Fig. 1. Ydre, set fra nordøst. C. M. Smidt fot. 1904. - Exterior seen from the north-east.

SVINNINGE
KIRKE
TUSE HERRED
Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 10
øre.1 1567 fandtes der 44 tiendeydere, og sognet sy
nes da at have været anneks til Hjembæk, således som
det har været siden.2 O. 1666 ansås patronatsretten
for kongelig;3 men 22. marts 1689 blev jus patronatus et vocandi som gave tilskødet landsdommer An
dreas Engberg.4 Senest 1718 (jfr. †klokke) lå kirken
under Dragsholm;5 men i 1800’rne tilhørte den Svinningegård.6 15. dec. 1909 overgik den til selveje.
Møntfund. 1883 fandtes ved gravning af en grav på
kirkegården 217 mønter, som lå i en læderpung på
brystet af et skelet. Den ældste er en korshvid fra
Christoffer af Bayerns tid, mens de yngste sikkert
daterede er fra 1513.7

Kirken ligger på en banke i byens sydlige ud
kant, umiddelbart nord for Svinninge å. Kirke
gården, som skråner mod syd, har tilsynela
dende bevaret gamle grænser.

Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården
hegnes af hvidkalkede mure fra forskellig tid,
hovedsagelig afdækket af vingetegl, der snart
er udadvendt, snart har fald mod kirkegården.
Ældst er vestmurens søndre del, som antagelig
er senmiddelalderlig. Syd for præstegårdslågen
er den af munkesten i munkeskifte med ind
vendigt savskifte, mens et kortere stykke umiddelbart nord for lågen er omsat? i kryds
skifte. Nord herfor er muren fornyet. Vestmu
rens nordligste del samt nordmuren, der har
indvendige støttepiller, stammer formentlig fra
tiden o. 1900. Østmurens nordre halvdel er af
marksten, mens resten samt hele sydsiden er af
små sten udført 19138 som erstatning for et
†stengærde, der opsattes 18199 og endnu ses på
ældre fotografier (jfr. fig. 1).
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1960, tegnet af Marianne Nielsen 1982. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan.
Key on p. 9.

Hovedindgangen i nordøst består af køre
port og fodgængerlåge, som lukkes af brunmalede tremmefløje, ophængt i piller af røde mur
sten. Den er antagelig opført i sidste del af
1800’rne, rimeligvis som afløser for den »kir
keport og låge« i vestmuren, der 184310 trængte
til reparation og 18668 ønskedes fornyet. Lågen
til præstegården i vest er en brunmalet trem
mefløj, ophængt i hvidmalede stolper. - 184810
nævnes †låger i syd, vest og nord, og 19198
åbnedes en †låge i øst i forbindelse med opfø
relse af toiletbygning; lågen tilmuredes atter
ved dennes fjernelse o. 1971. - 184910 fornyedes
†kirkeristen i den nordre låge med karm af
egetræ.
På kirkegården vokser en enkelt elm og et
par asketræer.
Bygninger m.m. på kirkegården. Hovedindgan
gen flankeres af kapel (vest) og sprøjtehus, op
ført o. 1913,8 da man nedbrød et †sprøjtehus
samme sted. De upretentiøse bygninger er af
røde mursten. - 18169 nævnes et faldefærdigt
†hus på kirkegården, muligvis det som 185110
fjernedes. 19198 opførtes et †nødtørftshus lige
uden for østmuren; nedrevet o. 1971.
Et fortov af piksten på kirkens nordside er
muligvis fra 1892;8 i syd er det delvis chaussé-

sten, som danner brolagt vej fra hovedindgan
gen til våbenhuset (1978).
Kirken er et langhus, hvis vestre del udgøres
af den romanske stenkirkes skib, mens den østre er en jævnbred udvidelse fra 1500’rnes før
ste årtier. I sengotisk tid, formentlig inden
langhuskorets tilkomst, er opført et tårn og et
våbenhus. Fra 1900’rnes første fjerdedel stam
mer et brændselsskur (nu toilet) ved våbenhu
sets vestside, og 1954 er tilføjet et sakristi østligst på langhusets nordside. Orienteringen af
viger betydeligt mod syd.
Ved gulvundersøgelse 1953 påvistes funda
mentgrøft til det oprindelige †kors sydøsthjørne
(jfr. fig. 2); derimod kunne det ikke afgøres,
om der havde været apsis.
Det romanske skib er opført af rå og kløvede
marksten. Fra våbenhusloftet ses, at ydermurene
oprindelig har stået dækket af grusblandet
puds, mens overvæggene bærer et noget glattere, hvidtet pudslag, som også fortsætter ind i
vinduessmigene. Murhøjden andrager i syd 4,2
m, målt mellem jordsmon og oprindelig murkrone.
Døre og vinduer. Syddøren er bevaret, men
ændret ved borthugning af den udvendige lys
ning, som formentlig i 1800’rnes anden del er
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gjort bredere og afdækket med fladbuet stik.
Den indvendige åbning er derimod bevaret
med lige gennemløbende vanger og en afdæk
ning af genanvendte egeplanker.11 Der er ikke
synlige levn af norddøren, som til dels er bort
taget ved indsættelse af vindue.
Skibets langmure har hver haft to vinduer, af
hvilke det vestlige par, som hvælvslagningen
gjorde ubrugelige, er bevaret og fortsat delvis
åbne mod loftet. Karakteristisk for vinduerne
er den smalle, yderligt placerede lysning på 1416 cm, siddende 35 cm inden for murflugten,
træk, som minder om lysåbninger i nabokirken
Kundby (s. 621). Desuden bemærkes, at den
udvendige åbning er smallere end den indven
dige - i nord henholdsvis 55 og 85 cm - hvor
for issepunktet også udvendig sidder lavere end
indvendig, nemlig 55 mod 33 cm under oprin
delig murkrone. - Skibets †loftsbjælker har hvi
let på murkronen.
Ændringer og tilføjelser. Buestikket i sydsidens
vestre vindue er indvendig repareret med to
teglsten, den ene kileformet. Sydsidens østvin
due er imidlertid udvidet inden hvælvslagnin
gen, muligvis allerede i 1200’rne. Herom vid
ner den ud- og indvendig bevarede østre smig,
som er af tegl og sammen med ansatsen til bue
slaget synlig øst for det sekundære vindue; smi
gen er endvidere synlig indvendig over
hvælvet.
I tiden o. 1350-1450 har skibet fået to fag
hvælv, hvilende på falsede piller med skråkantede kragbånd. De spidse skjoldbuer og gjord
buen er helstens og kantes ved overgangen til
kapperne af en lille vulst; halvstensribber. De
høje, kuplede kapper er omhyggeligt murede,
og endnu ved århundredskiftet sås i en enkelt
svikkel spygat med fremspringende munding,
samlet af to hulsten.12
Ved indbygningen af de høje hvælv er den
romanske murkrone forhøjet fire til fem skif
ter. Endvidere synes vestgavlen med tilhørende
hjørner samt et større stykke af nordre flanke
mur ommuret, formentlig i forbindelse med
hvælvslagningen. Materialet er munkesten,
blandet med genanvendte marksten. Ved tår
nets opførelse er den største del af taggavlen
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revet ned, men udvendig ses endnu ansatsen til
kamtakker. - Som nævnt blændedes det vestre
vinduespar ved hvælvslagningen, hvorfor den
ne sandsynligvis også har medført ændringer af
belysningsforholdene. Sydsidens spidsbuede,
ud- og indvendigt falsede vindue er rimeligvis
indsat ved denne lejlighed.
Tårnet er opført af munkesten i munkeskifte
over markstenssyld. Den spidsbuede tårnarka
de er falset mod tårnrummet, som overdækkes
af samtidigt hvælv, hvilende på forlæg; halv
stensribber. Rummets vægge brydes af spids
buede, falsede spareblændinger, af hvilke den
vestre åbner sig i et spidsbuet, rigt falset vin
due. Adgangen til de øvre stokværk sker gen
nem sydsidens trappehus, hvis øvre del med
halvtag er stærkt flikket. Underdøren er flad
buet under spidsbuet spejl; spindeltrappen, der
belyses af rektangulær sprække i syd, har loft af
fladbuede binderstik og udmunder ved fladbu
et overdør. Mellemstokværket har i vest en
spidsbuet spareblænding, som er falset under
bjælkeloftet. I sydsiden er indsat en fladbuet,
indvendig falset glug, som nu mod det indre er
delvis blændet. Klokkestokværket har glam
huller til alle fire verdenshjørner. I øst og vest
to fladbuede, ud- og indvendigt falsede åbnin
ger, i nord et enkelt, som dog er større, mulig
vis af hensyn til klokkerne; men nu i hovedsa
gen lukket af urskiven. Sydsidens er fladrund-

