapel«, som omtales i forbindelse med genanvendt byggemateriale (hulsten til 
kirkegårdsmurens afdækning) betegner antagelig det delvis nedrevne våben
hus, det »nye kapels« forgænger17.

Allerede 1632 gjorde Universitetets repræsentant overslag på arbejdet sam
men med Christoffer murmester og Daniel tømmermand, og endnu samme år 
påbegyndtes materialeindkøb samt opførelsen af et tømret †kalkhus. Da rec
tor magnificus (Wolfgang Rhuman) 9. juli 1634 beså »kapellet« må bygningen 
i hovedtrækkene have stået færdig. Forinden havde man afregnet med murer
mestrene Christoffer og Rasmus, tømmermanden Frederik og Jørgen snedker 
samt betalt materialer18 og en bygningstavle med Universitetets våben (se 
nedenfor). Endnu 1639 foretoges supplerende arbejder i forbindelse med ind
retningen af et kornloft, og først 1644 lægges gulvet (med fynske sten), efter 
at bønderne har klaget over kapellets beskidte tilstand i vintermånederne. 
Med opførelsen af et pulpitur 1649 (p. 2468) i kapellets østre fag opdeltes det 
indre i et »våbenhus« og en »korsarm«. I 1850’erne19 var våbenhuset, der da 
bl.a. tjente som opbevaringssted for en sandbunke og forskelligt brandudstyr, 
adskilt fra tilbygningens østre afsnit ved et lavt bræddeskillerum, som 1854 
forhøjedes til pulpiturets overkant efter forslag fra den kgl. bygningsinspek
tør, F. F. Friis. Kirkebeskrivelsen 18615 omtaler to døre i den oljemalede 
bræddeskillevæg, af hvilke den ene førte til skibet, den anden til pulpiturtrap
pen. Loftet var hvidtede brædder, hvilende på bjælkerne. Udvendig fremstod 
bygningen ved denne tid rødmalet og opmuret af almindelige teglsten foruden 
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Fig. 5. Ganløse. Ydre, set fra nordvest. Tegning af E. Schiodte 1875 (NM.).

kampesten i østre flankemur; den havde de på fig. 5 og 6 b viste åbninger samt 
endnu et fladbuet vindue mod øst.

Tilbygningen står nu helt præget af kirkens restaurering 1889—905, som 
antagelig skyldes F. Meldahl. Udvendig er bygningen skalmuret med moderne 
munkesten, bortset fra østre flankemur, hvor man nøjedes med omsætning af 
et murværk af materialer fra det romanske skibs gennembrudte nordmur. Tag
gavlen ombyggedes med høj blændinger i gotisk stil, og kamtakkernes antal 
ændredes fra 11 til 9. I flankemurene indsattes falsede, spidsbuede vinduer, i 
gavlen et spidsbuet vindue uden false samt en bred, fladbuet dør til våben
huset. Vest for døren en muret vægbænk20, afdækket med en stenplade, som 
kan være del af en genanvendt gravsten.

I gavlen sidder endvidere en indskrifttavle, formentlig på oprindelig plads, 
men uden den profilerede konsol som sås i 1864 og 1875 (jfr. fig. 6c og 5). 
Den grå sandstenstavle, 70x50 cm, som fornyedes 19045 er nu stærkt forvit
ret. Relieffet af Universitetets våben har omkring Christian III.s halvfigur fire 
fordybede versaler: »D(omino) o(ptimo) m(aximo) s(anctum)« (»viet til Herren, 
den bedste og største«.) En bruskbarok kartouche under våbenet rummer følgende 
versalindskrift: »Rector et professores templi svmtibvs [a](nn)o ædificarvnt 
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Fig. 6 a—d. Ganløse. Opmålinger fra et blad i NM., signeret [G. R. F.] Hoffmann 1864. a. Tværsnit. 
1:300. b. Længdesnit. 1:300. c. Sandstenstavle 1634 på nordre tilbygning. 1:20 (p. 2455). d. Plan. 

1:300.

1634« (»rektor og professorerne byggede den for kirkens midler år 1634«). I det ind
re står bygningen hvidkalket og med pudsede skillevægge, hvori spidsbuet dør til 
skibet, mens den ældre retkantede døråbning mellem de to afsnit er bibeholdt. 
Over de profilerede loftsbjælker med udsavede konsoller er bræddeloft; alt 
gråmalet.

Blandt regnskabernes talrige oplysninger om eftermiddelalderlige reparationer 
og større istandsættelser skal følgende fremhæves: 16367 efter opførelsen af 
nordre tilbygning kalkedes kirken ud- og indvendigt. 1640 afdækkedes korets 
og skibets tage med »dobbelte og hvælvede« sten (dvs. munke og nonner)21. 
1740—4122 gennemgik kirken en restaurering, som bl.a. omfattede skalmuring 
af tårnets syd- og vestmur, mens den øvrige kirkes ydermure flikkedes og hvid- 
tedes. Under en istandsættelse 180710 indsattes syv fag nye og større vindues
karme af træ med runde buer (antagelig fladbuer) foroven. I koret opfyldtes 
de åbne begravelser, og murstensgulv erstattede her en belægning med ege
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planker. Restaureringen afsluttedes med reparation af kirkens ydermure, som 
hvidtedes og farvedes gule. 18615 beskrives kirken som en pudset, rødmalet 
bygning, hvis kampestensmurværk på korets og skibets sydside åbenbart var 
repareret med tegl — et materiale, som også havde fundet anvendelse i disse 
afsnits glatte, kamtakkede gavle. Vinduerne fladbuede og gulvene belagt med 
gule murstensfliser.

18635 gennemførtes under ledelse af kgl. bygningsinspektør, professor Chr. 
Hansen (1803—83) en omfattende restaurering, hvis resultat er fastholdt i kob
berstikkeren og bygningstegneren G. R. F. Hoffmanns farvelagte tegninger fra 
1864 (jfr. fig. 6a-d.). Restaureringen betød først og fremmest, at korets (nord
siden undtaget) og skibets mure indkapsledes i en skal af røde mursten, muret 
i krydsskifte og afsluttet med falsgesimser. Samtidig opsattes nye gavle over 
såvel disse afsnit som på tårnet, hvis mure endvidere rensedes for ældre pudslag.

Allerede 1882—83 omtales kirkens vinduer som brøstfældige, og bemærknin
ger om det ønskelige i at såvel disse som nordre tilbygning bibragtes en til kir
ken passende stil synes at spejle en kritik af Chr. Hansens istandsættelse. Re
sultatet blev en ny, omfattende restaurering i tiden 1889—90, formentlig plan
lagt af F. Meldahl med entreprenøren F. Kielberg som konduktør23. Ved ar
bejdets afslutning fremstod nordre tilbygning på det nærmeste totalt ombyg
get, i koret og skibet var der indsat spidse, udvendigt falsede vinduer, og de 
glatte taggavle var oppyntet med savskifter under brynede kamtakker. En
delig underkastedes de fyrretræstagværker, som allerede 1874 var repareret, en 
fornyet, grundig istandsættelse.

