
Fig. 15a-b. Sønder Jernløse. (†)*Herskabsstole o. 1560. Lågefyldinger med initialer og våbener for Gørvel 
Gyldenstierne og Gert Ulfstand (s. 3430). Nu på Knabstrup. HJ fot. 2001. - (†)*Manorial pews c. 1560. Door- 
panels with initials and arms for Gørvel Gyldenstierne and Gert Ulfstand. Now at Knabstrup manor.

TILFØJELSER OG RETTELSER
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Afsnittet bringer ingen oplysninger om ændringer, 
som måtte være sket efter redaktionens afslutning af 
den enkelte kirkebeskrivelse. Sådanne oplysninger 
(om restaureringer, nyt inventar etc.) må søges i Na
tionalmuseets arkiver. Derimod omtales forhold og 
genstande, som forefandtes på tidspunktet for manu
skripternes affattelse, hvad enten redaktionen har 
overset sådant materiale eller ikke på daværende tids
punkt har kunnet indhente fyldestgørende museums- 
oplysninger herom.

Fortegnelse over arkivalier. Bd. 1, s. 51, v. sp.: 
Sjællands stiftsprovstearkiv, læs: Provstiarkiver.

Forkortelser vedrørende Holbæk Amt. Bd. 1,
s. 54, h. sp., lin. 24 f. o.: J. M. Larsen, læs: 
J. H. Larsen.

S. 54, h. sp., lin. 2 f. n.: (Eksemplar i NM2 
med forfatterens tilføjelser), læs: (Eksemplar i 
NM2 med F. Uldalls tilføjelser).

Butterup. Bd. 1, s. 74, h. sp., lin. 8 f. o.: den 
anden krydser armene, læs: den anden med 
krydsede arme er formentlig Håbet (sml. 
Store Tåstrup s. 335).

S. 79, v. sp., efter lin. 18 f. o. tilføjes:
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Fig. 16. Butterup. Ydre, set fra sydøst med nu for
svundne †vinduer, dels til apsidens sakristi (s.63), dels 
»stuevinduer« i kor og skib fra 1798 (s. 64). Tegning 
af J. G. Burman Becker, dateret 29. maj 1861 (s. 
3430). Det kongelige Bibliotek. - Exterior seen from 
the south-east. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 
29th May 1861.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1528 afleveredes 
en klokke (jfr. RA. Rgsk. ældre end 1559. For
tegnelse over indkrævede klokker).

S. 81, v. sp., efter lin. 9 f. o. tilføjes: 
Kgl.Bibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

S. 82, note 24: (NM2, inv.nr. D13548, 171/ 
1979), læs: (NM2, inv.nr. D13548, D171/ 
1979).

Nørre Jernløse. Bd. 1, s. 108, h. sp., efter lin. 4 
f. n. tilføjes: Notebøger. NM2. N. L. Høyen, 
XI (1832), 50.

Kvanløse. S. 118, h. sp., lin. 4 f. n. tilføjes: 1832 
hang krucifikset iflg. Høyen foran koret.

S. 125, v. sp., lin. 4 f. n.: Notebøger. NM2., 
tilføj: N. L. Høyen, XI (1832), 51.

Sønder Jernløse. Bd. 1, s. 141, v. sp., lin. 2 f. o.: 
nederste figur, læs: nederste figur (fig. 10).

S. 148, h. sp., lin. 3 f. n.: (sml. alterkalk), 
læs: (sml. sygesæt).

S. 150, h. sp., lin. 11 f. o., tilføjelse vedr. 
stoledør for familien Gyldenstierne: (†)*Her
skabsstole (fig. 15a-b), o. 1560. Fire fyldinger,

oprindelig indfældet i rammestykkerne af to, 
nu forsvundne låger til herskabsstole. Fyldin
gerne består af en øvre smalfylding med vå
benskjold og en nedre med symmetrisk akan- 
tusbladværk. Fyldingerne fra den ene låge er 
den af Reingaard omtalte med Gyldenstierne- 
våben, flankeret af reliefversalerne »F. G G«, 
for Fru Gørvel Gyldenstierne, der havde 
Knabstrup i sameje med sin kvartfætter, 
Børge Trolle, jfr. sygesæt (s. 145). Våbenskjol
det i det andet sæts smalfylding er familien 
Ulfstands. Det flankeres af reliefversalerne »G 
W« for Gert Ulfstand (†1560), Gørvel Gylden
stiernes første mand.1 Skæringernes karakter 
er beslægtet med de samtidige herskabsstole i 
Nørre Jernløse (s. 102).

Nyere staffering med våbener i heraldiske 
farver, sølvfarvede initialer og hhv. flødefar
vet (Gyldenstierne) og sort (Ulfstand) hjelm
løv. Baggrunden er cinnoberfarvet i smalfyl
dingerne, brun i de kvadratiske, hvis akantus- 
montant er flødefarvet. Fyldingerne, der indtil

Fig. 17a-b. *Kirkegårdsmonumenter af smedejern, a. 
Sønder Jernløse, fra o. 1850 (s. 3431). NE fot. 1993. b. 
Søstrup. Detalje af monument fra o. 1875 over væver 
Anders Petersen af Tingtved (s. 3431). LL fot. 1982. I 
Holbæk Museum. - *Churchyard monuments of 
wrought-iron. a. Sønder Jernløse, c. 1850. b. Søstrup. De
tail of monument, c. 1875, marking the grave of weaver 
Anders Petersen of Tingtved.



TILFØJELSER OG RETTELSER 3431

1936 henlå på Knabstrups loft, er dette år ind
bygget i låger til et moderne skabsmøbel.2

S. 154, h. sp., lin. 8 f. n.: Rasmus P(edersen) 
H(olbæk), læs: Rasm(us) P(edersen) Hol- 
b(æk).

S. 154, h. sp., lin. 6 f. n.: †23. maj 1683, læs: 
†1683.

S. 156, v. sp., efter lin. 8 f. n. tilføjes: *Kir- 
kegårdsmonument (fig. 17a), o. 1850, af smede
jern med sparsomme rester af forgyldning på 
korset. I Holbæk Museum.

S. 156, h. sp., lin. 7 f. n.: Efter Notebøger. 
NM. tilføjes: N. L. Høyen, XI (1832), 51.

S. 158, note 34: Roskilde, S. Ib og Hers
lev..., læs: Roskilde, S. Ib (DK. Kbh. Amt s. 
53f.) og Herstedøster, Smørum hrd., Køben
havns amt (jfr. indberetning i NM2).

S. 158, note 42: †1551, læs: †1552.
S. 159, note 57: Teksten udgår og erstattes 

med: Jfr. PersHistT., 5. rk. II, hvor 23. maj 
1683 anføres som dato for begravelsen, mens 
Wiberg: Præstehist. har samme som døds
dato. Fødselsåret er 1629.

Søstrup. Bd. 1, s. 176, h. sp., efter lin. 12 f. n. 
tilføjes: *Kirkegårdsmonument (fig. 17b), o. 
1875, af smedejern. Endnu 1943 kunne læses: 
»Væver Anders Petersen af Tingtved, *1844 
...«, hvorunder spor af ældre indskrift. Højde 
ca. 145 cm. Indskriftplade i spader- eller hjer
teform, indrammet af volutbøjler. Øverst lille 
latinsk kors, hvis øvre korsarm ender i om
vendt hjerte. I Holbæk Museum (inv.nr. 
7.450).

Sønder Asmindrup. Bd. 1, s. 188, fig. 11 (bil
ledtekst), tilføj: LL fot. 1975.

S. 189, v. sp., lin. 12 f. o.: lodret delt og 
med syv bjælker i højre felt, læs: lodret delt og 
med tre og en halv bjælke til heraldisk venstre.

S. 194, v. sp., lin. 9 f. n.: korslagte, læs: 
overlagte.

S. 197, v. sp., lin. 5 f. n.: hjelmede, læs: med 
hjelmtegn.

S. 197, h. sp., lin. 8 f. n.: våbener, læs: våbe
ner med hjelmtegn.

Grandløse. Bd. 1, s. 216, h. sp., lin. 6 f. o.: 
1520, læs: 1502.

S. 216, h. sp., efter lin. 3 f. n. tilføjes:

Fig. 18. Grandløse. Foroven: Kirkens ydre, set fra 
nordøst med våbenhusets endnu vinduesløse østside 
(s. 207). Forneden: Detaljer af tårnets nordside samt 
af våbenhuset med †rundbuet dør (s. 207) og oprinde
lig †dørfløj(?). Tegning af J. G. Burman Becker, da
teret 24. juli 1854 (s. 3431). Det kongelige Bibliotek. - 
Exterior, seen from the north-east and details of the north 
side of the church. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 
24th July 1854.

KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

Tølløse. Bd. 1, s. 223 og 226: billedteksterne er 
byttet om.

S. 229, h. sp., lin. 7 f. n.: (Joh. 16), læs: 
(Joh. 3,16).
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Fig. 19. Grandløse. Detaljer af tårnets vestside og kir
kens sydside med afsprossede †vinduer (s. 208). De
taljer fra det indre med den udvidede korbue (s. 204) 
og fonten på sekundær, ottekantet †fod (s. 213). Teg
ning af J. G. Burman Becker, formentlig fra 1854, jfr. 
fig. 18 (s. 3431). Det kongelige Bibliotek. - Details 
showing the west side of the tower and the south side of the 
church. Furthermore the chancel arch and the baptismal 

font. Drawing by J. G. Burman Becker, presumably dating 
from 1854, cf. fig. 18.