Fig. 3. Ydre, set fra syd. Tegning af Burman Becker,
dateret 5. maj 1855. Det kongelige Bibliotek. - Exte
rior from the south. Drawing by Burman Becker, dated
5th May 1855.
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buet og ombygget i forbindelse med en af flere
reparationer på denne side af tårnet, som forne
den er skalmuret med store sten i krydsskifte,
foroven af små sten. Flankemurene afsluttes af
falsgesims, og på alle fire sider - undtagen den
skalmurede sydside - ses i samme niveau et
savskifte.
De øst-vestvendte taggavle har begge 11
kamtakker, hvis oprindelige udseende forstyr
res af omfattende reparationer og flikkeri. De
to gavle har vel næppe nogen sinde haft helt
identisk blændingskomposition, men i begge
tilfælde synes hver kamtak at skulle modsvares
af en tvillingedelt høj blænding med stejlt trappeformet afdækning og hængestav over falset
konsol. De tre midterste af disse blændinger
kroner imidlertid andre blændinger, afdækket
af spærstik, enten enkelt eller tvillingedelt med
toprude. På begge gavle omfatter en af blæn
dingerne en fladbuet luge forneden, beregnet til
at gøre tjeneste ved udrigning af reparationsstillads, hvortil gennemløbende bomhuller er
bevaret i gavlens fodlinje. Ved ommuring af
Fig. 4. Våbenhusgavl (s. 714). HJ fot. 1982. - Porch
gable.

kamtakkerne mod syd er en række af blændin
gernes oprindelige afdækning forsvundet og
står nu vandret, eventuelt falset; på vestgavlen
er tillige forsvundet dele af de midterste blæn
dinger.
Våbenhuset er opført af munkesten i munke
skifte. Flankemurenes krone med falsgesims er
ommuret, hvilket tillige gælder gavlens syv
kamtakker. Oprindelig er derimod gavlblæn
dingen, hvis spærformede afdækning krones af
toprude og tvillingedeles af hængestav på falset
konsol. Forneden åbner blændingen sig i to
smalle, fladbuede glugger, som nu står blænde
de. Gavlfoden markeres af savskifte. Den flad
buede indgangsdør var oprindelig rundbuet
under ydre spidsbuet spejl (jfr. fig. 3), men er
udvidet 1876 og atter 1954.13 Det spidsbuede
østvindue med sprosseværk af støbejern er ind
sat før 1894, muligvis ved samme tid som den
første udvidelse af døren.14
Langhuskoret er opført i 1500’rnes første år
tier af en murermester, som tillige har ansvaret
for tilbygninger med lignende enkeltheder ved
kirkerne i Kundby (s. 626) og Stigs Bjergby.15
Murene, der hviler på en markstenssyld, er af
genanvendte marksten samt munkesten, der
bl.a. er benyttet til enkeltheder som gesimser,
vinduer, hvælv og blændingsgavl. Flankemu
rene krones af en fire skifter høj trappegesims,
som på den stærkt flikkede sydside kun delvis
er bevaret. Taggavlen prydes af en blændings
komposition, som oprindelig omfattede 13
højblændinger med stejle trappestik; den syd
ligste er forsvundet ved ommuring mellem
1904 og 1929. Blændingerne, som er parvis
bundet sammen, hæver sig over en kvartstens
dyb båndblænding i gavlfoden og kendetegnes
ydermere af de fire, meget slanke lyssprækker,
som danner rudemønster i de tre midterste
blændinger.16 Gavlen har længe stået med glat
te kamme og toptinde (jfr. fig. 1), men har utvivlsomt oprindelig været udstyret med kam
takker. Udvidelsen har altid været ensidigt be
lyst gennem sydsidens to fladbuede vinduer,
som er både ud- og indvendigt falsede.
Selve rummet dækkes af to samtidige hvælv,
hvilende på forlæg undtagen mod gavlen og i
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Fig. 5. Indre, set mod øst. C. M. Smidt fot. 1904. - Interior to the east.

vest ved sammenstødet med skibets hvælv,
hvor der er skjoldbuer. Den vestlige af disse er
svagt spidsbuet og halvanden sten bred, mens
den østre er helstens og fladrundbuet. Sidst
nævntes eftermiddelalderlige form må givetvis
ses i sammenhæng med hvælvets brøstfældighed.17 Således er kapperne - bortset fra den ve
stre — tydeligvis ommurede, og skjoldbuen var
indtil restaureringen understøttet af en mur,
som udfyldte skjoldbuefeltet helt. Indtil oversi
den af alterbordet var der uden på denne støtte
mur yderligere tilføjet en helstens mur, som
formentlig har skullet danne vederlag for alter
skabene (s. 719). Ribberne er kvartstens storm
stigeribber, der nu oftest mangler den tværstil
lede sten. Der er overribber, som oprindelig
synes at have været lette, men nu til dels er
ombygget. I østvæggens søndre del er en 29 cm
dyb gemmeniche, som i murflugten måler
42x56 cm og sidder 97 cm over nuværende
gulv.
I hjørnet mellem våbenhus og tårn har man

engang i 1900’rnes første årtier opført et muret

skur som opbevaringssted for brændsel, sml.

Kundby (s. 629); o. 1971 er rummet indrettet til
toilet.
Ved restaureringen 1954 opførtes et sakristi
(arkitekt Viggo Hardie-Fischer) østligst ved
langhusets nordside. Tilbygningen, hvis vest
vindue og norddør er fladbuede, har halvtag i
forlængelse af langhusets tagflade. Forbindel
sen til koret sker gennem en fladbuet dør.

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdel
ser. De ovenfor beskrevne reparationer af lang-

huskorets hvælv vidner om statiske problemer
i denne senmiddelalderlige tilbygning, som
bl.a. er søgt stabiliseret ved opførelse af tre ud
vendige støttepiller ud for hjørnerne og gavlen.
Pillerne hviler på markstenssyld og synes i ho
vedsagen opført af små sten; hjørnepillerne er i
to afsæt, og alle har afdækning af vingetegl.
Indtil o. 19128 sammenbandtes langhusets flankemure endvidere af †ankerbjælker af træ, som
da erstattedes af de eksisterende rundjern.
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Fig. 6. Kalkmalet indvielseskors på korets østvæg
(s. 717). NE fot. 1978. - Cross of consecration on the
east wall of the chancel.