Som kirken står nu i blank teglstensmur, afdækket med røde vingetegl og 
indvendig hvidkalket, er den på afgørende vis præget af forrige århundredes 
to store restaureringer. Gulvene er lagte med kvadratiske, røde teglfliser, und
tagen i våbenhuset, hvis kvadratiske, gule teglfliser i cement stammer fra kir
kens sidste istandsættelse 196824.

18805 anbragtes i nordre side ved koret en kakkelovn, som 190625 afløstes 
af kalorifèreanlæg med grav i tilbygningens sydøstre hjørne. 1968 installere
des luftvarmeanlæg.

(†)Kalkmalerier. På skibets overvægge konstateres røde og gule farvespor 
over pudsens hvidtelag i nordøsthjørnet.

Danmarks Kirker. Frederiksborg amt 156
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Fig. 7. Ganløse. Alterbordsforside (p. 2459).

I N V E N T A R
Oversigt. Fra middelalderen er kun bevaret den simple granitfont og et korbuekrucifiks. 

Derimod rummer kirken endnu værdifulde eksempler på hele det rige inventar, som kom 
til efter reformationen, da Universitetet blev ejer. Således fra o. 1600 altertavlen med 
samtidig alterbordsforside såvel som prædikestolen (med bevaret rygskjold), udført 1624 
i den fremragende snedker Hans Holsts værksted. I 1600’rne opbyggedes endvidere pul
piturer i tårnrummet og den nordre tilbygning, men heraf er nu kun overleveret de for
sider af Esben Børresens pulpitur fra 1665, der siden 1906 er genanvendt som paneler i 
koret. Fra reformationens og ortodoksiens århundreder skal desuden nævnes de to alter
stager, to træskårne pengetavler, alterkalk og sygesæt fra 1687 samt endelig to relief- 
prydede klokker fra 1588 og 1619, støbt af henholdsvis Gerhardt van Mervelt og Hart- 
wig Quellichmeier. — Også kirkens inventar er dog afgørende præget af 1800’rnes om
bygninger. Restaureringsarbejderne o. 1863 betød ikke blot fjernelse af pulpiturerne, 
men tillige en gennemgribende fornyelse af stoleværket overhovedet, ligesom korpartiet 
ændredes med indsættelsen af Jørgen Roeds maleri i altertavlen samt opstillingen af en 
alterskranke af støbejern. Ved kirkens sidste restaurering 1968 nystafferede Ernst Trier 
store dele af inventaret. Farveholdningen domineres af stoleværkets okkerbrune, grå og 
violette farver, suppleret med blå fyldinger og forgyldte enkeltheder i 1600’rnes genan
vendte paneler.

Det murede alterbord, som står pudset og overkalket, er muligvis middel
alderligt og ifølge indberetning 1875 af kampesten med kridtstensbeklædning. 

Verner Thomsen 1968
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Bordets gavlender har bevaret fremspringende bordpladekant, et skifte høj, 
med skråkant. Bordet, der står 65 cm fra korets østvæg, måler skråkanten 
medregnet 154xca. 70 cm, og højden er 117 cm over nuværende gulv. I bag
siden er der senere umiddelbart over gulvet, udsparet en fladrundbuet niche, 
ca. 100 cm bred, 70 cm høj og 40 cm dyb. — Ny bordplade af bemalet træ.

Alterbordsforside (fig. 7) o. 1600, af fyr, 98x160 cm. Panelet, der antagelig 
er udført samtidig med altertavlen (jfr. topstykket), svarer i opbygning til en 
type, som bl.a. kendes fra Herslev (DK. Kbh. Amt p. 667, fig. 6). Det tredeles 
af kannelerede, doriske pilastre, som hviler på profileret fodliste og bærer ge
sims med glat frise; mellem pilastrene er rundbuede fyldinger, indrammet af 
omløbende fyldingslister, som danner arkader med profilkapitæler. 1968 fore
toges en snedkermæssig istandsættelse jævnsides med fremdragelse og konser
vering af den delvis bevarede, oprindelige staffering: I arkadefyldingerne en 
tekstilimitation af mørkegrøn og brunlig (midterarkaden) bladværksornamen- 
tik med kongekrone på lys, gullig bund; i buesviklerne og i frisen henholdsvis 
sort og brunlig maureskedekoration, ligeledes på gullig bund; på pilastre og 
bueslag rester af rød farve.

†Alterklæder. Inventariet 169526 nævner et alterklæde af »blommet« tøj samt 
en dug, begge gamle; sidstnævnte muligvis fra 16337, da man købte fin kam
merdug og kniplinger. 1720 anskaffedes et klæde af rødt fløjl, foret med lybsk 
lærred og forsynet med guldgaloner samt broderet årstal. Endnu 18615 var 
klædet rødt med guldgaloner og -kors.

Altertavle (fig. 8), o. 160027, med 1865 indsat maleri i storfeltet, som oprin
delig var underdelt i fire felter (jfr. fig. 6a), der endnu 18615 rummede male
rier, jfr. Ølsted (p. 1539), og i øvrigt samtidige altertavler af katekismustypen, 
f.eks. Søborg og Farum (p. 1129, 2490).

Storfeltet har korintiske søjler med kannelering over prydbælternes beslag
værk. Vingerne, med deres karakteristiske blanding af rulle- og beslagværk, 
hvori frugtbundter, masker og fugle — afsluttes forneden af løvefødder, for
oven af mandlige profilhoveder med bredskygget hat og krone omkring pul- 
den. Det fremspringende postament flankeres af diminutive vinger og har 
under storfeltets søjler joniske hermer, reduceret således, at alene det skæg
gede mandshoved stikker op fra skaftets beslagværksprydede volutkonsol. Den 
glatte frise er nu gennemløbende, men har tydeligvis haft et centralt fremspring 
(jfr. spor af forkrøpning i fodliste og gesims), korresponderende med det endnu 
bevarede i storstykkets gesims, hvor frisefremspringene alle markeres med dia
mantbosser. Det lille topstykke har en tvillingarkade, indrammet af kannele
rede, doriske pilastre (jfr. alterbordsforsiden), som bærer trekantgavl. De flan
kerende vinger med beslagværk samt de drejede topspir kan være fornyelser 
fra en restaurering.

156*:
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16657 fik maler Peter Bertelsen betaling for at reparere tavlen, og 177622 
fæstnede snedker Peder Nielsen Bech lister m.m. 18354 gennemgik tavlen atter 
en snedkermæssig istandsættelse, hvorved de nyindsatte led bemaledes sva
rende til den øvrige tavle.

Træværket står nu broget stafferet: sort, mørkegrønt, guld, lidt rødt og blå 
ornamentbunde. Opmalingen er foretaget 190028 og gengiver måske i de gro
veste hovedtræk den oprindelige staffering. Dette gælder dog ikke postament- 
frisens bibelcitat (»bliv hos os ... Luc. 24,29«), som kommenterer Jørgen Roeds 
maleri fra 186529, forestillende vandringen til Emmaus. Oliemaleri på lærred, 
139 X 110 cm, indsat i samtidig, forgyldt ramme.