S. 229, h. sp., lin. 4 f. n.: med heraldiske 
farver, læs: med tinkturerne sølv (dekompo- 
neret), grøn, blå og guld.

S. 232, h. sp., fig. 13 (billedtekst): Alter
stage af sølv, læs: Alterstage af plet - (...of 
silver, read: ...of plateware).

S. 233, h. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: Orgelfaca
den fra 1921 blev 1944, i omdannet skikkelse, 
opsat i Kirke Såby kirke, Københavns amt.

S. 238, korrektion og tilføjelser v. sp. vedr. 
Epitafium: Hver af de flankerende pilastre 
smykkes af seks skjolde med parvist sammen
stillede anevåbener, dvs. i alt 2x12 våbener. På 
pilasterpostamenterne ses udstøbte huller, 
som har muliggjort fastgørelse af yderligere to 
skjolde, således at det samlede antal anevåbe

ner (inklusive de 2x2 på soklen) har udgjort 
2x16 svarende til normen. Et af de to for
svundne skjolde er bevaret (fig. 20), og af dets 
to våbener kan det ene identificeres som Lin- 
denov-slægtens, formentlig refererende til en 
af Sofie Skeels aner, Anne Lindenov. Skjoldet 
har således skullet anbringes på Skeel-siden, 
dvs. heraldisk venstre (jfr. ægtefællernes 
slægtsvåbener på topstykket). Hvorvidt dette 
faktisk har været tilfældet, kan dog ikke med 
sikkerhed afgøres, idet adskillige skjolde er 
fejlagtigt opsat, enten fra begyndelsen eller 
ved senere restaurering.3

Våbenerne mangler alle deres hjelmtegn, 
der har skullet tappes fast i huller på over
siderne. Hvorvidt de nogensinde har været 
monteret her, kan dog betvivles, selv om mo
numentet i øvrigt opviser en række skader. 
Således er på soklens emblem afbrækket to 
volutrullede flige såvel som faklernes bæger
formede afslutninger - led, der endnu var på 
plads i 1905 (jfr. fig. 21) og fortsat opbevares i

Fig. 20. Tølløse. Løst skjold fra epitafium over Elisa
beth Sophie Skeel og Frederik Gersdorff, udført
1690-91 af Thomas Quellinus. Anevåbnet til heral
disk venstre repræsenterer formentlig Elisabeth 
Skeels slægtning, Anne Lindenov (s. 3432). HJ fot. 
2000. - Detatched shield with the Lindenov coat of arms 
(sinister), pertaining to the wall monument for Elisabeth 
Sophie Skeel and Frederik Gersdorff by Thomas Quellinus
1691-92.
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Fig. 21. Tølløse. Emblem på epitafium over Elisabeth 
Sophie Skeel og Frederik Gersdorff, udført 1690-91 af 
Thomas Quellinus (s. 3432, sml.fig. 16, s. 235). Kr. 
Hude fot. 1905. - Emblem on the wall monument for 
Elisabeth Sophie Skeel and Frederik Gersdorff. State in 
1905.

kirken tillige med ovennævnte våbenskjold 
samt et stykke af en guirlande.4

S. 238, h. sp., lin. 21 f. n.: 1) udgår.
S. 240, v. sp., lin. 7 f. o.: 2), læs: 1).
S. 240, v. sp., lin. 8 f. n.: 3), læs: 2). 

Ågerup. Bd. 1, s. 272, h. sp., lin. 13 f. o.: vug
gebomme, læs: slyngebomme.

S. 274, v. sp., efter lin. 6 f. n. tilføjes: 
KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

S. 275, note 41: Fru Berg Skeel, læs: Fru 
Berte Skeel.

S. 275, note 42: (DK. Kbh. s. 44), læs: (DK. 
Kbh. By s. 44).

Soderup. Bd. 1, s. 301, h. sp., efter lin. 25 f. o. 
tilføjes: KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman 
Becker: Tegninger af Danske Kirker, Monu
menter, Døbefunter, Gravstene og andre 
mærkelige Alderdomslevninger.

S. 302, note 40 (nederst): Jacob Baden, læs: 
Torkel Baden.

Kirke Eskilstrup. Bd. 1, s. 314, v. sp., efter sid
ste lin. tilføjes: Disk, o. 1738, glat, med cirkel
kors på fanen. Tvm. 15 cm. Under bunden to 
slidte mestermærker for den københavnske 
guldsmed, Johan Jørgen Schowert (Bøje 393).

S. 319, h. sp., efter lin. 9 f. n. tilføjes: 
KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec-

Fig. 22. Ågerup. Ydre, set fra sydøst med afsprossede 
»stuevinduer« (s. 250), der i korets sydside var indsat 
på to ældre åbningers plads. Tegning af J. G. Burman 
Becker, dateret 6. maj 1855 (s. 3433). Det kongelige 
Bibliotek. - Exterior seen from the south-east. Drawing 
by J. G. Burman Becker, dated 6th May 1855.

Fig. 23. Soderup. Ydre, set fra hhv. syd og nord. 
Langhusets nordside er vinduesløs, og det nuværende 
nordvindue er således yngre (jfr. s. 283). Tegning af 
J. G. Burman Becker, dateret 6. aug. 1861 (s. 3433). 
Det kongelige Bibliotek. - Exteriors seen from the south 
and the north. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 6th 
August 1861.
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Fig. 24. Kirke Eskilstrup. Ydre, set fra nordøst. Ko
rets kamtakkede †gavl, hvis højblændinger har trap
pestik og hæver sig over båndblænding, er vist i sin 
gamle skikkelse før ombygningen 1876. Støttepillen 
mellem korets to fag (jfr. fig. 3, s. 307) er helt og 
holdent af nyere dato. Tegning af J. G. Burman Bec
ker, dateret 6. aug. 1861 (s. 3433). Det kongelige Bib
liotek. - Exterior seen from the north-east. Drawing by 
J. G. Burman Becker, dated 6th August 1861.

ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

Ugerløse. Bd. 1, s. 351, v. sp., lin. 11 f. o.: Er
hardt Altdorfer, læs: Erhard Altdorfer.

S. 355, h. sp., efter lin. 12 f. n. tilføjes: 
KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

Undløse. Bd. 1, s. 373, h. sp., lin. 3 f. o. (kom
mentar): Eftermiddelalderlig dekoration påvi
stes ikke i Undløse, men i Søndersted (jfr. 
ndf.).

S. 388, h. sp., lin. 13 f. n.: 1956-57, læs: 
1846.

S. 392, h. sp., lin. 11 f. o.: A. F. Staffeldt, 
læs: A. H. Staffeldt.

Fig. 25. Tersløse. Ydre, set fra sydøst. Ved hoved
istandsættelsen 1864-65 restaureredes korets, våben
husets og tårnets østgavl med kamtakker og helt eller 
delvist nye blændinger (s. 436, 438). Tegning af J. G. 
Burman Becker, dateret 26. juli 1854 (s. 3435). Det 
kongelige Bibliotek. - Exterior seen from the south-east. 
Drawing by J. G. Burman Becker, dated 26th fuly 1854.

Fig. 26.†Ugerløse. Ydre set fra sydøst. Den kalkede, 
teglhængte †kirkegårdsmur forsvandt 1862 tillige 
med den kamtakkede †køreport og †fodgængerlåge 
(s. 346). Våbenhusets rundbuede †dør udvidedes 1871 
(sml. s. 345, fig. 1 og s. 349) og de afsprossede †vin- 
duer fra 1800’rnes første halvdel udskiftedes 1866 (s. 
350). Tegning af J. G. Burman Becker, dateret 
29. maj 1861 (s. 3434). Det kongelige Bibliotek. - Ex
terior seen from the south-east. Drawing by J. G. Burman 
Becker, dated 29th May 1861.

Søndersted. Bd. 1, s. 404, v. sp., lin. 1 f. o.: 
muligvis fra o. 1600, læs: antagelig fra o. 1620. 
(Der er tale om en skyggedekoration, jfr. 
f.eks. Hørve (s. 2537) med yderligere henvis
ninger i note 67).

S. 404, v. sp., lin. 13 f. o., tilføj: Endvidere 
de konturornamenter, som påvistes 1960 og 
fejlagtigt er beskrevet på s. 373.

Niløse. Bd. 1, s. 424, h. sp., lin. 9 f. n.: notetal30 
flyttes op til lin. 6 i afsnittet Altertavlen, og
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Fig. 27. Udby. Ydre, set fra sydøst. Det apsissmyk- 
kede kor med sekundære vinduer blev 1867-68 afløst 
af det nuværende langhuskor (s. 468, 472). Tegning af 
J. G. Burman Becker, dateret 26. juni 1855 (s. 3435). 
Det kongelige Bibliotek. - Exterior seen from the south
east.

erstattes på nuværende sted af note 30a (se ndf. 
s. 429).

S. 429, note 8: LA. Tuse og Merløse, læs: 
LA. Ars og Løve. Synsforretningsprot. 1831- 
61.

S. 429, note 30: NM2 _____  L.I. har udført,
læs: Schleisner har udført.

S. 429, h. sp., efter note 30 tilføjes: 30a. 
NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til 
topografisk beskrivelse... 1842.

Tersløse. Bd. 1, s. 446, v. sp., lin. 21 f. o.: Iesper 
Kravis, læs: Iesper Kravsis.

S. 449, h. sp., før Notebøger tilføjes: KglBibl. 
20.61. Johan Gotfred Burman Becker: Tegnin
ger af Danske Kirker, Monumenter, Døbe
funter, Gravstene og andre mærkelige Alder
domslevninger.

Stenlille. Bd. 1, s. 459, v. sp., lin. 8 f. n.: korets 
sydvindue, læs: skibets nordvindue.

