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Fig. 1. »Partie af Lyngbye«, tegnet 1826 af H. G. F Holm og her gengivet efter koloreret stik, er for
mentlig den mest yndede fremstilling af kirken på bakken. Motivet er set fra dæmningen over Mølleåen, hvis udvidelse tjente som gadekær og vandingssted. Man bemærker, at kirkegårdens nordmur den
gang lå nærmere kirken, hvorfor bakkens fod markeredes af et landhus langs Gammel Lundtoftevej
og et stakit mod Kongevejen. Byhistorisk Samling.

INDLEDNING
Kirken er Lyngbys ældste hus og vigtig
ste historiske mindesmærke. Gennem
sin markante beliggenhed på toppen af
den stejle kirkebakke står den røde byg
ning med de kamtakkede gavle som et
vartegn - et åndeligt centrum, midt i en
bebyggelse, hvis udvikling fra den lave
landsby til industri- og handelsbyens

etagebyggeri ellers ville have stillet den
helt i skyggen.
Kirkens beliggenhed er overhovedet
intimt forbundet med Lyngbys op
komst. Ved bakkens fod løber Mølleåen, og her ved den eneste bekvemme
overgang på strækningen mellem Fiske
bæk ved Farum og Øresund voksede en
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Fig. 2. Udsnit af vejingeniør Jean Marmillods kort 1764 med angivelse af kirken, landsbyen og Sorgen
fri slot.
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Fig. 3. Udsnit af Lyngby, i hovedtrækkene beskåretsom flg. 2. Efter Lyngby-Taarbæk kommunes digi
tale kort 1996.
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bebyggelse derfor naturligt frem. Kir
ken er anlagt på den sydlige udløber af
et bakkedrag, som strækker sig nordfra
ned gennem Sorgenfri slotspark. Oprin
deligt bugtede åen sig rundt om dette
næs, men på et tidspunkt har den slidt
sig igennem en sænkning og isoleret den
del, som kirken senere blev bygget på.
Her som andetsteds fortaber kirkens
opførelsestid sig i historiens mørke, el
ler med ordene fra indledningen til kir
kens synsprotokol fra 1861: »Når og af
hvem kirken er bygget, vides ikke«.
Dog fortæller bygningen selv, at der ved
midten af 1100’erne stod en stenkirke
på bakketoppen, som endda ikke behø
ver at have været den ældste på stedet.
Der er ingen tilsvarende kilder, når det
gælder spørgsmålet om bygherren; men
i betragtning af vadestedets strategiske
betydning, er det nærliggende at tænke
sig, at en magtfuld jordbesidder har ejet
stedet og ladet det ældste gudshus opfø
re her.
Et andet, teknisk krævende byggeri
har muligvis en tilsvarende historie.
Her tænkes på møllen, nordvest for kir
ken. Den omtales ganske vist tidligst i
en skatteliste fra 1492. Da tilhørte den
kongen, hvis ejendomsret til Lyngby er
bevidnet af ældre kilder, således Kong
Valdemars jordebog (o. 1230). Derfor
kaldtes byen i middelalderen »Kongens
Lyngby«, og samme tilhørsforhold
gjaldt utvivlsomt kirken, der forblev i
kronens (senere statens) eje frem til
1868. Om kongens rettigheder i Lyngby
går tilbage til kirkens grundlæggelse la
der sig ikke bevise; men det er fristende
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at se kirken, møllen og broen over åen
som et samlet stormandsinitiativ.
Kirken er nu den eneste bevarede
middelalderbygning i Lyngby, men kon
gevejen og møllen, der i 1608 blev til to,
findes endnu, omend ombygget adskil
lige gange. Over for møllen byggede en
af dens mest kendte ejere, Caspar Herbach, i øvrigt byens første kro, Store
Kro, i 1661. Selve vejen var i forbindelse
med opførelsen af Nordsjællands kon
geslotte blevet reserveret til kongen og
hans embedsmænd, og det var bl.a. af
hensyn til denne eksklusive kongelige
trafik, at kirketårnet forsynedes med
urskiver mod vest og nord (s. 83). Først
1767 åbnedes vejen atter for den almin
delige færdsel, og en ny bro og dæmning
blev anlagt.
Den gamle landsby - Bondebyen nordøst for kirken har mirakuløst beva
ret sit præg af landlig, lav bebyggelse.
Her ligger også præstegården, opført ef
ter brand 1845. Men ellers præges byen
af den udvikling, som fulgte med de tid
lige industrier langs Mølleåen og med
opførelsen af slotte og landsteder for
kongefamilien og rige københavnske
borgere. Disse nye befolkningselemen
ter havde som bymennesker større be
hov for handel og håndværk end den
landbobefolkning de boede iblandt. Så
danne erhverv måtte egentlig kun ud
øves i købstæderne; men et stort antal
håndværkere og handlende fik i 17- og
1800’erne bevilling til at virke i Lyngby.
Byen kom til at fungere som og fik ud
seende af en købstad, selvom den aldrig
blev det af navn.

Fig. 4. Kirken kan endnu opleves som centrum for en landsbylignende bebyggelse, her ejendommene
østfor »Kirketorvet«, set fra stien ved den tidligere fæstningskanal. Foto: Hugo Johannsen 1997.