Altersølv. Kalk (fig. 9), 1687, sammenstykket, med sengotisk knop og sekun
dært, sølvforgyldt bæger, antagelig fra 1800’rne. Højde 20 cm. Den sekstun- 
gede fod har kraftig fodplade og høj standkant med karakteristisk, støbt re
næssanceornamentik (cirkler og ruder, adskilt af lodrette stave). På foden er 
graveret Universitetets våben og Anna selvtredje foruden følgende indskrift 
med skriveskrift: »Ganlöse Kierchis Kalch oc Disk Anno 1687«. Fodens gam
meldags udseende kan opfattes som et bevist forsøg på at tilpasse sig30 den 
store, sengotiske knop med fremspringende rudebosser, adskilt af spidse tun
ger med graverede stavværksmønstre samt af sekundært? påloddede, støbte 
korsblade. Ruderne afsluttes af minuskler på riflet bund: »ihesus«31. Det seks
kantede skaft har markerede profiler og på øvre led graverede rammelinjer. 
Ingen stempler. Disk, antagelig samtidig, med graveret cirkelkors. Tvm. 15 
cm. 16077 forbedredes kirkens kalk og disk med sølv og nyforgyldtes. 1687 be
taltes altersølv og sygesæt samt læderposer til disses opbevaring. I samme års 
regnskaber er opført indtægt af de to ældre sæt, som var »aldeles ubrugelige«.

Oblatæske, 1875, trind, glat, 3,5 x 10 cm. På det cirkulære, hvælvede låg med 
graveret skriveskrift: »Gandløse Kirke 1875«. Under bunden tre stempler: Kø
benhavnsmærke (18)75, guardeinmærke for Simon Groth og mestermærke for 
P. Hertz (Bøje 1033). †Oblatæske. 16347 fik kirken en trind bøsse (»byxe«) af 
elfenben til at lægge brødet i. †Oblatjern32. I inventariet 16037 nævnes et »jern 
at stecke messebrød med«.

Inventariet 18615 omtaler en sort †porcelænskande med guldkors. 191924 
var en †vinkande af plet til reparation i København. Den 34 cm høje, vasefor
mede kande var i senempirestil med næsten udslidt bladkrans på korpus.

Berettelsessæt, 1687. Kalken (fig. 10) er 12 cm høj og sølvforgyldt. På den 
sekstungede fods flige inden for kvartrundstaven læses med graveret skrive
skrift: »Ganlöse Kierchis Kalch oc disk A(nn)o 1687«. Knoppens tunger er an
givet med fordybede konturlinjer33. Tilhørende glat disk. Endvidere pærefor
met vinbeholder med rund standfod og oblatskruegemme. På korpus graveret 
i bladkrans: »Ganlöse Kirchis 1687«.
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Fig. 8. Ganløse. Altertavle (p. 2459).

Alterstager (fig. 13), 1550—1600, messingstøbte og af gotiserende form34. 
Højde 35,5 cm. Det cylindriske, svagt tilspidsede skaft har tre flade ringe 
med sideprofiler. Såvel fodskålen som den krenelerede lyseskål har friseled, 
gennembrudt af huller i femterningemønster.

18615 omtales et bronzekrucifiks, som endnu 1961 stod på alterbordet35. 
Galvanoplastisk kopi efter arbejde af J. A. Jerichau 185336. I ligkapellet. 

Inventariet 169526 nævner som gamle to †messehagler, af henholdsvis brunt 
fløjl og »caffafløjl«. Antagelig to messehagler, begge med kattunsfoer og guld
besætning, af hvilke den ene blev syet 16737, den anden 1682, af fløjl (fra Tri
nitatis kirke), som måtte farves. 178822 købtes en rød fløjls med guldgaloner, 
og 18615 omtales en tilsvarende.

L. L. 1961
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Den cirkulære alterskranke fra o. 186537, af grønmalet støbejern og med 
håndliste af poleret træ, har afløst en †alterskranke fra 16957, da smeden fik 
betaling for et »jernværk« om altret og seks messingknapper til samme. Ifølge 
tegningen fra 1864 (jfr. fig. 6b) af enkleste type, jfr. Snostrup (p. 2318).

Korpaneler. Langs syd- og nordvæggen er 1906 opstillet to bevarede pane
ler fra Esben Børresens pulpitur (p. 2468), som siden dettes nedtagning 1863 
havde været indskudt mellem stolestader og vægge.

Døbefont, romansk, af granit (monolit), tilhørende Roskildetypen (Macke- 
prang: Døbefonte p. 84f., 405). Fodens keglestub afsluttes med en kraftig 
rundstav, hvorover svagt hulet skråkant formidler overgangen til kummens 
lodrette, foroven svagt indadhældende sider. Under randen tovstav. Tvm. 69 
cm. 176922 flyttet til »bekvemmere sted«, muligvis korets nordvestre hjørne, 
hvor den befandt sig 1864 (jfr. fig. 6b) og 1875 omtales som oliemalet. Nu 
renset og omhyggeligt ophugget. 18815 flyttet til skibet, foran triumfmurens 
nordre del.

Dåbsfad, 1857, af kobber, anskaffet 188229. Galvanoplastisk kopi (ved C. 
Møller) af billedhugger E. L. E. Vieths voksmodel, udført efter L. Frölichs 
tegninger. I bunden relief af Kristi dåb, på randen relieffer, forestillende evan
gelisttegnene mellem fire scener, som kommenteres af bibelske citater: Synde
faldet, syndfloden, Maria med barnet og pinseunderet. Graveret skriveskrift: 
»L. Frölich pinx(it) L. Vieth sculp(sit) 1857« (»L. F. tegnede det, L. V. model
lerede det«). Under bunden med indstemplede versaler: »C Møller, eneret«. 
Tvm. 69 cm. Fadet kendes tillige fra bl.a. Hvidovre, Herlev og Værløse (DK. 
Kbh. Amt p. 325, 384 og 638). Inventariet 169526 nævner et stort og et lille 
†vandf ad af tin. Beskrivelsen 1875 omtaler et †renæssancefad af bly med Kristi 
opstandelse i bunden. — Dåbskande, nyere, af kobber, antagelig jævngammel 
med fadet38.

