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S K O V E N
D R Å B Y  S O G N ,  H O R N S  H E R R E D

På vejen mellem Dråby og Kulhus, i udkanten af Nordskoven, ligger Skov
kirken, som opførtes 1897 (indviet 19. dec.) efter en tegning af Martin Borch1. 
Kirken, som er bygget af røde mursten, består af kor og skib med tagrytter 
over vestenden. Korets og skibets langsider prydes af konsolbåret buefrise 
imellem hjørnelisener. Indvendig står den hvidtet med opfrisket kalkmalet 
dekoration omkring vinduer, korbue og på korets østvæg. I vestenden er et 
våbenhus skilret af, og over det er orgelpulpituret indrettet.

Inventaret stammer hovedsagelig fra kirkens opførelsestid. Altersølvet har 
ifølge graveret skriveskrift på kalkens bæger og diskens rand tilhørt et af flå
dens skibe: »Kalk (disk) fra de gamle Orlogsskibe. Gave til Draaby nye Kirke 
fra Kultusministeriet« (sml. Lynæs p. 1671 og Holmens kirke DK. Kbh. By
2. bd. p. 81). Under bunden er graveret »No:4« og på kalken desuden »33 l(od)
3 q(vint)«. På fodpladen ses fire stempler: cirkulært mestermærke med NI over 
1713 for Niels Johnsen (Bøje 304), Københavnsmærke 1716, guardeinmærke 
for Conrad Ludolf og månedsmærke vædderen. Kalken, som er 19,5 cm høj, 
svarer til mesterens sygekalke, der har cirkulær fod. Den tilhørende disk er
13,5 cm i tvm. og har under bunden graveret »No:4«; desuden ses samme 
mesterstempel som på kalken. Oblatæske fra Bing og Grøndahl, sort med guld
kors på låget. Et kirkeskib, »Thors Minde«, bygget og skænket af forhenværende 
brofoged H. O. Jensen, Frederikssund, ophængtes 19312. Kirkens klokke er 
støbt hos B. Løw & Søn, København.

1 Martin Borch var arkitekt for Frederik VII.s Stiftelse 1884—1920. Se også Villads
Christensen: Landsbyen »Skoven« i Horns Herred, i ÅrbFrborg. 1917, p. 37—55. 2 H. 
Henningsen: Kirkeskibe i Frederiksborg amt, i ÅrbFrborg. 1952, p. 102.