Bebyggelsen i kirkens nære omgivel
ser, som er indgående beskrevet i den
rige lokalhistoriske litteratur (senest re
gistranterne over Bondebyens og Ho

vedgadens bygninger 1981 og 1996), af
spejler dette blandingssamfund, der i
høj grad har sat sit præg på kirken og
dens indretning.
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DEN ÆLDSTE STENKIRKE
Det er vel sandsynligt, at der engang har
stået én eller flere trækirker på bakke
draget over for Lyngby Mølle, svarende
til forhold, som er dokumenteret ved et
stigende antal middelalderkirker. No
gen konkret viden herom er dog ikke
fremdraget i tilfældet Lyngby, hvor der
aldrig er gennemført arkæologiske un
dersøgelser i kirkegulvet. Derimod
rummer den nuværende bygning fortsat
så betydelige levn af stedets ældste sten
kirke, at man kan danne sig et indtryk af
dens udformning i store træk. Det har,
hvad typen angår, været en ganske al
mindelig landsbykirke, bestående af kor
og skib, og således repræsentant for et
mønster, der navnlig i 1100’erne og helt
frem til midten af 1200’erne kendeteg
nede hundreder og atter hundreder af
nyopførte sognekirker over hele landet.
Af denne kirke er skibets langmure
bevaret i næsten fuld udstrækning, ca.
15,7 m. Da de ca. 1,2 m svære mure lig
ger ca. 7,3 m fra hinanden, er det let at
rekonstruere et rektangulært grundare
al på 13,5 x 7,3 m (udvendige mål: 15,7 x
9,5 m). Murene, som er bevaret i næsten
fuld højde, måler ca. 5,2 m ved skibets
sydøstre hjørne. Der er derimod ikke
bevaret spor, som angiver dimensioner
endsige nærmere udformning af det kor,
som husede hovedalteret og sluttede sig
til skibets østgavl. Et kampestensfunda
ment, som fremkom midt i østfaget i
forbindelse med hovedrestaureringen
1914-16, er søgt tolket som levn af ko
rets flade østgavl, men stammede snare

10

re fra alterbordet i det nuværende, sen
middelalderlige kor (jfr. fig. 11). Vi må
derfor nøjes med at antage, at koret har
været udformet analogt med normen,
som viser kvadratisk grundplan med si
demure, hvis ydersider ligger i flugt
med skibets indre vægge. Det lader sig
ikke afgøre, hvorvidt det har været pry
det af en apside, men det er sikkert, at
kor og skib har været forbundet ved en
relativt snæver korbue, hvis bredde i
mange tilfælde udgør en tredjedel af
skibets østvæg, den såkaldte triumfgavl.
Selvom korets plan således ikke ken
des med sikkerhed, giver skibets dimen
sioner grund til at formode, at byggeriet
var udstukket efter et velkendt skema,
hvorefter korets udvendige omrids (tri
umfgavlen medregnet) dannede den
perfekte geometriske figur, kvadratet.
Korets sidelængder bestemte herefter
den indvendige bredde af skibet, hvis
længde (vestgavlen medregnet) danne
de to kvadrater (fig. 5).1
Den nye stenkirke er i lighed med
flertallet af tidens landsbykirker hoved
sagelig opført af kampesten, møjsom
meligt indsamlet på markerne.2 Dette
genstridige materiale er muret op i
vandrette skifter, udstøbt med en hård
og bestandig kalkmørtel.
Granitten er dog ikke enerådende.
Til enkeltheder som hjørner, vinduer og
de nu forsvundne døre har man benyt
tet kridtsten fra Stevns, som lettere lod
sig bearbejde til arkitektonisk form.
Også denne materialekombination,

Fig. 5a-b. Rekonstruktion af den ældste stenkirkes plan. 1:300. a. Den nuværende bygnings plan med
angivelse af bevaret romansk murværk i vindueshøjde (krydsskraveret). Med stiplede linjer er vist det
forsvundne kor samt skibets gavle, b. Rekonstruktionsplan med angivelse af døre, vinduer og korbue;
bavaret er kun levn af sydsidens to vinduer og nordsidens østligste. De tre indtegnede kvadrater illu
strerer det formodede princip ved planens udstikning.
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Fig. 6. Detalje af kirkens sydside, hvor store dele af den ældste stenkirkes markstensmurværk og ski
bets sydøsthjørne af kridtstenskvadre står bevaret i afrenset skikkelse. Foto: Hugo Johannsen 1997.

som udvendig står synlig ved de bevare
de hjørner (fig. 6) er overordentlig al
mindelig. I et stort område af Østsjælland, fra Jungshoved i syd til Søllerød i
nord og navnlig koncentreret til kirker
ne i egnen mellem Køge og København,
ser man denne blanding.
Andetsteds, som for eksempel i om
råderne omkring Roskilde og Isefjordens arme, har man benyttet frådsten,
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der her var lettere tilgængelig. Netop
bekvemmelighedshensynet har været
afgørende for materialevalget; det gæl
der også andre supplerende byggeem
ner såsom jernal, grønsandstenen fra
Lellinge å og endelig enkelte tilfælde af
importeret sandsten fra Skåne.
Karakteren af dette murværk studeres
nok bedst på kirkens sydside mellem det
sengotiske kapel og koret (fig. 6). Her

har muren et råt og rustikt præg, som
imidlertid slet ikke svarer disse kirkers
oprindelige udseende. Denne type mur
værk blev nemlig som oftest afrenset, da
man i 1800’ernes anden halvdel for al
vor kastede sig over historiserende re
staureringer af middelalderkirkerne.
På dette punkt har materialeroman
tik åbenbart overskygget nøgterne kon
stateringer: For i de mange tilfælde,
hvor kampestenskirkernes ydermure
tidligt er blevet dækket af tilbygninger
(våbenhuse, sakristier, kapeller m.v.),
står den oprindelige murbehandling
velbevaret og synlig fra tilbygningernes
loftsrum. Det ses da, at ydermurene og
ikke blot de indvendige vægge har stået
dækket af hvidtede pudslag, som kun
har ladet hjørner og åbningernes ind
ramninger fri. Ofte har håndværkerne
tilmed givet pudsfladerne en kva
derinddeling, som ikke behøver falde
sammen med virkelige skiftehøjder.
Selvom disse forhold nu ikke lader sig
konstatere i Lyngby, kan der ikke være
tvivl om, at den lille kirke oprindelig har
stået iklædt en homogen hvid dragt,
som ikke lod ane, hvilke uensartede
materialer den var opført af.
Ingen oprindelige muråbninger er
længere i brug. Som nævnt er dørene
forlængst forsvundne; men endnu ses
fra skibets loftsrum det øverste af to
vinduer, nordsidens østligste (fig. 7) og
skibets vestligste; endvidere i det ydre
vestvangen af sydsidens østre vindue.
Der er tale om små rundbuede åbninger
med skrå (smigede) sider og buestik, sat
af kiledannede kridtstenkvadre. Den