Korbuekrucifiks (jfr. fig. 14) sengotisk, antagelig fra 1400’rne, i hovedtræk 
beslægtet med f. eks. Vejby (p. 1302) omend langt grovere i skæringen og uden 
de sædvanlige karakteriserende anatomiske enkeltheder; 126 cm, på et nu 150 
cm højt kors. Usikkert om øjnene er åbne eller lukkede; flettet tornekrone, 
skæg og et bag skuldrene faldende hår. Strakte arme og næsten vandret fol
det lændeklæde, som har nedhængende snip på figurens højre side foruden en 
kortere flig foroven mellem benene. Korstræet, hvis ender er afskåret, har glat 
cirkelskive i skæringspunktet og arme, kantet af konkave halvcirkelskiver. 
Sekundært skriftbånd, fæstnet på øvre korsarm. Krucifikset, der 1875 var ege
træsmalet, er 1906 helt afrenset for gammel staffering. Selve korset står nu 
umalet, kun med rød farve i kantknopperne. Figuren har hudfarve, forgyldt 
hår og skæg samt hvidt lændeklæde. Skriftrullen er hvid med sorte versaler: 
»Inri«. Siden 1906 genophængt på muren over korbuen39.
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Fig. 9—10. Ganløse. Kalke. 9. Alterkalk, leveret 1687 (p. 2460). 10. Sygekalk 1687 (p. 2460).

Prædikestol (jfr. fig. 14), 1624, signeret af Køge-Københavnsmesteren Hans 
Holst, der samme år havde færdiggjort Køge kirkes prædikestol (DK. Kbh. 
Amt p. 208 ff., 2272f.), desuden indgået kontrakt med Universitetet om en ny 
altertavle til Københavns domkirke (DK. Kbh. By p. 34) samt leveret en 
prædikestol til Sæby (Holbæk amt, Løve hrd.) — en anden af Universitetets 
landsbykirker. Et værkstedsarbejde fra denne tid er endelig prædikestolen i 
Haraldsted (DK. Sorø Amt p. 454), hvis opbygning svarer nøje til Ganløses.

Det fremgår af regnskaberne 16257, at man udover afregningen med Hans 
Holst, betalte kørselspenge, såvel i forbindelse med snedkerens forudgående 
opmåling som for de fire vogne, der førte stolen ud (antagelig fra København). 
Hertil kom kost og logi for snedkeren og en medhjælper i fem dage samt lys 
og kul, brugt i kirken, hvor man arbejdede dag og nat med stolens opsætning. 
Anders murermester betaltes for at indsætte bjælkerne under stolen.

Den relativt velbevarede stol har samtidigt rygskjold, himmel og opgangs- 
panel; dog er faget nærmest opgangen beskåret, ligesom bl.a. underbaldakin 
og stolpe skyldes senere reparationer.

Stolen er på fire fag, hvis storfelter med billedrelieffer i karnisprofileret 
ramme adskilles af dydehermer. Postamentets karnissvungne frise deles af 
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Fig. 11 a—b. Ganløse. Prædikestol 1624. To storfelter (p. 2464). a. Opstandelsen, b. Korsfæstelsen.

løvehovedkonsoller og har symmetrisk rankeslyng, der i to af felterne er kom
poneret omkring en flakt ørn. Dominerende i gesimsens kronliste er en kvart
stav med ranker omkring roset, udført i gennembrudt arbejde. Hjørnerne 
markeres her af krumknægte med englehoveder over tandsnit-nedhæng. Såvel 
postamentets hængestykker som den ribbeprydede underbaldakin er nyere 
restaureringsarbej der.

Storfelternes relieffer (fig. 11) gengiver scener af Jesu liv, skåret efter 
værkstedets vanlige forlæg40 (rækkefølge, regnet fra opgangen): Jesu fødsel, 
korsfæstelsen, opstandelsen og dommedag. Dydehermerne viser i samme række
følge: Kærligheden eller Troen (nu uden attribut), Styrken (med brudt søjle), 
Håbet (med anker) og Mådeholdet (med vandkande og vinbæger).

Det let beskårede og ombyggede rygskjold (fig. 12) har glat, profilindrammet 
felt, hvorpå er fæstnet Universitetets våben. Sidevingerne afsluttes oventil 
med ørnehoveder, mens såvel hænge- som topstykket udgøres af kartoucher, 
hvis indskrifter er skåret med reliefversaler. Foroven læses navnene på det 
pågældende års rektor og administrator for Universitetets bygninger: »Rector 
d(ominus) Thomas Finck med(icinae) d(octor)« (»rektor, herre Thomas Fincke, 
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Fig. 12. Ganløse. Prædikestol 1624. Rygskjold med Universitetets våben (p. 2464).

medicinsk doktor«). Forneden: »Decanvs et ædilis m(agister) Wlfgangvs Rhv- 
man« (»dekan og ædil, magister Wolfgang Rhuman«).

Himlen er en uregelmæssig sekskant, hvis glatte underside prydes af op
hængt helligåndsdue og karnistænder langs de fire, frie siders gesims. Sidst
nævnte har glat frise under kronlistens pærestav. De to bevarede topkartou- 
cher — en tredje med årstallet 1624 var endnu på plads 1875 — har indskrif
ter, skåret med reliefversaler. Den vestre viser Jesumonogram, den østre Hans 
Holsts signatur og bomærke: »H H fecit« (»Hans Holst gjorde den«). De drej
ede topspir er nyere.

Det oprindelige opgangspanel med glatte fyldinger og æggestav-tandsnit ge
sims står bevaret med moderne mægler. Forsvundet er derimod en †r/ør af 
vognskud (dvs. udsøgte egetræsplanker) med panel, som Hans billedsnider og 
Frederich kleinsmed 16287 fik betaling for.

Trods topstykkets signatur er det næppe troligt, at Hans Holst egenhændigt 
har skåret stolen, hvis bibelske relieffer ganske savner den dynamik og pla
stiske fylde i skæringen, hvormed mesteren på Køge-prædikestolen har tolket 
de for begge arbejder fælles forlæg. Han har snarere begrænset sin indsats til

L.L. 1961
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udfærdigelsen af en konstruktionstegning samt bestemt, hvilke stikforlæg 
svendene skulle benytte til figurer og ornamenter. Herfor taler den nøje over
ensstemmelse i opbygning mellem Haraldsted- og Ganløse-stolene, hvis figur- 
kompositioner dog er skåret af forskellige og baseret på afvigende forlæg41. 

180710 sættes en ny »opstander« under stolen; men den nuværende, uregel
mæssigt sekskantede pille synes snarere at høre sammen med fornyelser af 
underbaldakin, på himmel og opgang 1906. 190725 gjordes trappen mindre 
stejl og forsynedes med rækvæik, som atter fjernedes 1968 samtidig med op
sætning af nye trin.

Stolen er 1906 renset og nystafferet. De dominerende farver er guld og blåt, 
hvortil kommer lidt rødt og hvidt. Endvidere ses meget blege lasurer og par
tier af renset eg, således på billedfelternes jordsmon; figurerne har derimod 
dækfarver. I gesimsens og himlens friser er bibelcitater med gyldne versaler 
på sort bund. Stolens skriftsteder er fra Luk. 11, 28: »Salige ere de . . . « ;  him
lens fra Luk. 2,11: »Eder er idag . . . « .  — 16687 anstrøg maler Peter Bertelsen 
stolen med »berenstens« fernis (dvs. en klar harpikslak), og 1698 fik Poul de 
Vendt betaling for at forgylde og staffere stolen.