Omfattende reparationer af det udvendige
murværk præger som nævnt langhuskorets
sydside og navnlig tårnet, hvis sydmur samt
dele af vestfacaden er helt skalmuret i flere om
gange. Ved en reparation af tårnet har man gi
vet murfladerne en †kvaderbemaling, hvoraf re
ster kom for dagen ved tårnets restaurering
1977. Sporene var bedst bevarede på nordsi
den, hvor »kvadrene« var malet med rødt på
hvidtekalken (fig. 16); muligvis omfattede be
malingen tillige en sokkel og hjørnekæder. En
beslægtet kvaderimitation kendes fra det
o. 1700 opførte tårn i Skibby (DK. Frborg.
s. 2653).
Gulve. 1) Ved en undersøgelse 1953 forud for
kirkens hovedrestaurering konstateredes i store
dele af det oprindelige skib et mørtelgulv, ud
støbt over piksten, som vel kan have været det
ældste. 2) Fire kvadratiske *gulvfliser, ca.
15x15x4 cm, af rødt murstensgods, optoges
1953 i skibets sydøstre hjørne og afleveredes til
Nationalmuseet (inv. nr. Dl03-06/1953). De
meget slidte fliser har alle indstemplet hjerteformet planteornamentik på oversiden og er,
bortset fra en enkelt, overtrukket med glasur,
dels klar (fremtræder lysebrun) dels lys og
mørk grøn. Typen henføres til o. 1300 og ken

des fra flere af amtets kirker.18 3) Gulvet i lang
huskoret har ligget betydeligt højere end ski
bets mørtelgulv, ca. 60 cm. Ved undersøgelsen
1953 konstateredes spor efter et trin, som hav
de hævet østfaget, det egentlige kor, yderlige
re; endvidere fremdroges foran alterbordet et
podium af tykke rødlersfliser, kantet af munke
sten, som hvilede på levn af korets oprindelige
munkestensgulv.
Vinduer. De to vinduer i langhusets nordside
er rigt falsede og afdækkes af uregelmæssigt,
rundbuet stik. De er formentlig ikke meget
yngre end korforlængelsens vinduer og kan
være fra reformationsårhundredet. 1835-37
indsattes afsprossede, fladbuede trævinduer i
tårnet og på langhusets sydside. 185110 fik de to
nordvinduer tilsvarende vinduesrammer. Her
ved kom der mere »lys og luft« i kirken, uagtet
at disse vinduer, som endnu ses på ældre foto
grafier, var lavere end lysningen i den murede
åbning. 1908-118 fik sydsidens og tårnets vin
duer blyindfattede ruder i smedejernsrammer,
svarende til muråbningens lysning.19 Tilsva
rende ønskedes 1926 indsat i nord.8
Tagværker. Langhusets tagværk er af fyr og
opsat 1954 som kopi af det forrige, der respek
terede de to afsnit og for korets vedkommende
utvivlsomt var oprindeligt. Det var en ni fags
†dragerstol af eg med to lag hanebånd, spærsti
vere og krydsbånd mellem »kongerne«. Ski
bets †tagværk var af fyr med to lag hanebånd
og spærstivere. Tårnets oprindelige tagværk af
eg med to lag hanebånd, spærstivere og kryds
bånd er 1977 istandsat, hvorved hanebånd og
krydsbånd er fornyet i fyr. Våbenhusets tag
værk er nyere, af fyr.
Endnu 1758 havde tårnet blytag,20 men i dag
står kirken hvidkalket med tage af røde vinge
sten. Langhusets gulv, som sænkedes ved re
staureringen 1954 (Viggo Hardie-Fischer), har
østligst i det andet fag to trin til koret og i
vestfaget ligeledes to trin til tårnrummet.
Gulvfladerne dækkes af gule mursten (over be
ton), der i skibet er lagt i sildebensmønster.
Våbenhusets gulv er af samme materiale, mens
der i sakristiet og tårnrummet er genbenyttet
ældre sten (1800’rnes anden del): store ottekan
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tede gulstensfliser, som veksler med små kva
dratiske rødsten. Sakristiet og våbenhuset har
gråmalet bjælkeloft.
Opvarmning. 188510 havde kirken to ovne, af
hvilke den ene var opsat 1880. 1895 ønskedes
en ny kakkelovn i skibets nordvestre hjørne.
1954 installeredes elektrisk opvarmning.
Kalkmalerier. Ved restaureringen 1954 afdækkedes to indvielseskors på korets østvæg
(fig. 6), som istandsattes af Egmont Lind. De
stammer utvivlsomt fra kirkens ibrugtagning
efter langhuskorets opførelse og svarer nøje til
en type, som kendes fra andre af egnens kir
ker.21 Farverne er rødbrun og grøn.
†Kalkmalerier. Ved en undersøgelse 1901
konstaterede Jacob Kornerup forskellige mid
delalderlige malerispor på nordvæggen i det
oprindelige skib: 1) Levn af en udsmykning
med figurfragment, ældre end hvælvene og
disponeret i vandrette friser, forneden afsluttet
af bort med ringformede prydelser. 2) Indviel
seskors, der ifølge Kornerups farvelagte teg
ning var af samme type, som de bevarede på
østgavlen.
INVENTAR
Oversigt. Ud fra de optegnelser kunsthistorikeren
N. L. Høyen har gjort i forbindelse med et besøg
1832 kan man danne sig en forestilling om kirkens
daværende indretning, der i langt højere grad end
den nuværende afspejlede ældre tiders forhold. Det
fremgår, at flere inventarstykker, som nu kun er del
vis bevaret, dengang forefandtes i deres helhed. På
alterbordet, der ligesom i dag dækkedes af panel
med malerier signeret HM 1580, stod en altertavle
fra 1598 (resterne ligger på våbenhusloftet). Den
smykkedes af en mængde bibelsprog og den korsfæ
stede, antagelig i billedhuggerarbejde. De to gotiske
altertavler, hvis midtskabe nu hænger på nordvæg
gen, beskrives med fløje og predella, desuden skil
dres et maleri forestillende Kristus på korset mellem
Maria og Johannes flankeret af pave Lucius og Knud
den Hellige; det havde tidligere tjent som alterbordsforside, muligvis ved et af sidealtrene. I korbuen sås
et krucifiks jævnaldrende med den yngste af de goti
ske altertavler. Den tanke forekommer ikke urime
lig, at disse inventarstykker skulle være anskaffet i
forbindelse med opførelsen af det nu stående gotiske
langhuskor, således som det kendes fra f.eks. Store
Tåstrup (s. 328).
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Alterbordet, som står op ad østvæggen i det

samtidige, sengotiske kor, er opført af kamp
og munkesten; dets øverste skifte er kraget lidt
ud. Det måler 182 x ca. 155 cm og er 96 cm
højt. Ved undersøgelse i forbindelse med kir
kens restaurering 1953 fandtes en helgengrav
lukket med en rektangulær flise af ortoceratitkalk, 18,3x13 cm og 2,5-3 cm tyk. Sider og
kanter var glathuggede, oversiden poleret. I
graven lå en relikviekapsel af bly, som rummede
en ganske lille bensplint og en endnu mindre
partikel af kalk eller lignende indsvøbt i en
strimmel rødt, afbleget stof.
Alterbordet dækkes på de frie sider af paneler,
hvis malerier er dateret 1580 og signeret HM
eller MH. Af kortsiderne, som hver har to fyl
dinger med foldeværk, er den nordre ny (fra
1911). Højde 106,5 cm, forsidens længde 204
cm, kortsidernes hver 110 cm.
Forpanelet er opbygget som bl.a. Gislinges
og Kundbys med tre arkadefyldinger adskilt af
toskanske pilastre (s. 576, fig. 20, s. 636, fig.
20). Ligesom dér ses i arkadernes bueslag ka
rakteristiske rosetter, hvori reliefskårne hoved
er.22 Sydsidens foldeværk (fig. 7) er i sin ud-