Udby. Bd. 1, s. 474, v. sp., lin. 1 f. o.: Alter
klæde, 1980, læs: Alterklæde, o. 1970.

S. 484, h. sp., tilføj efter sidste linje: Kirke- 
gårdsmonument. Støbejernskors, o. 1840, med 
afrundet liljemotiv på korsenderne og fritsid- 
dende bladornament i skæringerne mellem 
korsarmene, jfr. Aase Faye: Danske Støbe
jernskors, 1988, s. 85 (nr. 138). Nu hvidmalet 
med sorte versaler: »Jens Martin Larsens Fa

miliegravsted«. Højde 133 cm. Øst for koret, 
jfr. fig. 3 og 6.

S. 485, v. sp., før Den Hirschsprungske Sam
ling tilføjes: KglBibl. 20.61. Johan Gotfred 
Burman Becker: Tegninger af Danske Kirker, 
Monumenter, Døbefunter, Gravstene og an
dre mærkelige Alderdomslevninger.

S. 485, v. sp., efter lin. 24 f. o. tilføjes: 
NM2. Notebøger. N. L. Høyen, XII (1832), 57.

Hørby. Bd. 1, s. 500, v. sp., lin. 10 f. n. tilføj: 
Efter sammenlægningen 1959 af Hørby og 
Udby til ét pastorat opbevares sygesættet i 
Udby præstegård. Både kalk og disk er efter
følgende forsynet med indgraverede versaler, 
som oplyser proveniensen: »Hørby kirke«.

S. 513, v. sp., lin. 3 f. n.: 3) 1665 læs: 3) O. 
1625. H. sp., lin. 4 f. o.: hvori t-kors med 
slange og reliefhugget s, læs: relief af Kobber-

Fig. 28. Hørby. Gravsten nr. 3, o. 1625, over guld
smed i Århus, Jens Christensen (Hvidt(?)) (s. 3435). 
HS fot. 1970. - Tombstone no. 3, c. 1625, to goldsmith 

Jens Christensen (Hvidt(?)) of Århus.
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slangen som Opstandelsessymbol. Til venstre 
herfor fordybet bomærke (jfr. fig. 28), mulig
vis sammenskrevet ICH for guldsmed Jens 
Christensen Hvidt, der var født i København 
og fik borgerskab i Århus 1596, jfr. Chr. A. 
Bøje: Danske guld og sølvsmedemærker før 
1870. Revideret og udvidet udgave, II. Køb
stæderne. Red. af Sven Fritz og Finn Grandt- 
Nielsen, 1982, s. 232.

Hagested. Bd. 1, s. 547, v. sp., lin. 11 f. o.: 
Mattias med bog, Mattæus(?) med økse, læs: 
Mattæus med bog, Mattias med økse.

Gislinge. S. 580, v. sp., efter lin. 3 f. n. tilføjes: 
*Røgelsekar (fig. 33b), senromansk. Den halv
kugleformede skål hviler på en firkantet fod 
med opadbøjet standkant. Låget krones af en 
korskirke med konisk lanterne, hvis øje til op- 
hejsningskæden er forsvundet. De små cirkel
formede røghuller er samlet i grupper på to, 
tre eller fire. Skålens og lågets retkantede 
randforstærkninger har tre øskener hver og 
prydes af stregmønster, som også ses lige un
der skålens forstærkning.

Skænket 1863 til Ålborg Museum (inv.nr. 
5056) af dr. Gliemann, Nibe, som oplyste at 
karret var fundet nedgravet på kirkegården. 
Fra samme giver stammer to andre røgelsekar, 
formentlig hidrørende fra Stigs Bjergby og 
Mørkøv (s. 3439, 3440).

Tuse. Bd. 1, s. 602, v. sp., lin. 2-4 f. o., tilføjelse 
og korrektion: af hvis kun delvis bevarede in
skription... , læs: af hvis kun delvis bevarede 
inskription efter kongenavnet læses brud
stykke af citat fra Præd. 12,13: »Salomon 
deum timete [et mandata ejus observate]« (Sa
lomon: Frygter Gud og adlyder hans bud).40

S. 611, v. sp., lin. 12 f. n.: sammenskrevet 
HH, der kan opfattes som en snedkersignatur, 
læs: sammenskrevet HH, der står for præsten 
Hr. Hans (resten, til og med ...ældre foto
grafi. - udgår).

S. 612, h. sp., lin. 4 f. n.: Lysearm, o. 1600, 
læs: o. 1675.

S. 616, note 40 erstattes af ny note 40: Det 
fuldstændige citat kendes fra Isefjordsværkste- 
dets udmaling i Nr. Herlev (DK. Frborgs. 1945).

Kundby. Bd. 1, s. 619, v. sp., lin. 2. f. n., tilføj:
21. sept. 1674 skødede Christian V patronats- 
og kaldretten til professor Thomas Bartholin 
(†1680), så længe han og hans arvinger besad 
Hagestedgård. Kongens part af tienden var 
imidlertid allerede 3. april 1672 skænket til ge- 
neralkommisær, Otto Pogwisch, Saltø, for ef
ter dennes død at overdrages til Niels Hof
man, indvåner i Aborg, 13. sept. 1684 (jfr. 
Kronens Skøder II, 426, 364 og 542).

S. 619, h. sp., efter lin. 5 f. o. tilføjes: Al
lerede en kort årrække forinden var tilhørsfor
holdet til Frydendal dog ophørt, idet et lokalt 
interessentskab, »Kundby Kirkeejerforening« 
18. febr.1891 fik skøde på kirketienden (jfr. 
Ved embedet. Liber daticus s. 255; endvidere 
indskrift på altertavlen (s. 638)).

S. 620, v. sp., lin. 12 f. o.: 1946, læs: 1959.
S. 631, v. sp., efter lin. 18 f. n. tilføjes: Tår

nets kamme og støttepiller beholdt dog deres 
blyklædning, indtil man juli 1918, da blypri- 
serne som følge af verdenskrigen var høje, 
solgte 1265 kg for i alt 5969,50 kr. (jfr. brev fra 
pastor Finn Rosenberg til DK’s redaktion,
22. nov. 1982).

S. 636, h. sp., lin. 18 f. o. Tilføj: En anden 
mulighed er, at IT står for kirkeværgen Iens 
Tommesen, jfr. degnestolen fra 1573, og at 
XP skal være et Jesumonogram.

Fig. 29. Kundby. Stempel under *alterkalk fra 1595, 
sml. fig. 30, formentlig for Johan Neue, København 
(s. 3437). Jutta Brüdern, Braunschweig fot. 2001. - 
Mark on the bottom of *chalice from 1595, cf. fig. 30, 
presumably for Johan Neue, Copenhagen.
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Fig. 30. Kundby. Altersølv nr. 1. *Kalk og *disk fra 1595, formentlig udført af Johan Neue, København, på 
initiativ af landsdommer Anders Dresselberg, Vognserup (s. 3437). Nu i Gittelde ved Bad Grund, Harzen. Jutta 
Brüdern, Braunschweig, fot. 2001. - Altar plate no. 1. *Chalice and *paten from 1595 presumably made by Johan 
Neue, Copenhagen, on the initiative of judge Anders Dresselberg, Vognserup.

S. 639, v. sp., efter lin. 8 f. o. tilføjes: Alter- 
sølv. 1) Iflg. graveret indskrift udført 1595 på 
initiativ af landsdommer Anders Dresselberg 
til Vognserup, jfr. altertavle, epitafium og 
(†)*herskabsstole (ndf.).

*Kalken (fig. 29-30) har sekstunget fod med 
fodplade, og standkant, prydet af rudemøn- 
ster. Overgangen til det sekskantede skaft 
markeres af profilled, og den fladtrykte knop 
er midtdelt med seks tunger på over- og un
dersiden; derimellem fremspringende rude- 
bosser. Skaft og knop er prydet af graveret 
ornamentik (roset på bosserne og bladværk på 
tungerne), mens foden og det samtidige bæger 
har graverede versalindskrifter. På fodtun
gerne læses: »Anno (15)95 lod Anders Dressel
berg til Wognservp giøre thene Kalck oc

Disch til Kvndby Kircke paa Kirckens oc Sog- 
nemendenis Bekosting. Gvd til Ere oc Kirken 
til en Sier«. På bægeret: »Iesv Christi Blod 
renser os af alle worre Synder. Iohanis I«. 20,7 
cm høj. Under fodpladen stempel (fig. 29) - et 
sammenskrevet I N, muligvis for Johan Neue 
(Bøje 143).

*Disken (fig. 30) er samtidig med kalken og 
har på fanen graveret cirkelkors og følgende 
tekst, ligeledes med graverede versaler: »Hvo 
som æder mit Kiød oc dricker mit Blod hand 
haffver det evige Lif. Iohanis 6«. Tvm. 16,4 
cm. Både kalk og disk er forgyldte.

Altersølvet tilhører i dag menigheden i Git
telde ved Bad Grund i Harzen, hvor kalken 
betegnes som »svenskekalken«;5 men i øvrigt 
skal det først være dokumenteret fra 1747.6

Danmarks Kirker, Holbæk amt 230
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Fig. 31a-c. Kundby. Gavle fra (†)*Herskabsstole 1584. a. Med årstal og Anders Dresselbergs Fædrene våben. b. 
Med Fru Mette Grubbes Mødrene våben (s. 3438). LL fot. 1982. c. Med Fru Mette Grubbes Fædrene våben (s. 
646). I NM2. LL fot. 1980. - Bench-ends from (†)*manorial pews 1584.