Stolestaderne stammer fra tiden omkring kirkens restaurering 1863 og har 
gavle med spærformet afdækning (jfr. fιg.6b). Rygstykkerne er dog tydelig
vis, specielt i sydsiden, til dels gjort af materialer fra ældre stoleværk. Langs 
væggene et panel som kan stamme fra kirkens indvendige istandsættelse 1906. 
Tilbygningens bænke er formentlig samtidige med ombygningen af dette af
snit 1889—90. Stafferingen tidligere holdt i røde og grønne farver. †Stole. 
16277 gjorde snedker Jørgen Henicke 22 stole til mandssiden, og 1634 udførte 
han stolene (med døre) til det nye kapel på nordsiden.

I alternichen er opbygget en præstestol med træsæde og tresidet vægpanel, 
som tidligst nævnes 18615. Gråmalet. 16347 forærede professor Longomonta- 
nus præsten en †stol til at sidde i, førend han gik på prædikestolen.

(†)Lukkede stole. 16677 betaltes snedkeren, antagelig Esben Børresen, for tre 
nye stole i koret med panel og døre. Et panel, hvis bruskbarokke arkade i 
hovedtræk svarer ganske til panelerne fra Børresens samtidige pulpitur (se 
nedenfor) kan stamme fra en af disse stole. Det brede arkadefelt, 104x155,5 
cm, har i modsætning til pulpiturpanelerne drueklasenedhæng fra slutstenen 
og flankeres af lodrette rammestykker med slyngbåndsornamenter. Af den op
rindelige fylding, fodliste og gesims er kun arkitravens tandsnitliste bevaret. 
Farver som pulpiturpanelerne. Siden 1906 i tårnrummet som midterparti af 
vestvæggens nye panel. — 16947 anskaffedes grønne gardiner til en †skriftestol. 
18314 nævnes, at en †degnestol trænger til maling. 1864 (jfr. fig. 6d) og antagelig 
indtil fontens omplacering stod en degnestol i skibets nordøstre hjørne5. 

†Kister og skabe. 16087 anskaffedes en kiste til lysene. 1634 købtes et ege- 
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Fig. 13. Ganløse. »Samlebillede« med alterstage (p. 2461) og pengetavler (p. 2467).

træsskab til opbevaring af alterklæder, kalk og disk m.m., men inventariet 
169526 omtaler kun et fyrreskab med lås til kirkens klæder. 17067 reparerede 
Niels smed et skab i våbenhuset, og i indberetningen til Thurah42 fra 1700’rnes 
midte nævnes et skab »ophængt med sit fulde tilbehør ... af kommandør 
Weche«.

Pengeblok, antagelig 1800’rnes første halvdel, af træ, 85 cm høj. Kvadratisk 
i tværsnit, med profileret fod og låg. Metallågen på forsiden har tre jernhængs
ler og tilsvarende antal nøglehuller med dæksel. I låget pengeslidse med me
taldæksel. Rødmalet med sorte beslag indtil 1968. Korets sydvestre hjørne, 
fastgjort til muren med vinkelbøjet jernstang og hængelås. †Pengeblokke. 16087 
lod rektor gøre en »stok« med to låse.

Pengetavler. 1—2) Midten af 1600’rne, af eg, ensartet 29 cm højt rygskjold 
med bruskbarokke skæringer; nyere skuffer. Billedfeltets emne (fig. 13) afvi
ger derimod og gengiver dels den fattige Lazarus uden for rigmandens hus, 
hvor hundene slikker hans sår, dels en figur, som synes en sammenblanding 
af Maria i solgisel og Næstekærligheden (Charitas). 1906 er træet afrenset og 
malet med guld, blåt og hudfarve samt grønne og røde lasurer, svarende til 
prædikestolen. På prædikestolen og stolestade ved indgangen. 3) 1800’rne, af 
træ, meget enkel med gavlformet rygskjold og tilspidsende skuffe; grønmalet. 
I degnestolen.
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Dørfløje. 1)1700’rne? med to kvadratiske, af kvartstaf kantede fyldinger, mu
ligvis hidrørende fra det 1863 nedtagne pulpitur i nordre tilbygning. Mellem 
tilbygningens våbenhus og korsarm. 2—3) 1889—90. Fladbuet, tofløjet skyde
dør med ornamentale jernbeslag på den grønmalede yderside; indvendig grå. 
Til våbenhuset. — Spidsbuet, gråmalet tofløjsdør. Mellem våbenhus og skib. 
18615 var våbenhusets yderdør en tofløjet †fyldingsdør (jfr. fig. 5).

(†)Pulpitur. 16657 udførte snedker Esben Bjørnsøn (Børresen) et pulpitur 
med to egestolper samt tilhørende dør, hvortil smed Niels Madsen i Fiolstræde 
leverede hængsler, klinke og håndfang. 1668—69 stafferede maler Peder Ber
telsen to pulpiturer med 13 fyldinger, hvori afmaledes Kristus og apostlene; 
ifølge beskrivelse 177243 tillige forsynet med årstallet 1669 og navnet på kir
kens kurator, professor Jørgen Eilersen. Bevaret af pulpituret er to paneler, 
jfr. korpaneler (p. 2462), 104 cm høje og henholdsvis 306 (nord) og 317 (syd) 
cm lange. Hvert panel har fire arkadefyldinger, 7 9 x 5 9  cm, med udskåren, 
bruskbarok indramning, svarende til Børresens samtidige (†)pulpiturpaneler i 
Jørlunde (p. 2267f.) og Veksø (p. 2424) samt det formodede stolepanel (p. 
2466). På de skillende rammestykker er halspilastre med skællagte skiver og 
bosseprydet frise. Fornyet 1906 på nær pilastre og arkadernes rammeværk. 
Til de oprindelige deles ældste staffering benyttedes ifølge undersøgelse 1965 
sorte bunde samt røde, grålige og gule farver på slyngværk og pilastre, til de 
vilkårligt farvelagte skælornamenter desuden grønt og hvidt. Herover yder
ligere fire-fem lag44, af hvilke det nuværende fra 1968 har blå fyldinger med 
indramning i grå farver samt pilastre med violet, gråt og guld.

†Pulpiturer. 1) 16287 betaltes Jørgen Henicke for et pulpitur med forstykke 
af eg, panel og piller. 2) 1649 hentedes mester Bartolus Bartholinus (professor 
Bertel Bartholin) i anledning af, at præst og sognefolk ønskede et nyt pulpitur 
i det nye kapel (p. 2454) overfor prædikestolen. Samme år fik snedkeren Chri
stoffer Georg ... ? betaling for et pulpitur med panelværk, små drejede pil
ler, trappe og fire rækker trinvis hævede bænke. — Kirkens pulpiturer repa
reredes i årene 175622, 1776og 180710. 18154 omtales husmændenes og de yng- 
res pulpitur; 1831 ønskedes en stige fra pulpituret til hvælvet. Tegningerne 
1864 (fig. 6) viser kirken efter pulpiturernes nedtagning året forinden45.

Orgel, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Et manual med 
fem stemmer. Opstillet i tårnrummet 1968.