Fig. 7. Panel på alterbordets sydside (s. 717). Niels
Termansen fot. 1911. - Panel on the altar’s south side.
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formning identisk med fyldingerne i et †panel i
Sæby (Løve hrd.), kendt fra ældre fotografi. Af
en reliefskåren indskrift i frisen fremgik, at det
var udført af Harmen snedker 1590. Hans navn
er i Tuse kirke desuden sat i forbindelse med
den dérværende prædikestol (s. 611), som ind
går i en større gruppe, kendetegnet bl.a. ved reliefskårne mands- og kvindehoveder i de øvre
smalfelter, nært beslægtede med alterbordsforsidens.
I arkaderne ses malerier (fig. 8), i midtfeltet
Kristus på korset med Jerusalem i baggrunden;
til siderne gammeltestamentlige scener: Abra
ham ofrer Isak og Kobberslangen i ørkenen
foran Israelitternes teltlejr.23 Forneden på korsfæstelsesfremstillingen findes signaturen: sam
menskrevet »HM« eller »MH« og »1580«.24 Til
de velbevarede billeder er især brugt rødt, oli
vengrønt og til bygninger og himmel en beige
farve. Panelets kulører er hovedsagelig grå og
guld, således at forsidens fire kannelerede pilastre er forgyldte.
Gesimsfrisens indskrifter refererer til male
rierne nedenunder; de er fornyet 1911, med
forgyldte versaler på sort bund: »Circa annvm
mvndi 2063 Abraham filivm svvm Isaach Jvsv
et mandato dei immolare volvit Gen: 22.«
(Omkring det Verdens år 2063 ville Abraham
ofre sin søn Isak på Guds befaling og bud, 1
Mos. 22), i midtfeltet: »Oblatvs est qvia ipse
volvit. Esaie 53:« (Han blev ofret fordi han selv
ville, Es. 53,7) og »Locvtvs est dominvs admosen: fac serpentem enevm, et pone evm pro
signo qvi percvsvs aspexerit evm vivet nv(m)e:
21« (Da sagde Herren til Moses: lav dig en slan
ge og sæt den på en stang, så skal enhver slan
gebidt, der ser hen på den, leve! 4 Mos. 21,8).
Ved restaureringen nævnte år behøvede male
rierne blot en rensning og konservering, mens
rammeværket krævede større udbedring af den
gule marmorering. I forbindelse med alterpar
tiets ændring 1953-54 nymaledes træværket un
der ledelse af Ernst Trier.
En †alterbordsforside må ud fra Høyens beskri
velse formodes at stamme fra middelalderens
slutning, og kan have hørt til et sidealter eller
være blevet erstattet af den eksisterende alter-

bordsforside fra 1580. Høyen skildrer den som
et maleri med Kristus på korset mellem Maria
og Johannes. På siderne, foran rige forhæng,
den hellige pave Lucius med sværd og den hel
lige Knud med rigsæble og scepter. »Middel
mådigt arbejde, der minder om den nedertyske
skole; Knud er stærkt forslidt. Det har tjent til
et dossale«.25 Ud fra kendskabet til bevarede
forsider er det fristende at henvise til f.eks. Sto
re Fuglede (Ars hrd.) eller Herlufsholm (DK.
Sorø s. 1130), begge fra 1500’rnes første fjerde
del og med malet korsfæstelsesfremstilling,
men uden flankerende helgener. Den mulighed
skal nævnes, at helgenafbildningerne oprinde
lig kan have haft plads på alterbordets nord- og
sydpaneler som i Kirke Helsinge og Gierslev
(begge Løve hrd.) eller Store Fuglede, hvis for
side nu er i Nationalmuseet. Også de jævn
aldrende paneler i Nørre Jernløse, Kvanløse og
Hagested skal bringes i erindring.26 Det er uvist, hvornår maleriet forsvandt fra kirken,
men det nævnes ikke i en indberetning 1894.
Alterudsmykningen, som opstilledes 1954, er
udført af billedhugger Gunnar Hansen og be
står af en i træ udført korsfæstelsesgruppe.
Rester af den tidligere (†)altertavle, der ifølge
Høyens optegnelser 1832 er fra 1598, ligger på
våbenhusloftet. Tavlen ses på fotografi fra 1904
(fig. 5); den tilhører en gruppe, der bl.a. er re
præsenteret i Nørre Jernløse, Udby og Hørby
(s. 96, 474 med fig. 8 og s. 498, fig. 10), de to
fra 1595, men alle senere ændrede. Det gælder
også Svinninge, hvor den store trekantgavl må
anses for at stamme fra en forandring i begyn
delsen af 1700’rne. Endvidere noterede synet
1834: »Altertavlen blev anmeldt at være under
arbejde« og næste år: »En ny altertavle er an
skaffet«.10 Der kan imidlertid ikke have været
tale om en fornyelse af hele tavlen, snarere dre
jer det sig om den overmaling af tavlens ulæse
lige indskrifter, som J. H. Larsen nævner 1842.
Han skriver videre: »Nu står derpå kun: Saa
elskte Gud Verden etc. Joh. 3,16 med forgyldte
bogstaver og derover et kors. Dette var rigtig
nok nemt at slippe derfra«.27 Denne beskrivelse
stemmer med tavlens udseende på fotografiet
fra 1904.
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Fig. 8. Alterbordsforsidens arkadefelter med malerier dateret 1580 og signeret HM eller MH. Billederne
forestiller Kristus på korset med Jerusalem i baggrunden flankeret af Abraham, der ofrer Isak, og Kobberslan
gen i ørkenen foran israelitternes teltlejr (s. 718). NE fot. 1978. - Arcaded panels with paintings dated 1580 and
signed HM or MH on the altar frontal. The paintings show the Crucifixion between Abraham’s Sacrifice and the Serpent
in the Desert.