Fzg. 7. Rester af rundbuet vindue fra den ældste
stenkirkes skib, østligst i nordmuren og nu kun
synlig fra loftsrummet. Vinduet blev tilmuret og
halvt dækket, da det oprindelige bræddeloft
fjernedes, og hvælvene indbyggedes i 1400'ernes
anden halvdel. Foto: Hugo Johannsen 1997.

indvendige bredde har været 78,5 cm i
nord og lidt større, 85 cm, i syd. Det
fremgår af deres placering, at hver af
skibets langsider kun har haft to vindu
er, siddende i samme afstand fra hjør
nerne; de vestlige ret tæt ved dørsteder
ne. Det er sandsynligt, at skibet herud
over har haft et vindue i vestgavlen,
mens det forsvundne kor utvivlsomt har
haft tre lyskilder: et i altervæggen og et i
hver langside.
Det er således en meget asketisk byg
ning, som lader sig rekonstruere på
grundlag af bevarede spor: hvidkalket i
det ydre, som måske dækkedes af gråblå blytage, indvendig med flade trælof
ter. Det dunkelt belyste interiør har dog
utvivlsomt ved sit udstyr og indretning
rummet en mystisk åndelighed, som
man imidlertid kun kan slutte sig til ud
13

fra andetsteds bevarede brudstykker af
den romanske landsbykirkes indretning
(se nedenfor).
På et punkt er der dog overleveret et
spændende levn af en umiddelbar be
tydningsbærende udsmykning. Her
tænkes på den såkaldte »Lyngbyløve«,
en kridtstenskvader (fig. 8-9), som ved
opførelsen af det nuværende kor indsat
tes i dets gavl lige under foden af blæn
dingsdekorationen. Stenen, som måler
ca. 47 x 77 cm, viser et stærkt eroderet
relief af en gående løve. Løven, hvis
hale er svunget i s-form op over ryggen,
holder i flaben en mandsperson, hvis

Fig. 8. Kirkens østgavl med den udhuggede
kridtstenskvader (»Lyngbyløven«). Foto: C. M.
Smidt, Nationalmuseet.
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overkrop og ben hænger dinglende for
an dyrets bringe.
Det er en fremstilling, som er vel
kendt, navnlig i den romanske kirke
bygnings skulpturelle udsmykning. Som
symboldyr er løven flertydig og kan
både repræsentere Kristus og Djæve
len. De ofte forekommende fremstillin
ger af løver, som sønderriver menne
sker eller dyr, må dog snarest tolkes
som et billede på djævelens allesteds
nærværende ondskab. Udgangspunktet
for denne opfattelse er ordene i Peters
første brev (5, 8-11): »Vær årvågne og
på vagt! Jeres modstander, Djævelen,
går omkring som en brølende løve og
leder efter nogen at sluge«. Herhjemme
optræder sådanne menneskeædende
vilddyr først og fremmest i den jyske og
skånske bygningsskulptur, mens lignen
de fremstillinger er yderst sjældne på
Sjælland, hvor kirkerne i det hele taget
kun undtagelsesvis opviser skulpturel
udsmykning af betydning.
Da man opførte det nuværende kor,
har man skånet dette relief, som i øvrigt
næppe har været en isoleret skulpturel
manifestation. Det forekommer mest
naturligt at tænke sig, at det har siddet
et eller andet sted på det gamle kor,
hvorfra desuden 23 glatte kridtstens
kvadre, vel fra hjørner og vinduer, blev
overført til den nye korgavls yderside.
Umiddelbart har man været mest til
bøjelig til at forestille sig løvekvaderen
som del af en portaludsmykning, hvor
tilsvarende billeder oftest indgår i en
større komposition. Lyngby kirkes for
svundne kor kan have haft en såkaldt

Fig. 8. Lyngbyløven. Romansk kridtstensrelieffra den ældste stenkirke, antagelig del af korets udven
dige udsmykning, blu indsat i den senmiddelalderlige korgavl. Blyantstegning af Mogens Clemmensen
1914. Nationalmuseet.

præstedør, men disse mere ydmyge ind
gange er sjældent skulptursmykkede,
og det bygningshistoriske forløb gør det
lidet sandsynligt, at en af skibets porta
ler er blevet ombygget samtidig med
opførelsen af det nye kor.
Lyngbyløven har derfor snarest ale
ne, eller sammen med en forsvunden
pendant været anbragt i forbindelse
med østvinduet, hvorigennem den op
gående sols stråler belyste alteret. Lyset
fra Paradiset er Kristus, som oplyser og
frelser menneskeheden fra denne ver
dens mørke dæmoni, og Lyngbyløven
har sikkert oprindeligt været del af en

sådan komposition, hvor ondskabens
herskere konfronteredes med frelsen
ved Kristi lys. I så fald har fremstillin
gen haft sidestykker i udsmykningen af
apsisvinduerne i Viborg (løver), Lem
(basilisk) og Nørre Jernløse ved Hol
bæk (lindorm), hvor udyrene forgæves
bekæmper menighedens oplysning ved
Kristus.
Om indretningen af den ældste sten
kirke ved vi intet konkret. Utvivlsomt
har den foruden hovedalteret under
korgavlens vindue haft flere altre i ski
bet foran triumfvæggen, hvor korbuekrucifikset måske var ophængt over et
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Fig. 10. Døbefontens tolvkantede kumme er helt
usædvanlig, og i sin stærkt ophuggede skikkelse
med nyere fod virker den ikke som en 800-årig
kultgenstand. På fonten ses sølvkanden fra 1845
og et tin dåbsfad, der erstatter et ældre fad, stjålet
i 1980. Foto: Henrik Wichmann 1997.