S. 639, v. sp., lin. 9 f. o.: Altersølv. Kalk 
(fig. 22), læs: 2) Alterkalk (fig. 22).

S. 639, h. sp., lin. 10 f. o.: 2) 1925(?), læs: 
vistnok fra 1940 (jfr. menighedsrådsprot).

S. 640, v. sp., lin. 1 f. o.: »WAH 1789«, læs: 
»WAH 1789« (for Wilhelm August Hansen, 
konferensråd, Frydendal).

S. 640, v. sp., lin. 5 f. o.: Frederik Fabritius, 
læs: Frederik Fabricius.

S. 640, v. sp., lin. 7 f. o.: Omtalen af †Alter
eller sygekalk erstattes af ovenstående beskri
velse af Altersølv. 1)...

S. 640, v. sp., lin. 25 f. o. (vedr. messeha- 
gel), tilføj: Indvendig i hagelen er broderet 
1858.

S. 647, v. sp., efter lin. 15 f. o. tilføjes: 
(†)*Herskabsstole fra 1584. To stolegavle med 
spærformet afslutning og rester af toptinder, 
den ene (fig. 31a) med udsparet felt, hvori re
liefskåret Dresselberg-våben og under 1584 
initialerne »ADF« for Anders Dresselbergs 
Fædrene (våben), den anden (fig. 31b) med 
initialerne »FMGM« for Fru Mette Grubbes 
Mødrene (våben) (Laxmand). Sidstnævnte har
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dannet par med den s. 646 beskrevne *gavl nr. 
2, gengivet ovenfor (fig. 31c). Gavlenes op
rindelige udsmykning med flankerende søjler 
og trekantgavle (med fremspringende hove
der), kronet af topspir og volutter ses på de 
velbevarede herskabsstole i Faarevejle (s. 
2438), leveret af samme værksted. Siden 1887 i 
NM2 (inv. nr. D2358).

S. 650, v. sp., lin. 6 f. o.: 2) Begyndelsen af 
1900’rne, nybarokke, læs: 1918 anskaffedes 
fem nummertavler, tegnet af arkitekt Olsen, 
udført af billedskærer Prip (jfr. menigheds- 
rådsprot.).

S. 650, v. sp., lin. 4 f. n.: Lampetter, fra 
1951-52. Fire †lysekroner..., læs: Lampetter fru 
1951-52. [Ny linje] Fire †lysekroner...

S. 650, v. sp., efter sidste linje tilføjes: Kir
keskib, 1991. Barken »Nordlyset«, som sejlede 
for Grønlandske Handel 1852-1926. Modellen 
bærer ikke sejl; malet i rødt, hvidt og sort. 
Bygget af arkitekt Viggo Bagger, Ringsted. 
Gave fra gårdejer Frede Stadelund, Ringsted. 
Ophængt i 3. hvælv.

S. 650, h. sp., lin. 19 f. n.: Vognserup, læs: 
Torbenfelt.

S. 655, v. sp., lin. 19 f. n.: Karin Skinkel, 
læs: Karen Skinkel.

S. 658, h. sp., lin. 8 f. o.: (fig. 57) flyttes til 
lin. 4 f. o.

S. 668, fig. 57 (billedtekst): Podebusk-vå- 
ben, læs: Von Halle-Hardenberg-Walstore- 
Ulfstand... - (The arms of Podebusk, read: The 
coat of arms of von Halle-Hardenberg-Walstore- 
Ulfstand).

Jyderup. Bd. 2, s. 736, h. sp., lin. 4 f. n.: Søren 
Lembke, læs: Søren Lemche.

S. 740, h. sp., lin. 10 f. o.: På nordvæggen 
er bevaret en række apostelfigurer, læs: På 
nordvæggen var bevaret en række †apostelfi
gurer.

S. 747, h. sp., lin. 6 f. n.: tandsnitliste for
oven. Tilføj: Forsidens foldeværk (fig. 32) 
fremviser de karakteristika, der kendetegner 
Harmen snedkers værksted, jfr. †panel i Sæby 
(s. 926, fig. 40).

Stigs Bjergby. Bd. 2, s. 755, v. sp., lin. 2 f. o. 
Tilføj: Stedet nævnes i købstadlisten i Kong

Fig. 32. Jyderup. Forside af *degnestol fra o. 1570-80 
fra Harmen snedkers værksted (s. 3439). I NM2. John 
Lee fot. 1992. - Front of *parish clerk’s pew, c. 1510-80, 
from the workshop of Harmen, the carpenter.

Valdemars jordebog, jfr. Helge Søgaards an
meldelse i Historie, Jyske Samlinger. Ny rk. 
16,3, 1986, s. 439.

S. 762, h. sp., efter lin. 11 f. o. tilføjes: For
mentlig identisk med (†)røgelsekar, hvis bund 
blev skænket til Ålborg Historiske Museum 
(inv.nr. 5058) af dr. Gliemann, Nibe, ifølge 
hvis oplysninger det skulle stamme fra 
»Bjergby« i Holbæk amt. Samme giver skæn
kede endvidere to andre røgelsekar fra hhv. 
Gislinge og Mørkøv.

S. 767, v. sp., lin. 9 f. o.: Karen Werch- 
mester, læs: Karen Werkmeister.

S. 768, h. sp., lin. 15 f. o.: grå kalksten, læs: 
grå sandsten.

S. 768, h. sp., lin. 20 f. o.: signatur for Her
man Ernst Freund, læs: signatur for Hermann 
Ernst Freund, suppleret med tallet 3, som an
giver værkets fuldførelsesår (183)3, jfr. kunst
nerens monument fra det følgende år på Ka
lundborg kirkegård, s. 3449 og fig. 41-42.7

230*



3440 HOLBÆK AMT

Fig. 33a-b. Senromanske *røgelsekar. a. Fra Mørkøv 
(s. 2440). b. Fra Gislinge (s. 3436). I Aalborg Histori
ske Museum. - Late Romanesque *censers. a. From 
Mørkøv. b. From Gislinge.

S. 768, h. sp., lin. 16 f. n.: Mindetavle. 1)
O.1833, læs: Mindetavle. 0.1833.

S. 769, v. sp., før lin. 4. f. n. tilføjes: Kirke- 
gårdsmonument, o. 1832, se gravsten nr. 6.

Mørkøv. Bd. 2, s. 798, før lin. 23 f. o. tilføjes: 
*Røgelsekar (fig. 33a), senromansk. Den halv
kugleformede skål hviler på konisk fod og 
gennembrydes foroven under den retkantede 
randforstærkning af røghuller, der danner et 
bælte af op- og nedadvendte trekanter. Både 
skål og låg har tre øskener i randforstærknin
gerne. Låget krones af en korsformet kirke 
med udadskrånende gavle, hvis knopper er 
knækkede, ligesom øjet til ophejsningskæden. 
Røghullerne i låg og korskirke er hhv. høj rek
tangulære, cirkulære og trekantede.

S. 798, h. sp., efter sidste linje i afsnittet 
†Røgelsekar tilføjes: Formentlig det samme,

som 1863 skænkedes til Ålborg Historiske 
Museum (inv.nr. 5057) af dr. Gliemann, Nibe, 
ifølge hvis oplysninger det skulle stamme fra 
»Mørke« i Holbæk amt, dvs. Mørkøv. Sam
me giver skænkede endvidere et røgelsekar fra 
Gislinge samt del af et andet fra Stigs Bjergby 
(jfr. s. 3436, 3439).

Skamstrup. Bd. 2, s. 833, v. sp., lin. 19 f. o.: 
Oblatæske, 1900’rne, læs: Oblatæske, fra 
1800’rnes tredje fjerdedel (jfr. Christian Waa- 
gepetersen: Dansk Sølvplet før 1900. Kalund
borg og Omegns Museums skrifter nr. 3, 
1975, s. 4: 1861-1873, C. Møller. Galvanopla- 
stiker, forts(at som) Budtz-Müller & Co, 
Kbh.).

Frydendal. Bd. 2, s. 855, v. sp., lin. 15 f. n.: 
droning Louises monogram, læs: dronning 
Sofies monogram.

Sæby. Bd. 2, s. 918, v. sp., lin. 4 f. o.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

S. 932, h. sp., lin. 3 f. o.: 1697«., læs: 1657«. 
(Årstallet 1697 beror på en fejl i kildemateria
let. Hofmarskallen døde 1657).

Buerup. Bd. 2, s. 942, v. sp., efter sidste linje 
tilføjes: Klokker. 1959-60, to klokker, skænket 
af A. P. Møller, støbt i De Smithske Jernstø
berier, Ålborg. †Klokke. 1887(?), fra Bochum, 
Tyskland, af stål.

Reerslev. Bd. 2, s. 969, fig. 11 (billedtekst): * Al
tertavlemaleri fra o. 1650-60, læs: *Altertav- 
lemaleri fra o. 1650.

S. 969, v. sp., lin. 3 f. n.: (inv. nr. D67/ 
1967), læs: (inv. nr. D1447/1977).

S. 974, v. sp., lin. 1 f. o.: C. F. A. Barner, 
læs: F. F. A. Barner.

Ruds Vedby. Bd. 2, s. 992, h. sp., lin. 6 f. o.: 
0(la)f Rvd, læs: O(tt)e Rvd.

S. 998, v. sp., lin. 15 f. o. (Bøje 224), tilføj: 
København.

S. 998, fig. 23 (billedtekst): initialer for Si
vert Grubbe og årstallet..., læs: initialer for 
Sivert Grubbe og Hilleborg Bulow samt års
tallet... , - (read: initials of Sivert Grubbe and 
Hilleborg Billow, and the year...).

S. 1000, h. sp., lin. 3 f. o.: »SGB« for Sivert 
Grubbe, læs: »SGHB« for Sivert Grubbe og 
Hilleborg Bülow.
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S. 1018, v. sp., lin. 11 f. n.: Helm Gothardt 
Barner, læs: Helm(uth) Gothardt Barner.