Ifølge Høyens korte beskrivelse sås 1832
»den korsfæstede og en mængde bibelsprog 1
Timoth. 1. Joh. 10. Indstiftelsesordene«. Det
fremgår ikke, om der var tale om en skåret eller
malet fremstilling af den korsfæstede, ligesom
bibelhenvisningerne heller ikke er klart formu
lerede, men i al fald ikke kan være identiske
med de af Larsen omtalte.
1912 indsattes i storstykket et maleri, udført
af August Hærning, kopi efter Carl Blochs bil
lede af Kristus i Getsemane.28 Det hænger nu på
sydvæggen i tårnrummet.
Sidealtertavler (?). I kirken findes midtskabet
fra to sengotiske altertavler, af hvilke den ene
kan have tjent som hovedaltertavle. 1832 omta
ler Høyen kort de to tavler, mens J. H. Larsen
184227 skriver, at der på begge sider af altret har
været to gamle, katolske altertavler. I overens
stemmelse hermed meddeles 1894, at de to alterskabe i henved 60 år har ligget på våbenhus
loftet i støv og snavs. Efter at være blevet istandsat opstilledes tavlerne ved korets østvæg
1899. I forbindelse med kirkens restaurering

1954 flyttedes de til den nuværende plads på
nordvæggen.
1) 1400’rnes slutning, kun midtskabet (fig. 9)
bevaret, ca. 130x87 cm, dybde 20 cm. Heri
står Katarina, en af de fire »hovedhelgeninder«,
fremstillet som kongedatter med krone på ho
vedet; i venstre hånd holder hun åben bog som
tegn på lærdom, i højre det store sværd, hvor
med hun led martyrdøden. Ved hendes fødder
ligger den overvundne kejser Maxentius, kro
net og holdende nu forsvundet attribut i højre
hånd.29 Foroven i skabet stavværk.
I hver af skabets ydersider to hængsler, som
har båret de fløje, der af Høyen30 beskrives såle
des: »1. Hun knæler foran en eremit, der af sin
bolig viser hende et madonnabillede«, dvs. Ka
tarinas omvendelse hos eremitten, der viser
hende sit madonnabillede. »2. Hun knæler for
Maria med barnet«, dvs. Katarinas mystiske
trolovelse med Jesusbarnet, der siddende på
moderens skød sætter en ring på Katarinas fin
ger. »3. Hun møder en konge?«, dvs. Katarina
knælende for kejser Maxentius og »4. Et mira-
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Fig. 9. Sidealtertavle.
Midtskab med Katarina
af Aleksandria, fra
1400’rnes slutning
(s. 719). NE fot. 1978. Altar-piece from side altar.
Centre compartment with
Catherine of Alexandria,
from the close of the 15th
century.

kel: En blind knæler mellem tvende«.31 De ud
vendige malerier var »rent ødelagte. Korte fi
gurer, foldekastet nærmer sig den kølnske sko
le«. På predellaen et Veronika-hoved.
Skabet står med en nyere staffering, rimelig
vis den, maler Rahbek i Ringsted udførte
189428 eller kort forinden på grundlag af få op
rindelige rester. Bag- og sidevægge er forgyld

te med et mønster i kridtgrunden, antagelig
kopieret efter en anden altertavle eller en alterbordsforside. Nederst i skabet ses malede fryn
ser svarende til dem, der på forsiderne efterlig
ner alterdugens frynser. I øvrigt er anvendt
rødt og blåt samt forgyldning.
2) O. 1500, jfr. også Høyen, der betegner
den som yngre end nr. 1 og »hørende til samme
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Fig. 10. Sidealtertavle.
Midtskab hvori Maria
med barnet, fra o. 1500
(s. 721). NE fot. 1978. Altar-piece from side altar.
Centre compartment with
the Virgin and Child,
c. 1500.

klasse som tavlen i Mørkøv« (Tuse hrd.), hvis
udseende kun kendes fra Høyens omtale og
skitse.
Kun midtskabet, hvori den apokalyptiske
madonna, er bevaret (fig. 10), 141x94 cm og
24 cm dybt, med tovstav inden for hulkehl på
de tre sider, forneden skråfas. Skabet er smiget
indvendigt; Mariafiguren står på et lavt fod
Danmarks Kirker, Holbæk amt

stykke, hvorpå hviler to slanke halvsøjler, der
bærer tre kølbuer med stavværk. Maria er
fremstillet som himmeldronning omgivet af
solens stråler; på højre arm bærer hun Jesusbarnet, med venstre fod træder hun på måneseglet.
Endnu 1832 sås to engle, som holdt hendes
krone, ligesom også skabets fløje var i behold;
de rummede fremstillinger af »Bebudelsen,
47
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Fig. 11. Disk fra 1500’rnes første halvdel (s. 722) NE
fot. 1978. - Paten from the first half of the 16th century.
Fig. 12. Alterkalk fra 1500’rnes første halvdel (s. 722).
NE fot. 1978. - Altar chalice from the first half of the
16th century.

Fødslen etc.«, muligvis Kongernes tilbedelse
og Omskærelsen, som ses på den jævnaldrende
tavle i Årby (Ars hrd.) med samme motiver i
øvrigt. Tavlen hvilede på en predella, hvor to
svævende engle holdt et Veronika-hoved,
utvivlsomt en malet fremstilling, der var over
stænket med kalk, men som »vist kunne kon
serveres«. I øvrigt forekom der Høyen at være
noget ejendommeligt i farven.
Den nuværende staffering stammer hovedsa
gelig fra maler Rahbeks tid (jfr. nr. 1). Marias
kappe er rødbrun, kjolen blå, kronen og måne
seglet forgyldt ligesom skabets bagvæg, der
har granatæblemønster i kridtgrunden.
Altersølv. Kalk (fig. 12), fra 1500’rnes første
halvdel, 18,5 cm høj. Den sekstungede fod i to
afsæt har profileret fodplade. Skaftet er ligele
des sekssidet med profileringer ved overgangen
til fod, knop og bæger. Let fladtrykt knop med
graverede stavværksblade på over- og undersi
den og mellemfaldende ryggede, foldeværkslignende partier. Ud for disse sidder seks rudebosser, de fem med graverede minuskler: »Ihesu«, den sidste med graveret firbladet blomst
svarende til de støbte, der alternerer med rudebosserne. Kalke med lignende knop findes bl.a.
i Torup og Sønderborg S. Marie kirke.32 Yngre,
men dog gammelt bæger med ny hældetud. På
en af fodtungerne graveret, flettet cirkelkors.
Samtidig disk (fig. 11), 14,5 cm i tvm., med
graveret cirkelkors på fanen. Bunden er formet
som firpas med små graveringer i sviklerne.
Cirkelkorset er ikke identisk med kalkens, men
svarer derimod som disken i øvrigt næsten
fuldstændigt til disk nr. 1 i Sønderborg S. Ma
rie kirke (DK. SJyll. s. 2080).
Oblatæske, fra 1877,33 cylinderformet, tvm. 9
cm, 3,5 cm høj med let hvælvet låg, hvorpå
graveret latinsk kors flankeret af liljer. På siden
graveret skriveskrift: »Svinninge Kirke 1877«,
under bunden to stempler hvori »R.C.D« og
»I«.