alter. I skibet har der, hvis vi også her tør
slutte ud fra arkæologiske undersøgel
ser af andre samtidige kirkebygninger,
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været faste, murede stenbænke til kir
kegængerne og et podium til døbefon
ten. Sidstnævnte er bevaret med sin
tolvkantede kumme af granit (fig. 10).
Den er muligvis inspireret af de mange,
fra Gotland importerede fonte og er i så
fald et af de meget få eksempler på en
hjemlig efterligning heraf.3
Spørgsmålet om, hvornår den første
stenkirke i Lyngby er opført, kan næppe
nogensinde besvares med andet end en
tilnærmelsesvis datering, og tilmed er
der meget få konkrete holdepunkter for
en nærmere tidsfæstelse. To forhold kan
måske berettige til en datering til mid
ten af 1100’erne. Det ene er den måde,
hvorpå hjørnekvadrene skiftevis ligger
eller står rejste, hvorved der fremkom
mer lighedspunkter med det såkaldte
»short-and-long-work«, som kendes fra
angelsaksisk byggesæt og traditionelt
menes at være kendetegnende for kir
kerne i det tidlige 1100-tal. Det andet er
smagen for en bygningsskulptur som
Lyngbyløven, der i sjællandsk sammen
hæng snarest leder tanken mod den
blomstrende stenhuggerkunst, som ud
gik fra domkirken i Lund i 1100’ernes
første halvdel.

KIRKENS OMBYGNING OG UDVIDELSE I TIDEN
FØR REFORMATIONEN 1536
Hvorlænge kirken har stået uændret,
ved vi ikke; men enkelte spor tyder på,
at der henved hundrede år efter opførel
sen var behov for visse moderniseringer.
Det er således muligt, at det rundbuede
rulskiftestik, som ses i skibets nordmur
mellem tårn og kapel umiddelbart over
den vestligste af de to spidsbuede åbnin
ger (fig. 12) stammer fra en udvidelse af
nordøstv induet? Hvis man har sænket

de oprindelige vinduer og gjort dem
bredere, har det været for at øge belys
ningen af det dunkle rum. I så fald sva
rer dette forhold til et ikke ualmindeligt
mønster, som bl.a. er iagttaget ved et be
tydeligt antal sjællandske kirker i løbet
af 1200’erne.4
Det er derimod indiskutabelt, at der
på et tidspunkt er sket en forhøjelse af
skibets murkrone med fire skifter mun-

Fig. 11. Grundplan 1:300. Nord opad. Målt 1931 af Arne Nystrøm, tegnet 1945 af Elna Møller og sup
pleret 1997 af Hugo Johannsen. Signaturerne er hentet fra Nationalmuseets værk »Danmarks Kirker«
og angiver de forskellige afsnits kronologi: o. 1050-1250 (krydsskravering), o. 1250-1550 (skråskrave
ring) og efter o. 1650 (prikning).
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triumfvæg, et lag puds, der dækker såvel
den gamle vægbehandling som murkro
nen af munkesten. Herpå har man ma
let kalkmalerier, som dog næsten er slidt
helt væk på nær en øvre kronfrise med
cirkelborter, malet med rødt (fig. 13).
Tårnet. Det er uvist, hvorledes klok
kerne har været ophængt i de første år
hundreder af kirkens eksistens. Det er
mest sandsynligt, at man har rejst et
tømret klokkehus på kirkegården, men
i så fald er man på et tidspunkt blevet
træt af de gentagne fornyelser, som en
sådan træbygning har krævet. Som aflø
ser rejste man i stedet et muret tårn, der
imidlertid på grund af bakketoppens
begrænsede udstrækning ikke kunne
opføres på traditionel plads i længdeak
sen ved skibets vestgavl. Løsningen
blev en plads ud for skibets norddør,
hvor der kan have ligget et våbenhus i
Fig. 12. Udsnit af skibets nordmur med ældre
vinduesstik over de nuværende lysåbninger.
Foto: Hugo Johannsen 1997.

kesten, der udvendig afsluttes som fals
gesims. Årsagerne hertil kan være for
skellige, men en nærliggende mulighed
er behovet for en fornyelse af loftsbjæl
kerne og/eller tagværket. Hvad angår
bjælkerne, må de efter ændringen have
hvilet på murkronen, og loftsbrædderne
således været sømmet fast til undersi
den.
I forbindelse med fornyelsen af rum
mets belysning og loftsklædning har
man også givet væggene en tiltrængt op
friskning. Således ses på et parti af
nordvæggen, nærmest den forsvundne

18

Fig. 13. Detalje af det oprindelige skibs nord
mur, set fra loftsrummet. Markstensmurværket
har stået dækket af hvidtet puds, som er blevet
fornyet, da murkronen forhøjedes med fire skif
ter munkesten. Den ny puds har også dækket
forhøjelsen og viser rester af kalkmaleriud
smykning. Foto: Hugo Johannsen 1997.