S. 1020, h. sp., lin. 10 f. o.: Th. Madsen, 
læs: Ch. Madsen. ... I slutn. af afsnittet til
føjes: Monumentet er udført efter tegning af 
Frederik C. C. Hansen.

S. 1023, note 71: Dorte Bølles mor, Birgitte 
Skave, læs: Dorte Bølles mor, Birgitte Daa, 
datter af Claus Daa og Dorte Snekken, som 
tidligere havde været gift med Niels Jensen 
Skave.

Ørslev. Bd. 2, s. 1059, h. sp., lin. 11 f. n.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

S. 1069, note 24. Tilføj: Se desuden Francis 
Beckett: Renæissancen og Kunstens Historie i 
Danmark, 1897, s. 174; Gregor Paulsson: Skå- 
nes dekorativa Konst, Stockholm 1915, s. 
119f.; V. Thorlacius-Ussing: Billedhugger
kunsten, i Holland-Danmark, 1945, II, 62- 
122; Chr. Axel Jensen, i V. Thorlacius-Ussing 
(red.): Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, s. 
148; Jensen: Gravsten II, 2f.

Havrebjerg. Bd. 2, s. 1086, vedr. fig. 2: Planen 
er gengivet i forkert mål pga. fejlagtig må
lestok. Den korrekte plan er vedlagt nærvæ

rende hefte (hft. 33-35) som løsblad og kan 
indklæbes over den fejlagtige.

S. 1109, h. sp., fig. 29 (billedtekst): Kor- 
buekrucifiks fra o. 1475-1500, læs: Korbue- 
krucifiks fra o. 1500.

Vester Løve. Bd. 2, s. 1150, h. sp., lin. 18 f. o.: 
Fonten, som sikkert er yngre end kirken, læs: 
Fonten er samtidig med kirken, muret af kir
kens bygmester, V. Madsen, Høng.

Finderup. Bd. 2, s. 1174, h. sp., lin. 7 f. n.: 
svelle, læs: oktavkoppel, tutti, svelle.

S. 1174, h. sp., lin. 5 f. n.: skibets nordvest
hjørne, læs: skibets sydvesthjørne.

S. 1176, v. sp., lin. 8 f. n.: Jacob Lerche, 
†1725, læs: Jacob Lerche, †1721.

S. 1176, v. sp., lin. 4 f. n. (kommentar): 
(†Gravsten) nr. 4 er ikke forsvundet, men lig
ger på kirkegården, nord for kirken. Til be
skrivelsen føjes endvidere: Mørkegrå kalksten 
med profileret kant, 200x142 cm. Indskriften, 
med fordybet kursiv, er gengivet i Michael 
Jensen og Tormod Jørgensen: Bidrag til Fin
derup Sogns Historie, Høng 1946, s. 37.

S. 1177, v. sp., efter lin. 3 f. n. tilføjes: Lit
teratur. Michael Jensen og Tormod Jørgensen:

Fig. 34. Havrebjerg. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1984. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key onp. 9.
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Fig. 35. Gørlev. *Kirkegårdsmonument af træ over 
boelsmand Niels Hansen, †1845 (s. 3442). I Gørlev 
lokalhistoriske arkiv. HJ fot. 2000. - *Wooden church
yard monument marking the grave of smallholder Niels 
Hansen, †1845.

Bidrag til Finderup Sogns Historie, Høng 
1946.

Gørlev. Bd. 2, s. 1201, v. sp., lin. 2 f. n.: (sml. 
f.eks. Vallekilde, Ods hrd., tilføj: og Mag
leby, DK. Sorø s. 944 med fig. 9).

S. 1209, v. sp., lin. 11 f. o.: *Gravkors (fig. 
35), læs: *Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 35), 
Gravkors.

S. 1209, h. sp., efter lin. 2 f. o. tilføjes: 2) 
(Fig. 35), o. 1845. Boelsmand Niels Hansen af 
Giørløv Mark, *1782, †1845, begrædt af efter
levende hustru og seks børn. Af hvidmalet 
træ, 86,5 cm højt, indskrift med fordybede, 
sorte versaler. Nu i Gørlev lokalhistoriske ar
kiv.

*(†)Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 36a), fra 
1860’erne(?), Ane Marie Jensen(?), 11 febr.
185., »i en ung alder« g.m. Sven Andersen i 
Rye. Egeplanke, 74x38 cm. Den delvis bort
slidte personindskrift er malet med sorte 
skønskriftbogstaver på hvid grund i to felter, 
som oprindelig var indrammet af påsømmede 
lister, hvis profil afspejles af malingen. Fod og 
top er savet af i forbindelse med sekundær an
vendelse som høvlebænk. Nu i Gørlev lokal
historiske arkiv.

2) (Fig.36b), 1860’erne(?), ukendt »gaard- 
eier i Rye«, .. juni 1856, †21............1864(?). Ege
planke, 86x37 cm. Såvel typen som sekundær 
anvendelse svarer til nr. 1. Nu i Gørlev lokal
historiske arkiv.

S. 1211, note 8: ÅrbHolbæk 1977, læs: Årb- 
Holbæk 1976.

Gørlev valgmenighed. Bd. 2, s. 1215, v. sp., 
lin. 6 f. o.: graveret kors på bægeret, læs: gra
veret kors på bægeret, af Emborg.

Fig. 36a-b. Gørlev. (†)*Kirkegårdsmonumenter af 
træ fra 1860’erne(?), senere genbenyttet i en høvle
bænk (s. 3442). I Gørlev lokalhistoriske arkiv. HJ fot. 
2000. - (†)*Wooden churchyard monuments from the 
1860s(?), later re-used in a carpenter’s bench.
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S. 1215, v. sp., lin. 9 f. o.:, Jens Sigsgaard, 
læs:Johs. Siggaard.

Bakkendrup. Bd. 2, s. 1236, v. sp., lin. 16: 4) 
1914. Johan Peter Østrup, læs: 4) 1914.44 Johan 
Peter Østrup.

S. 1236, lin. 22 f. o.: sydmur, læs: sydmur.44

S. 1236, v. sp., lin. 23 f. o.: Mindetavle. 
1914.44 Joh. P. Østrup, *30. dec. 1800, †23. 
aug. 1833. Sognepræst til Giørlev og Bachen- 
drup, læs: Mindetavle. O.1833. Ioh. P. Østrup, 
*30. dec. 1800, †23. aug. 1833. Sognepræst til 
Giørløv og Bachendrup.

S. 1238, note 44: Pengene til tavlen indsam
ledes, læs: Pengene til kirkegårdsmonumentet 
(nr. 4) indsamledes.

Kirke Helsinge. Bd. 2, s. 1260, h. sp. nederst 
tilføjes: En dendrokronologisk undersøgelse 
af reliefferne har vist, at de formentlig stam
mer fra seks forskellige træer, hvis tømmer 
dateres til o. 1375 eller til midten af 1380’erne 
afhængigt af, om det anses for østeuropæisk 
eller vesteuropæisk træ, jfr. rapport 15. aug. 
1988 ved Niels Bonde, NM7 (j. nr. A6894); 
endvidere Arkæologiske Udgravninger i Dan
mark, 1989, s. 239.

Røsnæs. Bd. 3, s. 1370, h. sp., lin. 7 f. n., tilføj 
efter Tegninger. NM2: G. Hoffmanns skitse
bog, hvori der findes seks tegninger fra Ul
strup på Røsnæs, dateret 1858 (tre prospekter 
med kirken på de to, tårn og vestindgang, 
søndre og nordre våbenhus).

Tømmerup. Bd. 3, s. 1432, v. sp., lin. 3 f. n.: 
En †ligbåre anskaffedes 1661, læs: Bærestæn
gerne fra en (†)ligbåre, anskaffet 1661, hænger i 
nordre våbenhus. De 365 cm lange, sortma- 
lede stænger af træ er afkantede med knopper 
for enden og indbyrdes forbundne med jern
kæder.

S. 1432, h. sp., lin. 22 f. o.: hjælpevinlade, 
læs: hjælpevindlade.

S. 1435, h. sp., lin. 3 f. n. Tilføj: Notebøger. 
NM2. N. L. Høyen, XII (1832), 4.

Årby. Bd. 3, s. 1465, v. sp., lin. 6 f. n.: 1668 
leverede snedker Jens Hansen, læs: 1686 leve
rede snedker Jens Hansen.

S. 1477, h. sp., lin. 3 f. n.: tredje fjerdedel, 
læs: o. 1750.

Fig. 37. Røsnæs. Søndre våbenhus 1858, inden ud
videlsen af døren, som borttog den rundbuede åb
ning (s. 1352). Detalje af blad i Georg Hoffmanns 
skitsebog (s. 3443). I NM2. - The south porch in 1858, 
prior to the widening of the door, cf. fig. 9, p. 1354. Sketch 
by Georg Hoffmann.

S. 1488, h. sp., lin. 8 f. o.: Eskils to døtre, 
læs: Eskils to(?) døtre.

S. 1488, h. sp., lin. 10 f. o.: o(biit) Agnetis, 
læs: o(biit) (die S.)Agnetis.

S. 1489, v. sp., lin. 6 f. n.: »Ex Martis Bir- 
cherodianis (efter Martin Birkerød?)«, læs: 
»Ex Chartis Bircherodianis« (efter Bircherods 
papirer).