Alterkande, muligvis anskaffet 1845. Fra den
kongelige Porcelænsfabrik, sort med guldkors.
1844 anskaffedes en kande, hvis størrelse ikke
svarede til kommunikanternes antal, hvorefter
den nuværende(?) større erhvervedes.10
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Alterstager, sengotiske, 44,5 cm høje, svaren

de til bl.a. Jyderups (s. 744, fig. 15), på høj fod
skål med graverede koncentriske cirkler. Det
skarptsnoede skaft midtdeles af sekskantet,
profileret led; i lyseskålen sidder pig af jern,
hvortil er fastgjort et jernbånd med en lille, for
neden gennembrudt lysepibe i hver ende. In
ventariet 1664 opregner foruden de to mes
singstager på altret en lille †messingstage til små
lys.34 - Syvarmet stage, fra o. 1900, Titusstage
fra Lauritz Rasmussens broncestøberi.
†Messehagler. Inventariet 1664 opfører en
messehagel af rødbrunt fløjl.34 O. 1820 mangle
de messeklæder, og 1832 var messehaglen fæl
les med Hjembæk.10 1834 forevistes en nyanskaffet, og 1875 behøvedes igen en ny.10
Alterskranken, fra 1954, er udført med den
gamle, fra 1700’rne (nu på våbenhusloftet) som
forbillede. Den har udsavede, lakerede balustre
af træ og blå håndliste.
Font, romansk, af granit, tvm. 74 cm, af Kalundborgtype, ligesom bl.a. fontene i Udby og
Gislinge (s. 477, fig. 11 og s. 580). Den kvadra
tiske fod har svagt fremtrædende hjørneknop
per35 og tovstav foroven; skålformet kumme
med tilsvarende tovstav ved randen. Spor af
hvid maling eller snarere kalk, som 1910 øn
skedes fjernet.8 Opstillet i tårnbuen.
Dåbsfade. 1) Fra 1979, af ophamret tin, udført
hos hofjuvelerer A. Dragsted efter tegning af
arkitekt Holger Schmidt. Under bunden gra
veret: »Svinninge kirke 1979«.
2) 1600’rne 36 af tin, 64 cm i tvm. med 13,5 cm
bred fane, 8,5 cm dybt. Fadet er stærkt angre
bet af tinpest og har flere store lapninger.37 I
bunden utydeligt stempel. Ude af brug; op
hængt på nordvæggen i tårnrummet.
3) 1850-1950, af messing, 30 cm i tvm. Uden
fane, med skrå sider.
Dåbskander. 1) Samhørende med fadet fra
1979. 2) O. 1850, af messing, svarende til
Kundbys (s. 641).
En †fontekeddel er nævnt i inventariet 1663.34
Et †krucifiks på en †korbuebjælke tillige med to
†sidefigurer siges 1842 at være fjernet ved kir
kens reparation nogle år tidligere,27 mens Høy
en 1832 nævner krucifikset over koret, men ik-

Fig. 13. Prædikestol, med malet årstal 1619 (s. 723).
NE fot. 1978. - Pulpit with painted date 1619.

ke sidefigurerne. 1894 lå der på våbenhusloftet
en meget ødelagt og »værdiløs« Kristusfigur,
som antagelig har været den fra korbuen. 1929
var den borte.
Prædikestolen (fig. 13), med malet årstal
1619,38 samtidig himmel og ny opgang er ud
ført i Anders Nielsen Hatts værksted i Roskilde
ligesom de nært beslægtede stole i Grandløse
og Hørby (s. 213 med fig. 12, 18, 19 og s. 502
med fig. 15).
Kurvens fire fag adskilles og flankeres af
nøgne dydehermer: Tro med kors og bog, Håb
med anker i venstre hånd, højre hånds attribut
47*
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Fig. 14. Indre, set mod vest. NE fot. 1978. — Interior to the west.

mangler, Kærlighed med barn på venstre arm,
Retfærd med sværd i højre hånd (kun hæftet
bevaret) og vægt i venstre samt Styrke med
brudt søjle. Storfelterne rummer reliefskårne evangelistfigurer, der med symbolet ved fød
derne står på konsol i en arkade, hvis ramme
smykkes af slyngbånd og brydes af flige fra den
indrammede kartouche. Under evangelisterne
ses deres navne med reliefversaler: »S: Mat«(tæus), »S. Marc«(us), »S. Lvcas« og »S.Iohani«.
Gesimsens felter svarer til postamentets, på
hjørnerne er der bøjler med englehoved. Under
håndlisten fra 1954 sidder pærestav.
Den regelmæssigt sekssidede himmel har på
undersiden seks profillisteindrammede felter
omkring lille drueklase i midten. Under gesim
sen en bladliste svarende til kurvens og på hjør

nerne bøjler med englehoved eller maske; hero
ver står småpyramider med gennembrudt postament. På tre sider topstykke med kartouche
hvori englehoved.
Kurven hviler på svungen underbaldakin
med drejet kugle forneden. Over et lavt postament med profillisteindrammede felter sidder
karnisformet led med fladsnit på undersiden; på
hjørnerne krumknægte med diademhoved over
diamantbosse hvorunder hængeornament. Un
der felterne udsavet bladbort.
Opgangen fra 1954, der består af en trappe
uden gelænder, afløste en ældre med panel teg
net af arkitekt C. M. Smidt 1908. Dens udseen
de kendes såvel fra tegningerne dertil som fra
fotografier, hvoraf fremgår, at panelet var hø
jere og kraftigere end forgængerens, der var
lavt med to glatte fyldinger (jfr. fot. fra 1904).
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Fig. 15. Indre, set mod øst. NE fot. 1978. - Interior to the east.

Stolen står med en staffering fra 1955 ved
Ernst Trier, Vallekilde. Nedenunder er bevaret
en oliemaling ved Alfred Larsen, 1900, med
forgyldte indskrifter. De nuværende er udført
med sorte versaler på gylden bund: »Evangeli
um est potentia dei ...« (Evangeliet er Guds
magt) i postamentet, og på himlen: »Omnis
sermo dei ignitus ... Proverb 30« (Al Guds tale
er ren, Ordsp. 30, 5), mens den sorte fraktur på
kurvens gesimsfrise lyder: »Guds Ord bliffver
evindelig (1 Pet. 1,25) 1619«. Indvendig i sto
len læses: »Istandsat 1954 under Nationalmuse
et Ernst Trier«. Farveholdningen er grå med
blåt og grønt, arkadefelternes bund gylden, dydehermernes attributter forsølvede.
Stolestader, fra 1954, åbne, med glatte gavle.
Lakbehandlede, gavlene afdækket med enkel
blå liste.

†Stolestader. Fra ældre fotografier kendes to
sæt stole. De ældste havde enkelt rygbræt og
udsavede gavlstykker og var tilsyneladende re
sultatet af ændringer foretaget kort efter 1860,
da synet henledte kirkeejerens opmærksomhed
på stolene, »der havde et yderst uhyggeligt ud
seende og ville gøre en opmaling eller hel for
nyelse nødvendig«.39 Disse »uskønne bænke«
forandredes 1924 af snedkermester Carl Peder
sen, hvorpå David Larsen malede dem efter
Harald Muncks forslag.8 Ved denne lejlighed
anskaffedes nye †gavle med vinkelformet af
slutning foroven.
Under restaureringen 1953 stødte man langs
skibets vægge på ca. 30 cm høje, murede bænke
opført i tilslutning til gulvlag. Samtidig fjerne
des et †panel fra o. 1580 langs udmuringen på
korets østvæg (sml. alterbord).
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(†)Præstestol, fra 1600’rnes begyndelse. Så
vidt det fremgår af et fotografi fra 1904 var
den, som det så ofte er tilfældet, ændret i
tidernes løb, idet en af den nederste dels tre
fyldinger var savet midt igennem og således
ikke korresponderede med overdelens to rek
tangelfelter, hvori lodrette og vandrette lister
dannede et åbent gitter.40 Mellem de to felter et
bræt med udsavede ornamenter. Gesimsen
havde glat frise hvorover tandsnit og vistnok
portalliste; for enderne bøjle med kerubhoved.
Stolen stod ved korets nordvæg, indtil den fjer
nedes 1953. Dele er henlagt på våbenhusloftet.
†Herskabsstole? Årstallet 1577 sås 1842 på kir
kestolene.27 Det kan i dag ikke afgøres, men
forekommer sandsynligt, at der var tale om
herskabsstole (sml. f.eks. Sønder Jernløse
s. 149).
To pengebøsser, af messing, antagelig iden
tiske med de to, der opføres i inventariet 1862.8
Klokkeformede som f.eks. Ågerup og Undløse
(s. 271 og 388).
Kirkens dørfløje stammer fra 1953. †Dørfløje.
1) Beskrevet 183231 som »gammel, med en rose
og to masker indhyllet i svært drapperi, den
ene alvorlig, den anden rækker tunge. Fyldingsdekorationerne har lidt, de har været nag
lede på den egentlige dørflade«. En nærmere
datering af dørfløjen er vanskelig ud fra denne
beskrivelse, som desuden påpeger »den gevaltige klodslås«, hvilket må forstås som en stor lås
af træ. 2) 1877 anbragtes nye fløjdøre i indgan
gen til våbenhuset.10
Orgel, bygget 1972 af Conrad Christiansen,
Bagsværd, med genanvendelse af hovedparten
af pibematerialet fra kirkens tidligere orgel. 11
stemmer, fordelt på hovedværk, brystværk
(med svelle) og pedal. Facade tegnet af orgel
byggeren. I tårnrummet. †Orgel, bygget 1924
af I. Starup & Søn, København,41 ombygget
1949 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby.42
Syv stemmer, ét manual og anhangspedal;
pneumatisk aktion. Størstedelen af piberne er
genanvendt i det nuværende orgel. I tårnrum
met. Et †harmonium anskaffedes o. 1895.43
Salmenummertauler, fra 1953, af hvidmalet
træ med søm til metalnumre. †Tavler. 19028