Fig. 14. Kirken med det forhøjede tårn, set fra nord. Foto: Hugo Johannsen 1997.

forvejen; men under alle omstændighe
der måtte underetagen i det nye tårn
nødvendigvis indrettes som våbenhus,
hvis ikke norddøren skulle gå ud af
brug. »Våbenhustårne« som Lyngbys
hører til sjældenhederne og skyldes må

ske oftere hensyn til økonomi end til
pladsforhold.5
Lyngbytårnet, som efter detaljerne at
dømme synes opført i 1400-tallets be
gyndelse, er et arkitektonisk fint gen
nemarbejdet kvalitetsbyggeri, der op-
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Fig. 15. Hvælvkonsoller af kridt, udformet som
skæggede mandshoveder. To af våbenhusets
fire eksemplarer, hvis detaljer i dag er udvisket af
mange lag maling.. Foto: Hugo Johannsen 1997.
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rindelig kun omfattede tre stokværk og
først ved kirkens gennemgribende om
bygninger o. 1500 fik sin nuværende
højde. At det forholder sig således, er
let at se allerede i det ydre, hvor det op
rindelige murværk farvemæssigt skiller
sig tydeligt ud fra det senere tilføjede.
Hertil kommer en lang række arkitek
toniske detaljer, af hvilke man umiddel
bart bemærker den gamle nordgavl med
dens blændinger, hvorimod den tilsva
rende mod syd er forsvundet.
Materialet er røde munkesten i mun
keskifte (to løbere, én binder), hvilende
på en syld af kampesten, som stikker
frem i vest. Det underste stokværk, vå
benhuset, har en flere gange ændret dør,
hvis nuværende spidsbue kan være levn
af et såkaldt spejl over en oprindelig
mindre, fladbuet dør. Rummet belyses af
to små vinduer, som udvendig er spids
buede, indvendig fladbuede. Vestvindu
et flankeres af en fladbuet gemmeniche
(måske til indbygning af et skab) og den
forlængst tilmurede dør til trappetårnet.
De øvrige vægge brydes af dybe spareblændinger, spidse mod nord og syd,
men rund mod øst. Størst interesse knyt
ter sig til det kultiverede krydshvælv,
hvis kapper kantes af små rundstave,
mens ribberne udgår fra kridtstenskon
soller, formet som menneskehoveder, til
dels skæggede mænd (fig.15).
Opgangen til de øvre stokværk sker
via det samtidige trappehus mod vest,
hvortil indgangen som nævnt oprindelig
skete fra våbenhusets indre - et gam
melt træk, vel dikteret af sikkerheds
hensyn. Senere har man brudt den nu-

Fig. 16. Detalje af tårnets mellemstokværk med fladbuede spareblændinger. I nordvæggens sydligste
blænding (her med hulsten til taget) indsattes 1755 en højtsiddende, udvendig dør, gennem hvilken
man steg op og passerede videre ind i et pulpitur over våbenhusdøren - den såkaldte Taarbækstol. Den
blændede dør hertil er omdannet til et skab med moderne dørfløj. Foto: Hugo Johannsen 1997.

værende fladbuede yderdør, som giver
adgang til en muret trappe, hvis spindel
forneden er af kridt, foroven af munke
sten. Til mellemstokværket kommer
man gennem en fladbuet, indvendig fal

set dør (fig. 17). Væggene i dette rum,
der kan have været benyttet til en form
for opbevaring, brydes af brede, fladbu
ede spareblændinger (fig. 16) og belyses
gennem et senere omformet, spidsbuet
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Fig. 17. Døren fra tårnets trappehus til mellem
sto kværket lukkes af en fløj, hvis håndsmedede
bukkehornsbeslag muligvis stammer fra
1600’erne. Foto: Hugo Johannsen 1997.

vindue i nord. Det oprindelige klokke
stokværk herover har kun haft glamhul
ler mod øst og mod vest. De blev muret
til ved tårnets forhøjelse, men er stadig
synlige i det ydre, hvor de står som to
spidsbuede tvillingbuer med rundbuet
åbning foroven. Mod nord belyses rum
met af et falset, spidsbuet vindue, hvis
form næppe er autentisk, i hvert fald ses
rester af en fladbue omkring det udven
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dige stik. Klokkestokværkets vægge har
i lighed med mellemstokværket været
lettet ved fladbuede spareblændinger,
som dog her er delvis udmurede i for
bindelse med forhøjelsen.
Tårnets bevarede nordgavl smykkes
af tre spidsbuede blændinger, hvis bund
er delt som vinduesstavværk; elegant er
den måde, hvorpå midterblændingen
ved en fælles fals er sammenkompone
ret med klokkestokværkets ovenfor
omtalte vindue. Hvadenten taggavlen
har været kronet af kamtakker eller blot
udstyret med fod- og toptinder, er den
ne afsluttende accent i hvert fald bortta
get ved forhøjelsen. Vi kender lige så
lidt tidspunktet for tårnets opførelse
som for kirkens andre middelalderlige
afsnit. Blændingsgavlen er det bedste
pejlemærke ved en skønsmæssig date
ring, der i så fald kan sættes til årtierne
omkring 1400. En nærliggende parallel
til de tre stavværksdelte højblændinger
kendes fra Gentofte og Herlev,6 mens
ideen med at inddrage en laveresiddende åbning er sjældent forekommende.
Vestforlængelse og hvælv. I den sene
re middelalder, formentlig henimod
1500, er kirken blevet underkastet me
get omfattende byggearbejder, af hvilke
vestforlængelsen og skibets hvælv re
præsenterer første etape. Tidsfæsteisen
af disse arbejder beror også her på
skønsvise dateringer, der dels tager ud
gangspunkt i taggavlenes blændinger,
dels i udsmykningen af det nye rum med
kalkmalerier (s. 28f.). Karakteren af
disse blændinger med den stærke beto
ning af det vertikale og de tvillingdelte

Fig. 18. Kirkens vestgavl, set fra pladsen foran 1700-tals landstedet »Gramlille«, nu Lyngby-Taarbæk
kommunes musikbibliotek. Foto: Hugo Johannsen 1997.