S. 1491, v. sp., efter lin. 5 f. o. tilføjes: Ka
lundborg og Omegns Museum. Farvelagt tegning 
af nordfacade iflg. Vilhelm Tvedes restaure-
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Fig. 38. Røsnæs. Nordre våbenhus 1858 med tilmuret 
dør, senere åbnet og udvidet (s. 1353). Blad i Georg 
Hoffmanns skitsebog (s. 3443). I NM2. - The north 
porch in 1858, prior to re-opnening and widening of the 
door, cf. fig. 10 on p. 1355. Sketch by Georg Hoffmann.

ringsforslag, signeret »J. P. Nielsen, p.t. Ler- 
chenborg 20. dec. 1857«.

Rørby. Bd. 3, s. 1522, v. sp., efter lin. 23 f. o. 
tilføjes: Iflg. Høyen 1832 var Kristus med 
sejrsfanen flankeret af de fire kirkefædre, om
end sentenserne på deres svungne sedler ikke 
lod sig læse. Dette mindede ham noget om 
alterbordsforsiden i Nørre Jernløse (s. 96).

S. 1525, v. sp., lin. 1 f. o.: *Korbuekrucifiks- 
gruppe (fig. 32), fra o. 1250-75, læs: fra o. 
1225-50.

S. 1533, h. sp., efter lin. 7 f. n. tilføjes: Lit
teratur. H. P. Ernstsen: Historiske Optegnelser 
fra Rørby Sogn, 1918.

Ubby. Bd. 3, s. 1560, h. sp., lin. 3 f. n.: Billed
skæreren døde 1681, læs: Billedskæreren om
tales sidste gang 1681.

S. 1578, v. sp., sidste afsn.: Høyen, XII, 9f., 
læs: N. L. Høyen, XII (1832), 9f.

S. 1578, note 7: RA. A28., læs: RA. Da- 
Kanc. A28.

Svallerup. Bd. 3, s. 1598, h. og v. sp. byttes om.
Store Fuglede. S. 1625, v. sp., lin. 2 f. n. Tilføj:

1832 noterede Høyen gruppen på samme 
plads »over Choret«.

S. 1634, v. sp., før note 1 tilføjes: Notebøger. 
NM2. N. L. Høyen, XII (1832), 13.

Lille Fuglede. Bd. 3, s. 1649, h. sp., lin. 10 f. n.: 
†Dørfløj, læs: Dørfløj. Afsnittet sluttes: ...lig
ger på kirkens loft.

Særslev. Bd. 3, s. 1699, v. sp., i lin. 2 f. n. til
føjes: 1832 omtaler Høyen søjlernes engle med 
lidelsesredskaber.

S. 1700, h. sp., i lin. 15 f. n. tilføjes: Nad
vermaleriet forefandtes 1832, iflg. Høyen.

S. 1702, v. sp., efter lin. 7 f. o. tilføjes: †Prø- 
cessionsstager. Høyen så 1832 to »høje portative 
Trælysestager« og tilføjer, at »i Svinninge var 
der een« (muligvis fejl for Mørkøv, jfr. s. 
798).

S. 1704, h. sp., før lin. 20 f. o. tilføjes: 1832 
hang krucifikset iflg. Høyen på »Bjelken foran 
Choret«.

S. 1709, h. sp., lin. 11 f. o.: efter ...i stykker 
tilføjes: Høyen nævner 1832 foruden klokke 
nr. 1, en fra 1793.

S. 1711, v. sp., efter lin. 5 tilføjes: Notebøger. 
NM2. N. L. Høyen, XII (1832), 3.

Bregninge. Bd. 3, s. 1748, v. sp., lin. 3 f. n.: 
Harmen snedker, der har sat initialerne HH på 
prædikestolen i Nørre Asmindrup... Kom
mentar: Disse initialer står imidlertid ikke for 
Harmen, men for sognepræsten, Hr. Hans, 
jfr. s. 2269, h. sp. nederst samt rettelse til s. 
611.

S. 1750, h. sp., efter lin. 7 f. o. tilføjes: †Al
tertavle, o. 1600. Et fragment, forestillende 
Korsfæstelsen, hang iflg. Høyen 1832 på væg
gen.

S. 1751, v. sp., lin. 6 f. n., før Alterstager 
tilføjes: Sygesæt nr. 2, 1865, med vinbeholder, 
formet efter kalkens bæger, og oblatgemme 
foroven.

S. 1755, v. sp., lin. 3 f. o.: 1834 var (side?)fi- 
gurerne på korset løse9, læs: 1834 var figurerne 
på korset løse9, muligvis de †engle, som iflg.
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Fig. 39. Årby. Vilhelm Tvedes forslag til nordsidens restaurering, sml. fig. 25, s. 1461. Tegningen er signeret »J. 
P. Nielsen, p.t. Lerchenborg 20 dec. 1857« (s. 3443). I Kalundborg og Omegns Museum. - Proposal by Vilhelm 
Tvede for the restoration of the north facade, cf. fig. 25, p. 1461. Drawing by J. P. Nielsen, dated Lerchenborg 20th 
December 1857.

Høyen 1832 sammen med krucifikset, Maria 
og Johannes forefandtes »over Choret«.

S. 1756, v. sp., lin. 14 f. o.: †Prædikestol... 
himlen, læs: †Prædikestol, med piller og evan
gelisterne, iflg. Høyen 1832. Præsteindberet- 
ningen 175553 gengiver indskrift på himlen:

S. 1756, h. sp., før lin. 3 f. o.: †Stole fra 
1583, iflg. Høyen 1832.

S. 1764, h. sp., lin. 21 f. n.: Ulla Haastrup 
1966 (kalkmalerier), læs: Laura Felding 1966 
(kalkmalerier).

Holmstrup. Bd. 3, s. 1824, v. sp., lin. 5 f. o.: 
1830, læs: 1832.

S. 1837, v. sp., lin. 2 f. n.: opstillet i blokke, 
læs: opstillet i blokke (sml. fig 73).

S. 1841, h. sp., lin. 2 f. n.: Zypthen-Adeler, 
læs: Zytphen-Adeler.

S. 1851, note 50: afladskræmmeren Archim- 
boldi, læs: afladskræmmeren Archimboldus.

Avnsø. Bd. 3, s. 1917, v. sp., lin. 3-5 f. o.: Af
snittet udgår og erstattes af: *Mindekrans,

1901, egeløv af sølv, for kammerjunker F. Til- 
lisch, *20. juli 1841, †27. dec. 1900, skænket af 
arbejderne på Aunsøgaard og Svebøllegavn(!) 
samt beboerne i Aunsø sogn.12 Indskrift med 
graveret skriveskrift på båndets flige. 1917 på 
skibets nordvæg, jfr. fotografi 1917, nu i pri-
vateje.12a

S. 1921, v. sp., efter note 12 tilføjes note 12a: 
Jfr. korrespondance og fot. i NM2.

S. 1922, note 38, tilføj: Jfr. også Christian 
Waagepetersen: Dansk Sølvplet før 1900. Ka
lundborg og Omegns Museums skrifter nr. 3, 
1975, s. 5.

Jorløse. Bd. 3, s. 1988, fig. 36 (billedtekst): John 
Bennedsen, læs: John Bennetzen.

S. 1988, h. sp., lin. 15 f. n.: Muligvis iden
tisk...1847, læs: Iflg. Svend E. Nielsen, I. Sta
rup & Søns Efterfølger, stod orglet tidligere i 
Ølsted kirke (jfr. DK. Frborg s. 1552).

S. 1993, h. sp., lin. 2 f. n.: John Bennedsen, 
læs: John Bennetzen.
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Sejerø. Bd. 3, s. 2035, v. sp., efter lin. 5 f. n. 
tilføjes: Sml. Næstved S. Peder (DK. Præstø s. 
92).

S. 2042, v. sp., før (†)Gravkælder tilføjes: 
*Gravflise, o. 1776, Jens Sørensen. Brudstykke 
af grå Ø1andsflise(?), 23x37 cm. Med fordy
bede, kursiverede versaler i uregelmæssigt 
rektangelfelt læses initialerne J(ens) Stø
ren) Sen, efterfulgt af Dø(d) A(nn)o 1776. Ka
lundborg og Omegns Museum (inv.nr. 
18.185).8

S. 2042, h. sp., før lin. 14 f. n. tilføjes: *Jord- 
fund fra begravelser i koret foran alterfoden: 
Kvindehue af blomstret silketøj med indvævet 
guldtråd, kantet af brunt silkebånd. Fundet i 
egetræskiste med jernhanke, stærkt beslået 
med jern i stjerne- og egebladsmønster. End
videre sløjfe af silkebånd fra barnekiste samt 
yderligere en jernhank fra stærkt nedbrudt 
fyrretræskiste. I Kalundborg og Omegns Mu
seum (inv.nr. 3849 A-D).

Rørvig. Bd. 4, s. 2078, v. sp., lin. 3 f. n.: note 
43, læs: note 44.

S. 2079, h. sp., lin. 1 f. n., tilføj: Manual- 
koppel II-I.

Odden. Bd. 4, s. 2102, h. sp., lin. 3 f. n.: * 
udgår.

S. 2115, v. sp., lin. 6 f. o., efter Tegninger. 
NM2. tilføjes: Laveret udkast til monumentet 
for Slaget ved Odden, formentlig ved Peder 
Friis.

Højby. Bd. 4, s. 2161, fig. 54, ny billedtekst: 
Sygekalk, nr. 1, fra 1767 (s. 2161). M. Macke- 
prang fot. 1918. - (Chalice for the sick, no. 1, 
from 1761).