noterede synet, at de daværende tavler var for
smalle til at rumme et tilstrækkeligt antal num
re. En glat tavle med buetunge foroven, som
ses på fotografi fra 1904, er antagelig identisk
med en af disse, mens en tavle med spærformet
afslutning,44 kantet og delt af smalle lister, for
mentlig er yngre.
†Præsterækketavle, omtales af Høyen 1832.
Mindetavle, fra o. 1864, over gårdmand Peder
Rasmussens søn, Henrik Pedersen af Svinninge, falden i kampen på Als 29. juni 1864. Hvid,
gråflammet marmortavle, ca. 41x61 cm, med
fordybede, sortmalede versaler. Under ind
skriften citat fra Åb. 14,13. På skibets nordvæg
indtil den 1954 indmuredes i våbenhusets øst
væg, syd for vinduet.
†Maleri?, se (†)altertavle fra 1598.
Lampetter, fra 1978.
Tårnur, signeret og dateret A. Funch 1857 på
værket, som er en ret udbredt støbejernsmodel
med stiftgang og timeslagværk. Står i et for
modentlig samtidigt urhus op ad nordvæggen i
klokkerummet. Skiven, med romertal, dateret
1857, optager en del af det nordre glamhul.
1661 omtales et †tårnur første gang.34 Sandsyn
ligvis har dette eksisteret til det nuværende
værk anskaffedes.
Klokker. 1) 1648, støbt af Claus van Dam.
Tvm. 96 cm. Indskrift med reliefversaler om
halsen: »Dvrch das Fever bin ich geflossen Cla
ves van Dam hadt mich gegossen. Anno 1648«.
Derunder akantusbladfrise svarende til den un
derste frise på samme mesters klokke fra 1643 i
Hørby (s. 511). På overgangen til slagringen tre
profillister. Ophængt i vuggebom 1950 ved
Aug. Nielsen, »Thubalka«, Roslev.
2) Støbt »1849 CHLCM Kiøbenhavn« ifølge
indskrift om halsen under bladbort af en ældre
klokke, jfr. †klokker. Tvm. 99 cm. Ophæng
ning som nr. 1.
†Klokker. 1528 afleveredes en klokke.45 I
april-maj 1702 forhandlede kirkens patron med
klokkestøber Steffen Scherrenbein fra Køben
havn om støbning af en klokke i den form og
ovn, der stod på S. Olai kirkegård i Kalund
borg og var blevet brugt til støbning af Ka
lundborg kirkes klokke i disse måneder.46 Der
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opnåedes imidlertid ikke enighed om kontrak
ten, og tilsyneladende er den tilsigtede omstøb
ning af kirkens store klokke først sket 1718.
Præsteindberetningen fra 1758 gengiver ind
skriften: »Me fecit Frideric Holtzmann A(nn)o
1718 Hafniæ. Gloria in excelsis deo. Jeg som
brøstfældig var, og skurret i hver øre, har fået
en anden klang, som alle vel kan høre, gehejmeraad Adeler bekosted mig paa nye, til Her
rens ære og for Svinninge sogn og bye« (F. H. i
København støbte mig år 1718.20 Gud alene æren). 1838 havde klokken oven over det sted,
hvor knebelen slog, en revne, der næste år var
tiltaget så meget, at fejlen snarest måtte afhjæl
pes, et arbejde, der var påbegyndt 1840 og ven
tedes færdigt i juli måned.10 Ved det da afholdte
nye syn havde urmager Nagel i Ringsted repa
reret den ved at udhugge revnen og dreje klok
ken, således at knebelen slog på den modsatte
side, hvorved lyden var blevet noget dybere,
men klar og ingenlunde skrattende.10 1848 hav
de klokken dog fået en ny revne,10 hvorefter
den omstøbtes 1849, jfr. klokke nr. 2.
Klokkestol, af eg, med dobbelte skråstivere;
desuden er der nogle steder tilføjet en tredje,
yngre af fyr, som bl.a. kan stamme fra begyn
delsen af 1800’rne, idet klokkestolen 1816 var
ganske forfalden9 og igen 1847 brøstfældig.10
GRAVMINDER
Gravsten. Romansk, af rødgrå granit, 222x4960 cm og ca. 16 cm tyk. I den ene ende findes et
lille reliefhugget latinsk kors, ca. 40 cm langt.
Ved de to langsider en let hulet affasning. 1894
ved våbenhusets dør, nu ved tårnets sydmur,
hvor den også lå 1929.
†Gravsten. 1702? Af den slidte indskrift læstes
1894: »Henrich ... som ... 1702«. I hjørnerne
rosetter. Lå 1894 på kirkegårdens sydlige del.
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Ved embedet. Kirkesynsbog 1862-19(78). - Se i øvrigt
arkivalier for Holbæk amt i almindelighed s. 50.
NM2. Præsteindb. 1810 og 1828. Indberetninger
af Aage H. Mathiesen 1894 (bygning), P. Hauberg
1894 (inventar), Alfred Larsen 1900 (prædikestol),
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J. Kornerup 1901 (kalkmalerier), C. M. Smidt 1904
og Niels Termansen 1910 (alterbordspanel), usign.
udat. (V. Hermansen 1929?) og M. Mackeprang 1929
(bygning og inventar), Tage E. Christiansen 1953
(helgengrav), Elna Møller 1953 (udgravningsrapport), Ernst Trier 1955 (prædikestol), Vitus Nielsen
1978 (font), Hugo Johannsen 1978 (bygning), Marie-Louise Jørgensen og Erik Lyckegaard 1978 (in
ventar og gravminder). - Bygnings- og kalkmaleri
beskrivelse ved Hugo Johannsen, inventar og grav
minder ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktionen
afsluttet juli 1982.
Tegninger. NM2. Plan og vindue ved Aage
H. Mathiesen 1894. - Prædikestol ved Alfred Larsen
1900. - Akvarel af kalkmalerier ved J. Kornerup
1901. - Trappe til prædikestol og opmåling af trin
samt tre tegninger af ny trappe ved C. M. Smidt
1905. - Udgravningsplan ved Elna Møller 1953. Tryk af isometri af kor og plan ved V. Hardie-Fischer 1953. - Plan ved M. Brahde 1960. - Levn af
kvaderimitation på tårnets nordside ved Henrik Ja
cobsen 1977 og Marianne Nielsen 1982. - KglBibl.
2°. 61 og 66. Johan Gottfred Burman Becker: Teg
ninger af Danske Kirker. Monumenter, Døbefunter,
Gravstene og andre mærkelige Alderdomslevninger.
Notebøger. NM2. N. L. Høyen XII, 3.
Roskildebispens jordebog s. 164.
Landebogen s. 143.
RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div.
dok. vedk. kirker og sognekald.
4 Kronens Skøder III, 21.
5 RA. DaKanc. A29. 1726-97. Efterretn. om ejerne
af kirker og kirketiender.
6 Larsen: Holbæk s. 75.
7 NM6. Fundprot. 1883/84, 489.
8 Ved embedet. Kirkesynsbog 1862-19(78).
9 LA. Holbæk amtsprovsti. 1808-24. Synsforretn.
10 LA. Tuse og Merløse hrdr.s provsti. 1824-1900.
Synsforretningsprot.
11 Ved undersøgelsen 1953 sås, at der i kortsiden af
planken nærmest murflugten var rester af trænagler;
endvidere bemærkedes, at plankens vestre ende var
falset og hvilede på en mursten, formentlig hidrø
rende fra reparation.
12 S ml. fot. i NM2.
13 Den 1876 udvidede dør (jfr. note 10) ses på foto
grafi fra 1929; indsættelsen af ny dørfløj 1954 med
førte en beskeden udvidelse, navnlig i højden.
14 Vinduet ses ikke på Burman Beckers tegning
(fig. 3), men derimod på fot. i NM2 fra 1894.
15 Jfr. Hugo Johannsen: På sporet af en vestsjæl
landsk murermester fra 1500’rnes første årtier, i
Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift
til Harald Langberg, 1979, s. 99-109.
16 Den øverste er tilmuret 1954 ved indsætning af
jernanker til den nye tagstol.
1
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Fig. 16. Levn af eftermiddelalderlig kvaderbemaling
på tårnets nordside (s. 716). 1:100. Målt af HeJ under
restaureringen 1977, tegnet 1982 af Marianne
Nielsen. - Traces of post-medieval painted ashlars on the
north side of the tower.
17 1879 (note 8) fandtes korhvælvet brøstfældigt,
hvorfor det ønskedes undersøgt, om det kunne repa
reres eller måtte omsættes.
18 Således Butterup (s. 64), Særslev (Skippinge hrd.),
Tveje Merløse (Holbæk by) og Nykøbing. Jfr. end
videre Birgit Als Hansen og M. Aaman Sørensen:
Den usynlige kirke. Butterup kirkes indre i middel
alderen, i Strejflys over Danmarks bygningskultur.
Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 75 samt fig.
13 og note 5.
19 Ved synet 1908 og 1911 siges udtrykkeligt, at de
nye smedejernsrammer skal følge den murede fals.
20 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til
HofmFund.
21 Således Sønder Asmindrup (s. 188) og Tuse
(s. 603); endvidere Hugo Johannsen, i Strejflys over
Danmarks bygningskultur, se note 15.
22 I indb. 1911 betegnes forsiden som en smuk og
typisk repræsentant for en række lignende arbejder
rundt om i nordvestsjællandske kirker, mens J. H.
Larsen 1842 noterer: Alterbordsforsiden fra de
smagløse reformationstider.
23 Sammenstillingen af de tre motiver kendes fra
Biblia Pauperum, jfr. Christie: Ikonografi, s. 163.
Den nederlandske fløj altertavle fra o. 1560 i Sønder
borg slotskapel fremviser de samme motiver (DK.
SJyll. s. 2133), hvilket også gælder altertavlen i
Kronborg slotskirke fra 1586 (DK. Frborg. især
s. 592). Se endvidere Sigrid Christie: Tema og pro
gram i den gammellutherske ikonografi, i Fra Sankt
Olav til Martin Luther, Oslo 1975, s. 207-20.
24 På Vindinge kirkes prædikestol skåret 1589 af Oluf Krog ses i feltet nærmest væggen to navnetræk,
der måske er malersignaturer »NC« og »HM« (DK.