afdækningers vekslen er meget karakterisk for tiden omkring 1500 og genfin
des f. eks. i nabokirken i Søllerød. Et
omtrentligt dateret paralleleksempel er
ombygningen af Herlev kirke, som er
fra tiden henimod 1480, da denne forny
ede kirkes »grundlægger« Mattias Jen
sen døde.7
Når man har ofret penge på at udsty
re kirken med hvælv, skyldes det vel et
ønske om at følge med den mode, der i
løbet af middelalderen slog igennem i

næsten alle sjællandske kirker i modsæt
ning til for eksempel de jyske. Det gam
le kor har utvivlsomt også fået hvælv
samtidig hermed eller ved en tidligere
lejlighed. Derimod kan man undre sig
over vestforlængelsens sølle 3,5 m, der
ikke har givet menigheden ret meget
mere plads. Det er indlysende, at det
brat faldende terræn i vest, der tidligere
havde umuliggjort opførelsen af et tårn
på dette sted, også satte snævre grænser
for nybyggeriet i vest, men til gengæld
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Fig. 19. Långhusets senmiddelalderlige tagværk
var af den såkaldte krydsbåndtype, og dets vest
lige del er her fotograferet, inden det kasseredes
ved hovedrestaureringen under Første Verdens
krig. Foto: Chr. Axel Jensen 1914.

indebar udvidelsen mulighed for væ
sentlig forbedrede lysforhold i den
dunkle kirke. Ydermere har man for
mentlig flyttet døbefonten væk fra den
gamle plads mellem dørene og opstillet
den i det nye vestfag, hvis senere til
komne kalkmalerier (s. 46) underbyg
ger denne tanke.
Vestforlængelsen er som de øvrige til
bygninger opført af røde munkesten
over en syld af kampesten, der navnlig
under gavlen er af imponerende dimen
sioner (fig. 93). Taggavlen (fig. 18) har
ni kamtakker og fremhæves af et tilsva
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rende antal højblændinger, der alle afdækkes af tvillingdelte spærstik på hjør
nebrudte konsoller. Undtaget herfra er
den bredere midterblænding, som deles
af halvstensstav og afdækkes af tvilling
delte trappestik på hængestave; blæn
dingen omfatter endvidere to slanke
glugger til loftsrummet. Ingen oprinde
lige vinduer er længere bevaret; men
der er grund til at tro, at udvidelsen altid
har haft tre vinduer som nu. Over det
vestre ses resterne af et tilspidset stik,
som kan hidrøre fra spejlet over en fladbuet åbning.
Skibets tre hvælv fremtræder som
stærkt kuplede krydshvælv med halv
stens kapper og ribber. De hviler på fal
sede vægpiller (oprindelig med profile
rede kragbånd), hvorimellem der er slå
et spidse, helstens brede skjoldbuer
langs væggene som forlæg for kapperne;
tilsvarende adskilles de enkelte fag af
såkaldte gjordbuer. Når skjoldbuen
mangler langs vestforlængelsens gavl
væg, skyldes det, at denne del opførtes
med henblik på det kommende hvælv,
hvorfor et spidsbuet forlæg indgik som
en del af selve vægfladen. Alle tre hvælv
har helstens overribber (jfr. fig. 19) og i
kappernes nedre flige - de såkaldte svik
ler - ses endnu flere steder de små spy
gat, der har tjent som ventilering af de
fugtansamlinger, som fygesne og regn
kunne give på loftet i hulningerne mel
lem hvælvkapperne.
Man kan undre sig over de tre fags
forskellige udstrækning fra det smalle
østfag til det kvadratiske i vest. Det er
blevet fremhævet,8 at østfaget ville gå

tre gange op i det oprindelige skibs in
dre længde og således muligvis er påbe
gyndt, inden man tog beslutning om
vestudvidelsen. Det er absolut en mu
lighed; det er i hvert fald ikke hensynet
til vinduerne, som har spillet ind, lige
som man bemærker den markante for
skel i kappernes højde.
Sydkapellet og tårnets forhøjelse må
være led i en samlet ombygning, der sy
nes gennemført kun få år efter vestfor
længelsen. Ingen bevarede kilder giver
oplysninger om tilblivelsesomstændig
hederne; men der kan være tale om en
privat stiftelse med begravelse for give
ren og et alter, hvor dødemesser kunne
celebreres; under alle omstændigheder
har tilbygningen givet kirken en til
trængt arealudvidelse. Kapellet opfør
tes ved skibets sydside ud for den gamle
mandsdør, og det synes, som om man
derfor har bibeholdt en udvendig ad
gang i gavlen, hvor murværket under
vinduet er fornyet og sylden brydes af
en gammel tærskelsten. En sådan kom
bination af kapel og våbenhus er i øvrigt
ikke ualmindelig, og kapellets gavldør
var endnu i brug i 1755?
Murværkets karakter svarer til vest
forlængelsen, og ligesom denne smyk
kes også kapellet af en taggavl med ni
kamtakker og et tilsvarende antal høj
blændinger; afdækningen er tvillingdelt,
skiftevis spær- og trappestik, hvilende
på konsoller med affasede hjørner. Den
bredere midterblænding har vandret af
dækning, hvorunder en lille glug med
spærstik. Et oprindeligt spidsbuet og
falset vindue står blændet i vestmuren,

Fig. 20. Tårnets trappehus udnutnder stadig i
sydvesthjørnet af det oprindelige klokkestok
værk; men forholdene er ændret ved udmuring
af de gamle glamhuller og påmuring af murfor
stærkning til forhøjelsen og det nye klokkestok
værk. Foto: Hugo Johannsen 1997.