S. 2161, v. sp., før lin. 12 f. o. tilføjes: Syge
sæt, 1) bestående af kalk, disk og vinflaske fra 
1767. Kalken (fig. 54) er 14 cm høj, nært be
slægtet med samme mesters alterkalk i Fry
dendal (s. 857f., fig. 11). Den har tunget fod
plade og fod i to afsæt, svajknækket ligesom 
den midtdelte knop. De korte skaftled er cy
linderformede. På det samtidige bæger er gra
veret Christian VII.s monogram. Under fod
pladen fire stempler: Mestermærke TA(W) for 
Thomas Andreas Westrup (Bøje s. 82), Kø- 
benhavnsmærke 1767, guardeinmærke for

Fig. 40. Vig. *Kirkegårdsmonument, fra 1846, af træ, 
over gårdmand Niels Andersen, Hønsinge (s. 3447). I 
Odsherreds Museum. NE fot. 1990. - *Wooden church
yard monument from 1846 marking the grave of the farmer 
Niels Andersen, Hønsinge.

Frederik Fabricius og månedsmærke krebsen. 
Den tilhørende disk, 9 cm i tvm., har under 
fanen mesterstempel to gange. Under vinbe
holderen er det hjerteformede stempel - her er 
kun ét - mest vellykket. I ældre, oprindeligt(?) 
skindbetrukket futteral med rødt foer.

S. 2161, v. sp., lin. 12 f. o.: Sygesæt (fig. 55), 
antagelig..., læs Sygesæt. 2) (Fig. 55) antage
lig...

S. 2161, fig. 55: Sygesæt antagelig, læs: sy
gesæt nr. 2, antagelig.

S. 2161, h. sp., lin. 9-10 f. o.: †Sygesæt. 1), 
læs †Sygesæt. (Nummereringen udgår).

S. 2161, h. sp., lin. 11-16 f. o.: 2) udgår, idet 
det er identisk med Sygesæt nr. 1 (jfr. ovf.).

S. 2164, fig. 60a: LL fot. 1982, læs: Einar 
V. Jensen fot. 1935.

S. 2166, fig. 63: ...til venstre Styrken, læs: 
... til venstre Kristus ved martersøjlen.

S. 2171, fig. 70: ...i Stenstrup Museum, læs: 
...i Odsherreds Museum. - (...in Stenstrup 
Museum, read: ...in Odsherred Museum).
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S. 2175, h. sp., lin. 8 f. o.: forestillende 
kvinderne ved graven, læs: forestillende No- 
’omi, der tager afsked med sine sønnedøtre, 
Orpa og Ruth, på rejsen tilbage til Judas land 
(Ruths bog 1).

S. 2175, h. sp., efter lin. 15 f. o. tilføjes: To 
syvarmede lysestager, skænket af sognet i an
ledning af provst N. P. Christiansens 25 års 
jubilæum 1924; ved fonten.

Lumsås. Bd. 4, s. 2200, v. sp., lin. 1 f. o. (vedr. 
Tegninger), tilføj: NM2. Plan af kirkegård, 
usign. og udat. (1908?).

Vig. Bd. 4, s. 2236, h. sp., efter lin. 11 f. o. 
tilføjes: 2) (Fig. 40), o. 1846. Gårdmand Niels 
Andersen, Hønsinge, født i Eskilstrup 1. febr. 
1789, gift med Maren Larsdatter af Hønsinge, 
†11. nov. 1834. Gift anden gang 16. jan. 1835 
med pigen Ane Pedersdatter af Hønsinge, 
som fødte en søn og en datter. Han døde 
9. marts 1846. På modstående side læses føl
gende mindevers: »Maaskee min Bortgang 
saarer De Venner, Gud mig gav; Maaskee For
ladtes Taare Skal flyde paa min Grav. Dog vil 
jeg ikke grue; Mit Haab grundfæstet er: Jeg 
hist igen skal skue dem jeg har elsket her.«

Af træ, 136 cm højt, med skjoldformet, 
hjerteprydet plade, hvilende på tilspidset 
stang. Gravskrift med sort fraktur på hvid 
grund og rødbrun farve på hjerter og stang. 
Fundet på loftet i »Bodilsminde«, Hønsinge i 
Vig sogn. I Odsherreds Museum (inv.nr. 
2097).

S. 2236, h. sp., lin. 12, f. o.: 2) (Fig. 48), læs:
3) (Fig. 48). - Billedteksten (fig. 48) ændres 
tilsvarende til: Kirkegårdsmonument nr. 3.

S. 2237, v. sp., lin. 6 f. o.: 2) (Fig. 49), læs:
4) (Fig. 49). - Billedteksten (fig. 49) ændres 
tilsvarende til: Kirkegårdsmonument nr. 4.

S. 2241, note 96, tilføj: Sml. Uldall: Kirkens 
Profanbenyttelse i ældre Tid, i Fortid og Nu
tid IX, s. 133.

Nørre Asmindrup. Bd. 4, s. 2272, v. sp., lin. 5
f. n.: af støbejern, læs: af smedejern.

Egebjerg. Bd. 4, s. 2313, v. sp., lin. 6 f. o.: 
Anders NielSen Chrystalsin, læs: Andreas 
NielSen Crystalsin.

Grevinge. Bd. 4, s. 2339, h. sp., lin. 11 f. n.:

professor Oscar Andersens medvirken, læs: 
professor J. Oskar Andersens medvirken.

S. 2366, note 54: Oscar Andersens, læs 
J. Oskar Andersens.

Asnæs. Bd. 4, s. 2400, v. sp., lin. 8 f. n.: Qvi- 
cung, læs: Qvicunq(ue).

S. 2401, v. sp., sidste lin.: der formentlig, 
læs: der muligvis.

S. 2401, fig. 33a: Degnestol formentlig 
1551, læs: Degnestol muligvis 1551.

S. 2402, fig. 33b: A(nno) d(omini) 1551, læs: 
A(nno) d(omini) 1551 (?).

Fårevejle. Bd. 4, s. 2427, v. sp., lin. 3 f. n.: 
Alterklæde, læs: Kortæppe.

Dragsholm. Bd. 4, s. 2467, v. sp., lin. 21 f. o.: 
*Altertavle, anskaffet i tiden 1645-58, læs: *Al
tertavle, med malet årstal 1654.

Vallekilde. Bd. 4, s. 2477, fig. 4 (billedtekst): 
C. G. Schultz 1992, læs: C. G. Schultz 1929.

S. 2505, h. sp., lin. 9 f. n.: Valborg Rasmus
sen, læs: Valborg Rasmusdatter.

S. 2508, v. sp., lin. 5 f. n.: Septirni, læs: 
Septimi.

S. 2510, note 43: Septirni, læs: Septimi.
Hørve. Bd. 4, s. 2545, v. sp., lin. 1 f. o.: »Sorbi- 

etas«, læs: »Sobrietas«.
Samsø. Bd. 4, s. 2560, note 2: Kristoffer I, læs: 

Christoffer II.
Tranebjerg. Bd. 4, s. 2615, note 76: altertavlen i 

Tranebjerg, læs: altertavlerne i Tranebjerg og 
Kolby.

Ørby. Bd. 4, s. 2622, v. sp., lin. 12 f. n.: Spids- 
gedakt 8’ er - trods navnet - en Spidsgamba.

Kolby. Bd. 4, s. 2650, v. sp., lin. 7 f. n.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

Onsbjerg. Bd. 4, s. 2704, h. sp., lin. 11 f. n.: 
Kolby-billedskæreren Jens Jensen den ældre, 
†1740, læs: ...Jens Jensen den ældre, nævnt sid
ste gang 1740.

S. 2716, note 96: signaturen RSM, læs: 
RCM.

S. 2717, note 101: tre Samsø-billedskærere, 
læs: to Samsø-billedskærere.

Besser. Bd. 4, s. 2732, h. sp., lin. 6 f. o.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

S. 2747, h. sp., lin. 2 f. n.: Thomas Mandix- 
e[s]ens, læs: Thomas Mandix E[v]ens.
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Fig. 41. Kalundborg, S. Olai kirkegård. Kirkegårds
monument over sognepræst Peter Holst, udført af 
Hermann Ernst Freund 1834 (s. 3449). HJ fot. 2001. - 
Churchyard monument to vicar Peter Holst executed by 
Hermann Ernst Freund in 1834.

Nordby. Bd. 4., s. 2765, v. sp., lin. 8 f. n.: 
»...nicolai claws(en(?)) epi(scopi) arusien- 
(ris)«, læs: »...nicolai claws(en(?)) ep(iscop)i 
arusien(sis)«.

S. 2765, v. sp., lin. 4 f. n.: »... octaiis...«, 
læs: »... octav(a)s...«.

S. 2765, v. sp., lin. 2 f. n.: »...p(re)positus«, 
læs: »...p(re)positus(!)«.

S. 2767, v. sp., lin. 5 f. o.: »...epi(scopi) 
avrusie(n)s(is)«, læs: »...ep(iscop)i avru- 
sie(nsis)«.

S. 2767, v. sp., lin. 5 f. n.: »...Johannes Dø
beren, dvs. S. Hans aften)., læs: »...Johannes 
Døberens aften, dvs. S. Hans aften).

S. 2771, h. sp., lin. 1 f. o.: billedskærer Ja
cob Christensen Høylemand, læs: billedskæ
rer Jacob Heylemand (jfr. Weilbach: Kunst- 
Leks., 4. udg.).

Holbæk, S. Nikolaj. Bd. 5, s. 2824, v. sp., lin.
11 f. n.: restaurering 1973-73, læs: restaurering 
1972-73.

S. 2864, h. sp., lin. 3 f. n.: 3) 1930, læs: 
1972, broderet af Birthe Krøjgaard og Tove 
Købke.

S. 2872, h. sp., lin. 3 f. o.: 1915, læs: 1965.
S. 2883, v. sp., lin. 7 f. n.: O. B. var lens

mand, læs: Ole (Oluf) Brockenhuus var lens
mand.