Kbh. Amt s. 1918). - Hvorvidt denne evt. malersig
natur dækker over Hans Maler i Udby, der måske
gjorde dekorationen på et lærredsforhæng i Skibbinge kirke, lader sig næppe afgøre (sml. DK. Præstø
s. 1086).
25 I notebogen bruger Høyen ordet »dossale« om alterbordsforsiderne i Kvanløse og Nørre Jernløse,
mens »antemensale« anvendes på f.eks. Vemmelev,
Høve og Marvede (DK. Sorø s. 739, 794 og 1042).
26 S. 96 med fig. 12, s. 118 med fig. 13 og s. 542,
fig. 23.
27 Larsen: Holbæk 2, s. 74.
28 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
29 Som eksempel på bevarede, jævnaldrende alter
tavler viet Katarina, kan nævnes en i Sønder Bjærge
(DK. Sorø s. 918 med fig. 4) og i Årby (Ars hrd.).
30 Høyens beskrivelse af tavlen er gengivet af
J. F. Fenger: Helgensager, i KirkehistSaml., 1853, 2.
bd. s. 13.
31 Denne scene er det ikke lykkedes at identificere.
32 DK. Frborg. s. 1655 med fig. 16 og SJyll. s. 2079
med fig. 16.
33 Jfr. synets opfordring 1876 (jfr. note 8).
34 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72.
35 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 406 og 97, hvor
den sammenstilles med fontene i de nærliggende kir
ker i Jyderup og Jorløse (Skippinge hrd.). Her har
man ved svagt indhuggede linjer søgt at efterligne
ikke et kapitæl, men en base.
36 Muligvis det, der er nævnt 1664 (jfr. note 34).
37 1831 (jfr. note 10) bemærker synet, at dåbsfadet
må repareres, og året efter er det sendt til Køben
havn til omstøbning, som dog ikke ser ud til at være
effektueret.
38 Høyen skriver (jfr. note 31) om stolen, at den er
samtidig med altertavlen (fra 1598) og har beholdt
sine oprindelige lyse farver. »Dyderne de fire evan
gelister som thermer« (hermer).
39 Jfr. note 10. 1862 oplyses, at restaureringen ved
stoleværket var fortsat (jfr. note 8).

Fig. 17. Landsbyplan. - Village map.
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Et tilsvarende, enkelt gitter ses på døren til præstestolene i Hejninge og Ottestrup (DK. Sorø s. 635
med fig. 3 og s. 674 med fig. 8).
41 I. Starup & Søns arkiv.
42 Th. Frobenius & Sønners arkiv.
43 Jfr. note 8. 20. maj 1895 omtales det, at et orgel er
40
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anskaffet, men 1906 nævnes kun et harmonium.
44 Jfr. fot. fra 1929.
45 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
46 LA. Kalundborg kirkeinspektionsarkiv. Rgsk.
1693-1721.