*Orgel, bygget 1903 af I. Starup, København. Et manual med fem stemmer, 
mekanisk sløjfevindlade. Hos lærer Gert Starup, Landerslev pr. Jægerspris. 
Façaden opmagasineret i Slagslunde præstegård.

Salmenummertavler, nyere, til skydenumre, udsavet hænge- og topstykke. 
Grå med hvide tal og sort fraktur: »Før prædiken« — »Efter prædiken«. På tri
umfvæggens nordre del, i korsarmen og i tårnrummet46.
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Fig. 14. Ganløse. Indre, set mod øst.

Lysekroner. 1) O. 1700, muligvis skænket af bonden Hans Willumsen, † o. 
172847. Kronen har rigt profileret balusterskaft med kugle, hvis nedre karnis- 
profil afsluttes med drejet knop. Mellem de to rækker à syv, delvis fornyede 
lysearme ses mindre prydbøjler. Som topfigur en flakt ørn. I korsarmen. 2—3) 
Nyere kopier af kirkens barokkrone, leveret 1880—81 af gørtler Aaby29. I ski
bet. — 28 af oprindelig 32 lampetter, leveret 1881—82 (jfr. ovenfor) til stole
stadegavlene. En tvedelt lysearm, antagelig nyere, sås endnu 1961 på prædike
stolen.

Kirkeskib, ophængt 190425 af gårdejer Peder Pedersen og hustru til minde 
om deres 11-årige søn Lars, omkommet ved ulykke. Tremastet fuldrigger, 
»Lars Minde«, ophængt i buen mellem skib og korsarm. 18615 hang i tårnrum
met et tremastet †kirkeskib i en jernkæde.

†Ligbårer. 16407 betaltes Willem snedker for en ny, sortmalet ligbør, og 
1643 købtes en til folkene i Knardrup.

Tårnur, signeret »Bertram Larsen, Kiøbenhavn«. Støbejern. Ottedøgnsværk 
med timeslagsværk. Stiftgang. Muligvis er værket opsat 1882 (jfr. urskiven). 

L.L. 1961
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H.J.1975

Fig. 15. Ganløse. Klokke stobt 1619 af Hartwig Quellichmeier. Detalje med korsfæstelsesgruppe, 
flankeret af medaljoner med Universitetets våben (p. 2470).

Det står i et skab på klokkerummets gulv ud for urskiven, der sidder midt på 
tårnets nordside under glamhullerne. Den er af kobber, kvadratisk og sort- 
malet med forgyldte romertal og visere samt datering 188248.

Klokker49. 1) 1588, støbt af Gerhardt van Mervelt ifølge reliefversaler om 
halsen mellem dobbeltlinier og bladborter: »Verbvm domini manet in æternvm. 
Gerthardvs Mervelt me fecit anno domini 1588« (»Herrens ord bliver evindeligt. 
Gerhard Mervelt gjorde mig i Herrens år 1588«). På klokkelegemet fire ens 
medaljoner (tvm. 7,5 cm) med knælende ridder foran Kristus på korset50. 
Svarer til Lillerød fra samme år (p. 1975). Tvm. 107 cm.

2) 1619, støbt af Hartwig Quellichmeier ifølge reliefversaler i to linjer om
kring halsen mellem akantusbladfriser: »Rectore m(agister) Wlfgango Rhv- 
manno rhetorices professore et templi Ganløs tvtore, me fecit Hartvicvs Qvel- 
lich Meier anno domini 1619« (»Hartwig Quellichmeier gjorde mig i Herrens 
år 1619 for rektor, magister Wolfgang Rhuman, professor i retorik og Gan
løse kirkes beskytter«). På klokkelegemet to grupper af relieffer (ca. 14 cm 
høje) dels Moses og Johannes døberen, dels en korsfæstelsesgruppe, flankeret 
af universitetets segl (fig. 15). Tvm. 96 cm.

En *klokke fra 1572, ifølge indskrift støbt til Ganløse kirke, findes i Oppe 
Sundby (p. 2303).

Klokkestol, 18524, af fyr.
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G R A V M I N D E R

Gravsten. 1) 1632. Henrick Ifversen, † 17. sept. 1629. Bekostet af faderen, 
Ifver Pedersen i Gandlose, jfr. sten nr. 2. Grå kalksten, 107x58 cm, tvær
skrift med fordybede versaler. Under indskriften ses et skjold med bomærke 
og ejerens initialer IP, flankeret af årstallet 1632. I tårnrummets midtergang.

2) 1637. Ifver Pedersøn, † 27. febr. 1637, og hans hustru, Vrsvla Melcers Dat
ter, begge fra Ganlos; desuden deres to sønner, ... og Henrick Ifversøn. Rød
brun kalksten (med ortoceratitter), 173—78x88 cm, tværskrift med fordybede 
versaler. I tårnrummets midtergang.

En †muret begravelse for sognepræst Jens Bang, † 1699, i koret foran altret51. 
1748, 49 og 54 nedsattes flere lig i krypten, som opfyldtes 180710.

1786—8722 blev tre †ligtræer lagte på kirkegården.

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 lens- 
mændene i henhold til kgl. missive af 28. dec. 1590, III Sjælland. — Universitetets arkiv. 
Nr. 85. Acta Consistorii: 1645—52, 1662—72 (nr. 10), 1672—85 (nr. 11), 1714—24. — 
Nr. 360. Bilag til kassergsk. 1807ff. — Nr. 682. Ganlose kirkes regnskabsbog 1603—1733. 
— Nr. 684. Ganløse kirkes regnskabsbog 1733—1806. — Consistorii kopibog 1804—1810.
— LA. Ølstykke herreds provsti. Korrespondanceprotokol for Ølstykke herreds provsti og 
Stenløse, Søsum og Veksø sognekald 1795—4837. — Kgl. bygningsinspektorer. Martin 
Borch. Henlagte sager og kirkesyn 1897—1908. — Ved embedet. Embedsbog 1798ff. — 
Synsprotokol 1861ff. — Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30.

Nationalmuseet. Beskrivelse, udfærdiget 10. okt. 1861 af Hoffmann og E. Hansen på pro
fessor (Chr.) Hansens vegne (tillige i syns prot.). Indberetning af Sophus Müller 1875, usig- 
neret 1907 (Martin Borchs istandsættelse 1906), C. A. Jensen 1919 (bygning og inventar), 
P. Kr. Andersen 1937 (inventar), C. J. Baumbach 1957 (tilbygningens sandstensrelief), 
Marie-Louise Jørgensen 1961 (inventar), N. J. Termansen 1965 (inventar, specialt alter
bordsforside og paneler) og Verner Thomsen (alterbordsforside).— Bygnings- og inven
tarbeskrivelse ved Hugo Johannsen, orgel ved Ole Olesen og tårnur ved Hans Stiesdal. 