og i syd er et tilsvarende vindue i brug.
Det er uvist, hvorledes forholdene op
rindelig har været i øst, hvor der nu fin
des et spidsbuet vindue fra 1800’ernes
første tredjedel, indsat under stikket af
en fladbuet forgænger fra 1755.
Kapellets indre dækkes af et samti
digt krydshvælv med halvstensribber.
Kapperne hviler på vægforlæg undta
gen mod det gamle skibs ydermur. Her
har man måttet mure en helstens bred,
rundet skjoldbue; et enkelt spygat står
endnu åbent i sydkappen. Det er vel
sandsynligt, at kapellet en tid lang end
nu har kommunikeret med skibet gen

nem den gamle mandsdør; men efter re
formationen og den ændrede gudstjene
stes krav om tilhørerpladser har man
åbnet en arkade og derved trukket ka
pellet ind i hovedrummet som en kors
arm. Den nuværende bue er fornyet i
1755, men en arkadeåbning har der med
sikkerhed været allerede i 1600’erne.
Forhøjelsen af tårnet har haft til for
mål at hæve klokkestokværket, som
hermed også kunne få glamhuller mod
syd og således bringe lyden fra kirke
klokkerne længere omkring. Forhøjel
sen hviler på en teknisk set dygtigt gjort
forstærkning af det gamle klokkestok
værks mure og gavle i form af svære
mure med fladbuede dobbeltarkader;
det gamle trappehus forhøjedes en smu
le og dets overdør med tilhørende loft
måtte ændres (jfr. fig. 20). Det nye klok
kestokværk, hvortil opgangen sker ad
en indvendig trætrappe, fik parvis sam
menstillede glamhuller, der er spidsbue
de og falsede til alle fire verdenshjørner.
De nye taggavle er nært beslægtede
med både sydkapellets og vestforlængel
sens. De har syv kamtakker, af hvilke
den midterste er bredest og vandret af
dækket med tre trappestik på hængestave med hjørnebrudte konsoller. De flan
kerende har tvillingdelte afdækninger,
skiftevis spær- og trappestik på hængestave som i midterblændingen, der om
fatter to glugger med trappestik. Hele
sydsiden og den tilhørende taggavl er
ommuret under restaureringen 1914-16.
Koret. Det synes, som om koret dan
ner afslutning på den vældige ombyg
ning og fornyelse af kirken o. 1500. Hel
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ler ikke i øst tillod terrænets fald større
byggearbejder; men den to fag store
østforlængelse har alligevel givet skibet
et ekstra fag foruden det egentlige kor i
øst. Murene er som i de øvrige udvidel
ser af røde munkesten samt et antal
sortbrændte sten. I modsætning til ka
pellet har man dog i vid udstrækning
kunnet genbenytte materialerne fra det
nedrevne kor. Bælterne af kridtsten
samt »Lyngbyløven« i det ydre er allere
de omtalt, men indvendig over hvælve
ne ses tillige omfattende brug af både
kamp og kridt.
Koret har aldrig haft vinduer mod
nord, kun i øst og mod syd. Af disse er
sydsidens forlængst afløst af yngre lys
åbninger, men endnu ses udvendigt stik
ket efter det spidsbuede gavlvindue,
som snart tilmuredes, formentlig i for
bindelse med opstillingen af en altertav
le. Korets taggavl har ni kamtakker som
vestendens og kapellets. Bortset fra de
to yderste, som er spidsbuede, afdækkes
de af tvillingdelte spærstik på hængestave med hjørnebrudte konsoller. Den
bredere midterblænding er etagedelt
med en nedre stavværksmuret blænding
og en øvre spærstikdækket, som åbner
sig i en fladbuet åbning. Her har utvivl
somt oprindelig hængt en messeklokke,
som kunne aktiveres via et reb, ført ned
gennem det endnu synlige hul i kor
hvælvets sydkappe, jfr. s. 32.
Det indre blev overdækket af to halv
stens svære krydshvælv, svarende til ski
bets. Når man har ladet disse hvælv hvi
le på falsede vægpiller (med levn af pro
filerede kragbånd), skyldes det hensy-

Fig. 21. Korgavlen og det forhøjede tårn, set fra øst. Foto: Hugo Johannsen 1997.

net til ønsket om visuel sammenhæng
med de ældre hvælv i skibet. At skjold
buer egentlig var unødvendige, viser al
tervæggen, som bærer den tilstødende
kappe på et murforlæg.
Med opførelsen af det nye kor var en
vældig ombygning af valdemarstidens
romanske kirke omsider tilendebragt.