S. 2904, h. sp., lin. 18 f. o.: Inger Eleonora, 
læs: Inger Eleonore.

S. 2905, fig. 85 (billedtekst): Inger Eleo
nora, læs: Inger Eleonore (jfr. gravsten).

S. 2916, fig. 98a-b (billedtekst): ...(s. 2916), 
læs: ...(s. 2917).

S. 2927, v. sp., lin. 7 f. o.: Ehlers familiebe
gravelse, læs: Ehlers’ familiebegravelse.

S. 2940, note 294: Louise Føns’ dåbsår, læs: 
Louise Føns’ dødsår.

Kalundborg, Vor Frue. Bd. 5, s. 3048, v. sp., 
lin. 5 f. o.: Emil Eckhoff, læs: Emil Ekhoff.

S. 3068, h. sp., lin. 10 f. n.: sydøstre, læs: 
sydvestre.

S. 3075, h. sp., lin. 19 f. n.:155 (notetal), læs:
153

S. 3100, v. sp., lin. 13 f. n.: østende, læs: 
nordende.

S. 3117, h. sp., lin. 2 f. o.:, nordvestre, læs: 
nordøstre.

S. 3158, fig. 154 (billedtekst): ...før restau
rering, læs: ...efter restaurering.

S. 3184, v. sp., lin. 8 f. o.: efter tegning af 
Mogens Clemmensen, læs: udført af H. We
ber, Roskilde, efter tegning af arkitekt Clem
mensen (jfr. reklame i ÆldNordArch. III, 
1922).

S. 3198, h. sp., lin. 3 f. n.:, Lorentz Brases 
enke, læs: Lorentz Braes’ enke.

S. 3232, v. sp., lin. 6 f. n.:, auktionen 1749, 
læs: auktionen 1734.

S. 3252, v. sp., lin. 22 f. n.: †16. maj i sit 61. 
år, læs: †16. maj 1661 i sit 61. år.

S. 3276, note 308: ...formentlig fejl for 
Niels, læs: ...for Niels W. Fjeldskov.

Kalundborg, S. Olai kirkegård. Bd. 5, s. 3320, 
v. sp., lin. 4 f. o.: ...er i dag kunto bevaret.
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Det ene stadig på kirkegården, det andet..., 
læs: ...er i dag kun fire bevaret. De tre stadig 
på kirkegården, det fjerde...

S. 3320, v. sp., lin. 10 f. n.: Kirkegårdsmonu
ment, o. 1853. Jürgen..., læs: Kirkegårdsmonu
menter . 1) (Fig. 41), udført 1834 af billedhug
geren Hermann Ernst Freund over Peter 
Holst, værdig religionslærer og sognepræst i 
Kalundborg, *10. febr. 1776, †24. aug. 1832. 
Stele af grå sandsten, 153 cm høj (nu nedgra
vet og kun 123 cm over jordsmon).9 Stelens 
øvre del prydes af et anker, flankeret af to del
finer, og forneden ses en due med olivenkvist. 
Motiverne, der symboliserer håbet om op
standelse og evigt liv, har kunstneren benyttet 
tilsvarende på et kirkegårdsmonument fra
1833 (jfr. fig. 42), hvorpå de to rosetter om
kring indskriftens fordybede versaler ligeledes 
indgår.10 Forneden på højre kortside ses kunst
nerens signatur efterfulgt af tallet fire som 
betegnelse for monumentets tilblivelsesår 
(183)4.11 På kirkegårdens søndre del.

2) 0.1851. Birgitte Petrine Gude, f. Han
sen, *16. juni 1804, †11. jan. 1851. Hvid, skråt- 
stillet marmortavle, 100x57 cm, med fordybet 
versalindskrift. På familiegravsted med fire 
andre monumenter for etatsråd Albert Gude, 
*1. aug. 1789, †4. okt. 1870; læge Carl William 
Weihe, *29. febr. 1816, †13. sept. 1875,
g.m. Julie Elise Weihe, f. Gude, *29. juli 1830, 
†ll. marts 1929; cand. med. William Weihe, 
*5. marts 1856, †6. juli 1881; Immanuel Weihe, 
*1867, †1940.

3) O.1853. Iürgen....
S. 3320, v. sp., lin. 2 f. n.: Nu opstillet (på 

hovedet) i et lille museum, læs: Nu liggende i 
lapidariet.

S. 3320, h. sp., lin. 6 f. n.: (†Kirkegårdsmonu
ment) nr. 3 udgår. Det er identisk med det ovf. 
beskrevne Kirkegårdsmonument nr. 1.

S. 3321, v. sp., lin. 14 f. o., tilføjelse til †kir- 
kegårdsmonument nr. 6: Det oprindelige mo
nument over Carl Rothe blev o. 1912 erstattet 
af et nyt til minde om hustruen, datteren og 
sidstnævntes mand, grundlæggeren af den 
danske brugsforeningsbevægelse, provst 
H. C. Sonne: O.1912. Godsejer Carl Rothe,

Fig. 42. Stigs Bjergby. Kirkegårdsmonument over 
Andrea Pauline Busck, udført 1833 af Hermann Ernst 
Freund (s. 3439), sml. fig. 41. HJ fot. 2001. - Church
yard monument to Andrea Pauline Busck executed by Her
mann Ernst Freund in 1833, cf. fig. 41.

*1797, †1846, og hustru Hedevig, f. Stub, 
*1793, †1864. Provst Hans Chr. Sonne, sogne
præst til St(ore) og L(ille) Fuglede, *16. aug. 
1817, †26. jan. 1880 og hustru Margrethe, f. 
Rothe, *28. juli 1823, †5. april 1912. Stele af 
grålig, rødsprængt granit, 114 cm høj over 
sokkel, med fordybet antikvaindskrift på den 
polerede forside.

S. 3321, v. sp., lin. 3 f. n.: †Kirkegårdsmo- 
nument nr. 14 udgår. Det er identisk med ovf. 
beskrevne Kirkegårdsmonument nr. 2. 

Nykøbing. Bd. 5, s. 3389, v. sp., lin. 8 f. o.: 
Dragsholm 1641-45, læs: Dragsholm 1641-44. 

Sindsygehospitalets kirke. Bd. 5, s. 3418, v. 
sp., lin. 11 f. o.: Altersølv, bestående..., læs: 
Altersølv (fig. 2), bestående...

S. 3418, h. sp., lin. 8 f. n.: Figurhenvisning 
(fig. 2) udgår.

S. 3418, h. sp., lin. 1 f. n.: 1519, læs: 1915.
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1 Jfr. C. D. O. Lunn: Knabstrups Ejere i Tiden 1286- 
1814, Holbæk 1945, s. lOf.
2 Venligst oplyst af Gerda Gram, Knabstrup Gods.
3 Identifikationen af Lindenov-våbenet skyldes Knud 
Prange, som takkes for væsentlige bidrag til belys
ning af epitafiets heraldiske inkonsekvenser, jfr. 
breve til DK’s redaktion, dateret 4. febr. 1980, 
27. dec. 2000 og 24. jan. 2001 (I NM. Top. Ark.).
4 Faklernes flammer må således være forsvundet før 
1905 og kan have været fastgjort til de blyfyldte tap
huller, som ses umiddelbart uden for soklens for- 
krøpning. De endnu bevarede led var afslået inden 
1943, jfr. fotografi ved Einar V. Jensen i NM2. Et 
eksempel på kunstnerens udformning af nedadvendte 
fakler ses på Christian de Lentes epitafium i S. Petri, 
København, jfr. V. Thorlacius-Ussing: Billedhugge
ren Thomas Quellinus, Kbh. 1926, s. 95ff.; DK. Kbh. 
By 1, s. 376ff.
5 Dette fremgår i øvrigt af den i teksten s. 640 og note 
54 omtalte nyere skitse i embedsarkivet, der også 
omtaler disken med dens indskrift. Jfr. endvidere

brev af 2. dec. 1986 fra sognepræst Finn Rosenberg til 
DK’s redaktion.
6 Jfr. brev af 21. febr. 2001 fra pastor Dietmar 
Schmidt-Pultke, Gittelde, til DK’s redaktion. Alter
sølvet er beskrevet i Die Bau- und Kunstdenkmäler 
des Herzogtums Braunschweig V, Kreis Ganders- 
heim (ved Karl Steinacker), Wolfenbüttel 1910, s. 292 
(beskrivelsen af kalken sammenblandet med en anden 
kalk). Senest nybeskrevet 1983 af Martin Wandersleb 
for Ev.-Luth. Landeskirchenamt, Braunschweig (ko
pier af kartotekskort i NM2).
7 Stenen over Andrea Pauline Busck er ikke anført i 
værkfortegnelsen hos Th. Oppermann: Billedhugge
ren H. E. Freund 1786-1840, Kbh. 1916, s. 157ff.
8 Iflg. museets oplysningskort skal der på kirkeloftet 
være henlagt en tilsvarende sten.
9 Stelen er anført i værkfortegnelsen hos Oppermann 
(note 7), s. 161 (nr.55).
10 Duen med oliekvist (1 Mos. 8,11) har kunstneren 
tillige benyttet på mindestenen for Ansgar, Luther og 
Bugenhagen i Jægerspris, ligesom delfinerne optræ
der i en variant på mindestenen for Hans Tausen i 
Viborg, jfr. Oppermann (note 7) ill. s. 98 og 113.
11 Jfr. Oppermann (note 7), s. 157.

Fig. 43. *Pengebøsse fra 1800’rne (s. 3425). I Odsher
reds Museum. NE fot. 1990. - *Money box, 19th cen
tury.