Fyldige udskrifter af arkivalier kirken vedr. findes i NM.
Tegninger. NM. Et blad med situationsplan, grundplan, snit og façader samt tilbyg

ningens sandstenstavle, signeret »Hoffmann 1864«. — Tre blade med eksteriør fra nord
vest, korets alterniche og alterkalk, tegnet af E. Schiødte 1875. — Diverse planer i for
bindelse med kirkens restaurering 1968 ved Rud. Gram. — Kunstakademiets samling af ar
kitekturtegninger. Otte blade med plan, snit og façader, målt af Henry Frænkel 1926. 
LA. Kgl. bygningsinspektoraters arkiv. 4071. Façadetegninger, snit, planer og detailteg- 
ninger af Ganløse kirke, udat. (kopi af Hoffmanns tegninger 1864, jfr. ovenfor).

Notebøger. NM. V. Koch IV, 21f. — Uldall I, 71.
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1 Roskildebispens Jordebog p. 144. 2 Kronens Skøder I, 5. 3 Landebogen p. 9. 
4 Ved embedet. Embedsbog 1798ff. 5 Ved embedet. Synsprot. 1861ff. 6 Muligvis 
1892, da det siges, at portalen og ringmuren heromkring er under ombygning, jfr. note 5.
7 RA. Universitetets arkiv. Nr. 682. Ganløse kirkes regnskabsbog 1603—1733. 8 Bræd- 
debeklædningen, som antagelig har været en form for afdækning omtales tidligst 1695 
(jfr. note 7) i forbindelse med en tjæring, senest 1734, da tømreren omlagde brædderne, 
jfr. RA. Universitetets arkiv. Nr. 684. Ganløse kirkes regnskabsbog 1733—1806. 9 Por
talen omtales i kirkebeskrivelsen fra 1861 og gengives endnu på en kirkegårdsplan fra 
1908 som en todelt indgang. 1892 var portalen under ombygning (jfr. note 6), 1946 tales 
om forbedring af hovedindgangen og 1951 om en ny kirkegårdsportal, jfr. note 5. 10 RA. 
Universitetets arkiv. Nr. 360. Bilag til kassergsk. 1807ff. 11 Jfr. korrespondance i NM. 
1909—10 opførtes klosetter uden for kirkens vestmur, i hjørnet mellem den gamle og 
den ny kirkegård (jfr. note 5). De nedlagdes 1968, og istedet indrettedes her et redskabs
skur, hvortil nødtørftshusets ene indgangsdør bevaredes. 12 Parallellerne omfatter føl
gende kirker: Store Heddinge (DK. Præsto p. 54ff.), Tjæreby (DK. Sorø p. 924), Hersted- 
Vester, Maaløv, Herslev, Kagstrup, Havdrup og Ørsted (DK. Kbh. Amt p. 488, 621, 663, 
1064, 1077, 1153). Jfr. endvidere DK. Kbh. Amt p. 2168 og 2194. 13 Tværskibenes 
alterbaldakiner i Ribe og Lund har gavlformet eller vandret, attikalignende afslutning 
over nichens rundbue, jfr. J. Helms: Ribe Domkirke, 1870, sp. 34f.; O. Rydbeck: Lund 
Domkyrkas Bygnadshistoria, Lund 1923, p. 90ff. Forholdene på korets østre overvæg, 
som over skjoldbuen står pudset og uden spor efter sekundære indgreb, udelukker en 
tilsvarende indramning i Ganløse. Pladsen (jfr. fig. 3) har tilsyneladende kun tilladt en 
rundbuet, fremspringende arkivolt. 14 Blandt eksempler i Frederiksborg amt kan næv
nes: Ramløses kor (p. 1344) og Selsos våbenhus (Horns hrd.). Uden for amtet endvidere 
Herslevs våbenhus, Gadstrups tårn, Borups første gotiske langhus (DK. Kbh. Amt. p. 
665, 1126, 1178) og Everdrups kor (DK. Præstø p. 843). 15 Grundskemaet i de to kam- 
takkede gavles dekoration omfatter syv højblændinger, der for de fems vedkommende 
er tvillingedelt og spidsbuede, mens de to yderste er udelte og indbyrdes forbundne ved 
et forsænket bånd i fodlinjen. Vestgavlens tvillingedelte blændinger varieres med tvær
ribber og tilhørende buestik i overensstemmelse med »vindueskrydstypen« (jfr. Oppe 
Sundby p. 2290), mens det forsænkede bånd leder tanken mod en anden i amtet velkendt 
type (jfr. Snostrup p. 2311). 1861 omtales gavlene som værende udstyret med syv hvid
tede fordybninger og i øvrigt ens! bortset fra vestgavlens låge, jfr. note 5. 16 1875 
læstes de to sidste mandsnavne som »Niels Pielsen« og »Asser Lavriss«. I 1919 som hen
holdsvis »Niels I(?)e.sen« og »Asser Lav(?)ri(?)sø«. 17 Af en anden opfattelse er Elna 
Møller (Trap, VI, 261), der beskriver tilbygningen som én stor ombygning af våbenhus 
og kapel (begge gotiske), af hvilke sidstnævnte endnu repræsenteres af den kraftigere 
østre flankemur med genanvendte mark- og frådsten. 18 Af materialer kan nævnes 
over 11.000 mursten (hovedsagelig fynske), 1500 tagsten fra Landskrona, syv gulland- 
ske fyrrebjælker à 22 ½ alens længde (= ca. 14,25 m) og fire tylvter, dvs. 48 stk., 9 alen 
lange (= ca. 5,70 m) Danmark deller, dvs. brædder, til at lægge loftet med. 19 RA. 
Kultusministeriet. I. departement. 1848—1916. Journalsager. 20 Bænken ses tidligst 
på tegningerne fra 1864 og 1875 (fig. 5,6). En cirkulær fordybning i stenoverliggerens 
hjørne er betegnet med fordybede versaler »GS« for generalstaben, der 1897 målte til 
dette kotepunkt. 21 Allerede 1648 betegnedes kirkens tag som værende brøstfældigt, 
hvorfor man indkøbte 1000 hollandske »muffer« (dvs. teglsten, af holl. »mopsteen«) til at 
forbedre murene og lægge under tagstenene — formentlig en ny gesims. 22 RA. Uni
versitetets arkiv. Nr. 684. Ganløse kirkes regnskabsbog 1733—1806. 23 Meldahl var 
siden Friis’ død 1865 kgl. bygningsinspektør for Frederiksborg amt og byggede her sam
men med Kielberg bl. a. ligkapellerne i Slagslunde (p. 2432) og Ganløse. Overensstem
melsen i tid såvel som en række arkitektoniske fællestræk godtgør, at Meldahl også må 
have haft ansvaret for Ganløse kirkes restaurering. 24 Korrespondance i NM. 25 LA. 
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Kgl. bygningsinspektører. Martin Borch. Henlagte sager og kirkesyn 189 7—1908 . 26 LA. 
Bispearkivet. Provstebreve. Indkomne sager. 1690—1808. Ølstykke hrd. 27 Inventa
riet 1603 omtaler en »gammel altertavle«, hvilket tyder på, at den nuværende da var 
anskaffet, jfr. note 7. 28 Antagelig ved professor Magnus Petersen, jfr. note 5. 29 RA. 
Universitetets arkiv. Nr. 665. Pk. vedr. arbejder til forskønnelse af Universitetets lands
bykirker. 30 Det skal dog fremhæves, at fodens og knoppens sekskantede skafter ikke 
passer sammen i dimensionerne, hvilket er med til at udelukke oprindelig samhørighed 
mellem de to led. 31 »u« er gengivet som omvendt »e«. 32 Jfr. »Oblat, oblatjärn«, i 
KultHistLeks, XII, 485ff. 33 Den karakteristiske udformning af fod og knop kendes 
fra en række samtidige kalke gjort af københavnske mestre, jfr. Vaalse 1673 (DK. Maribo 
p. 1210), Græsted (p. 1181), Brønshøj 1687 og Hersted-Øster (DK. Kbh. Amt p. 343,482). 
34Beslægtet med sengotiske stager fra o. 1525 som f. eks. Hjordkær, Hopstrup (DK. SJyll.p. 
1823, 370) og Magleby (DK. Præsto p. 376). 35 Jfr. fig. 14. 36 På initiativ af pro
fessor H. N. Clausen, som administrerede konsistoriums konto til de sjællandske uni- 
versitetskirkers forskønnelse, udstyredes kirkerne bl. a. med en kopi efter Jerichaus kru
cifiks og dåbsfadet efter Frölichs tegning, jfr. H. N. Clausen: Optegnelser om mit levneds 
og min tids historie, 1877, p. 206. 37 Pengene var bevilget 1863, jfr. note 29. 38 1905 
restaureredes »den smukke dåbskande«, jfr. note 25. 39 1861 (jfr. note 5) hang kruci
fikset i skibet over korbuen (jfr. fig. 6a), men 1875 og indtil Martin Borchs istandsættelse 
1906 var det i tårnrummet. 40 Ganløse-stolens fire scener er alle repræsenteret på 
Køge kirkes prædikestol. I begge arbejder er forlæggene de samme, således for kors
fæsteisens vedkommende et stik af Crispin de Passe, gengivet i S. Christie: Den luther
ske ikonografi i Norge inntil 1800, II, Oslo 1973, p. 129, fig. 262. Opstandelsesrelieffets 
forlæg er tillige benyttet af den stenhugger, som i 1640’rne udførte det Snakenborgske 
epitafium i Värmdö kirke i Sverige, jfr. F. Bedoire: Mucius Scaevola och Marcus Cur- 
tius på en stenrelief från Norra Smedjegatan i Stockholm, i Konsthistorisk tidskrift, 
XLIV, 1975, p. 102, fig. 9. 41 Således er opstandelsen i Haraldsted skåret efter stik af 
Hieronymus Vierix, gengivet hos S. Christie (jfr. note 40) p. 162, fig. 333. 42 Kgl. Bibl. 
Additamenta: 153, fol. L. L. Thurah. Samlinger til en beskrivelse af Danmark. I.
43 NM. 2. afd. Håndskrifter. Hans de Hoffman: Siellands Kirckers etc. Beskrivelse. 
1755—73. Tom. I. 44 En lys egetræsådring afløstes således 1906 af grøn farve med gråt 
og rødt på enkelte profilled samt sort på de skillende rammestykker. 45 1861 beskrives 
skibet som værende forsynet med pulpiturer såvel mod tårnet som mod våbenhuset; 
begge med »udziret« brystværn. Pulpituret i våbenhuset, dvs. nordre tilbygning, beskri
ves nærmere, og det fremgår, at pulpituret befandt sig i bygningens østre halvdel, som 
herigennem underdeltes i to etager. En trappe gav adgang til overetagen, som havde 
panel, balustre og to lysningskasser. En kort stige (jfr. p. 2454) førte op til loftslemmen, 
jfr. note 5. 46 En fjerde tavle findes på tilbygningens loft. Her opbevares ydermere 
en ældre tavle med profileret ramme og udsavet topstykke til ophæng. Tavlen er sort 
med hvid fraktur: »Indgang ad sidedøren«. Rammeværket egetræsmalet. Under nuvæ
rende påskrift anes to ældre: 1) »Før prædiken — Efter prædiken«. 2) »Indgang gennem 
.....«. 47 Ifølge indberetningen til Thurah o. 1750 (jfr. note 42) var en lysekrone 
skænket af en »navnkundig og fornem bonde, Hans Willumsen († o. 1728), som engang 
i København havde spist middag sammen med stiftsbefalingsmand Krabbe«. 48 Et ur 
nævnes tidligst 1605, da Lauritz skomager betaltes for at stille det (jfr. note 7). 1619 
flyttedes (flyedes?, dvs. repareredes) og forbedredes det af sejermageren David Moer, 
der 1623 forfærdigede et stort hjul. En større reparation udførtes 1629 af Hans Metzger, 
kgl. majst. sejermager på Kronborg. 1645 hedder det: »Kirken har i dette aar beholden 
91 dr. 1 ort 16 sk. Men eftersom baade sejerværket i sig selv saavel som viseren med 
tavlen er aldeles fordærvet, da dersom der skal bestilles et nyt værk, som bønderne 
trænger paa, eftersom kirken ligger ogsaa ved landevejen, ... saa vil denne beholdning 
gøres behov og mere dertil.« Da urværket 1648 »skikkede sig ilde til den nye skønne skive«, 
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hentedes en sejermager fra København. Han tog værket med sig til en hovedreparation, 
der omfattede nye hjul. 1666, 1677, 1682 og 1694 (ved sejermager Jørgen Smidt) fore
kom reparationer. Skolelærer og kirkesanger Beenfeldt attesterede 1810 »at urværket er 
istandsat paa bedste maade af urmager Lars Andersen, omendskønt han ved al sin flid 
og paapasselighed næppe i vinterens kulde har kunnet holde det i gang, da værket er 
gammelt og forfaldent, saa går det dog i alle maader rigtig og forsvarligt« (jfr. note 10). 
1619 måtte der tre vogne til at føre den nye urskive (»solskive«) til kirken (jfr. note 7). 
1648 leverede Willum snedker en ny urskive, som maledes af Poul maler (»den nye 
skønne skive«, jfr. ovenfor). Den fornyedes 1682 og 1704, da maleren påsætter tallene 
med ægte guld »og Universitetet midt udi med sine farver at male«. 1787—88 går man 
over til at anvende kobber til skiven, som Jens Jensen maler og forgylder (jfr. note 22). 
Om det er denne skive, som endnu eksisterer kan dog ikke afgøres. 49 E. Gribsø, i 
ÅrbFrborg. 1934, p. 73f. 50 Mervelt har benyttet samme motiv på klokken fra Lille
rød. Medaljonen kendes bl.a. tillige fra Tjæreby (p. 1408, fig. 17) og Jørlunde (p. 2274, 
fig. 28). 51 LA. Bispearkivet. 1758—59. Hist. efterretninger til HofmFund.

Fig. 16. Ganløse. Landsbyplan 1808.