Den fornyede kirke stod med røde og
hvidpudsede mure side om side og har
formentlig på alle tage været tækket
med bly. I denne skikkelse er kirkebyg
ningen i det store og hele overleveret til
vor tid, og senere slægtled har først og
fremmest præget kirken gennem den
skiftende indretning af rummene.
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DET SENMIDDELALDERLIGE KIRKERUMS
INDRETNING OG UDSMYKNING
Efter afslutningen af bygningens store
udvidelse og overhvælving kom turen til
selve udsmykningen af det radikalt for
nyede kirkerum. Over præstens og de
menige kirkegængeres hoveder spændtes nu et billedtæppe af kalkmalerier,
der dækkede hver en kvadratcentimeter
af de i alt 5 hvælvfag. Og selvom kun et
enkelt vægmaleri er synligt i nordøst, må
vi tro, at udsmykningen også har bredt
sig over både vægflader og vinduessmi
ge med hele sit univers af fortællende,
fabulerende og frygtindj agende motiver
(fig. 22-41).
Kalkmalerierne er udført af et af de
mest produktive værkstedsfællesskaber
i senmiddelalderen, den såkaldte Elmelunde-storgruppe, hvis arbejder er på
vist i det centrale Skåne (Everlovværkstedet) og i Sydsjælland samt på Lol
land-Falster og Djursland (Elmelundeog Brarupværkstedet). Selvom der kan
optræde lokale variationer, har stor
gruppens kalkmalerier et klart fælles
præg i stil og motivvalg, hvilket må til
skrives en enkelt eller måske et par sty
rende værkstedsledere i spidsen for et
helt kompagni af hjælpende svende i år
tierne omkring år 1500.10
Når det er sagt, skal det tilføjes, at der
langt fra er tale om fremragende kunst.
Billederne er middelmådige i gengivel
sen af menneskelegemet, af bevægelser
og ansigtstyper, af klædedragtens en
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keltheder og rummet omkring perso
nerne; men fortælleglæden og sansen
for de finurlige eller groteske detaljer er
bestandig til stede, navnlig i motiver af
mere underordnet betydning. I teknisk
henseende mærkes værkstedets be
grænsninger på samme måde. Malerier
ne i Lyngby har været malet på en for
tør kalkgrund. Derfor er de hurtigt afbleget, og kun få årtier efter deres fuld
førelse har et nyt hold af malere trukket
alle konturerne op, denne gang med en
grovere pensel. Baggrundens lette strø
ornamenter er i samme ombæring ble
vet dækket af kraftigere planter, der
som en veritabel tangskov snor sig ind
imellem de enkelte figurer.
Det fortaber sig i det uvisse, hvornår
alle herlighederne er blevet overkalket.
Måske er det sket allerede o. 1600, da
kirken fik sin nye, rigt udsmykkede al
tertavle og prædikestol. Men det kan
også være foregået så sent som i 1700tallet, hvor vi angivelig ved, at andre
kirker blev overkalkede - ikke så meget
af hensyn til billedernes katolske bi lied
indhold, men snarere for at leve op til
en ny tids mere puritanske, klassicistisk
prægede smagsnormer. 1 1876 afdække
de konservator J. Magnus Petersen det
næstvestligste fag (skibets 3. fag, fig.
30), men først i forbindelse med Johan
nes Magdahl Nielsens restaurering af
kirken valgte man i 1915-16 at fremdra-

Fig. 22. Kirkens indre, set mod vest. De tilbyggede hvælv er henimod 1500 blevet dækket med kalkma
lerier, udført a f et skånsk-sjællandsk værkstedsfællesskab, den såkaldte Elmelunde-storgruppe. Foto:
Henrik Wichmann 1997.

ge og istandsætte malerierne i de øvrige
hvælv, hvoraf dele allerede længe havde
kunnet skimtes. En større rensning og
retouchering fulgte 1954 og atter 197879, en følge både af tilbagevendende
fugtskader og - navnlig - af kraftig til
smudsning på grund af støvaflejringer
på hvælv og mure i forbindelse med kir
kerummets opvarmning. Endnu i dag
trues kalkmaleriernes bevaringstilstand

af fugt- og saltskader, opstået som en
konsekvens af det udlagte isolerings
dække over hvælvene. Desuden afbleges farverne fremdeles, således at detal
jer, der klart kunne erkendes i begyn
delsen af dette århundrede, i dag næppe
lader sig skelne.11
Alt i alt giver Lyngby kirkes kalkma
lerier et fascinerende indblik i den fol
kelige forkyndelse på tærsklen til refor29

Fig. 23. Skematisk oversigt over motiverne i de senmiddelalderlige kalkmalerier, placeret i korhvælvet
(nr. 1-4), på korets øst- og nordvæg (A-B) og i skibets (oprindelig) fire hvælv (nr. 5-20): Koret. 1. Hel
genkonge (Knud den Hellige (?)) og engel med skriftbånd. 2. Fire stående apostle (Johannes, Paulus,
Andreas, Peter (?). 3. Majestas Domini (Gud eller Kristus i sin herlighed) med stifterfigur og symbol
dyrene for evangelisterne Johannes (ørn) og Matthæus (engel). Engelfigur. 4. Evangelisterne Markus
og Lukas med deres symboldyr, løven og oksen. Ærkeenglen Gabriel. A. S. Nicolaus af Myra (nu overkalket). B. Korsfæstelsen, flankeret af Maria og Johannes samt to helgener. Skibet. 5. Dommedag med
Maria og Johannes, de dødes opstandelse, Paradis og Helvede. 6. Syndefaldet. Uddrivelsen af Paradis.
7. Adam og Eva i deres jordiske virksomhed. 8. Skabelsen affuglene og af Adam (?). Evas skabelse.
Mandsfigur i en grotesk stilling. 9. Nådestolen med Gudfader og den korsfæstede Kristus, flankeret af
fire helgeninder, Dorothea og Barbara, Ursula og uidentificeret kvinde. 10. Himmelfarten. 11. Fire hel
gener, Laurentius og Margrethe (?) (med patriarkalkors og bog), uidentificeret helgeninde og Jacob
den ældre med pilgrimsstav og-hat. 12. Smertensmanden, vist siddende (vest) i sin forhånede skikkelse
med sår og lidelsesredskaber og stående (øst) foran kalk, hvori opsamles blodet fra de fem sår. Våben
skjold med kors og kornsegl. 13. Korsfæstelsen. Den hellige Frans modtager sine sår (stigmata). Stif
terfigur. 14. Korsbæringen. Fem helgener (to paver, to biskopper og en konge). 15. Dødsyndmanden
med de syv dødssynder. Brystbillede afmandsfigur og to helgener, hvoraf den ene måske er Kristus. 16.
Pietà og kvindelig helgen. Den vantro Thomas. To apostle, Matthias (med økse) og Matthæus (med
sværd). 17. S. Ursula, S. Sebastian og ærkebiskop. Ræv, der hænges af gæs. 18. S. Christoforus, to bi
skopper og S. Antonius med vinkelbøjet stav. 19. S. Erasmus' martyrium. Lykkehjulet. 20. Johannes
Døberens lidelseshistorie med Salomes dans. To helgenfigurer. Ræv, der snupper gås.
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mationen. For det kristne budskab blev
på én og samme tid formidlet både gen
nem præstens handlinger og ord under
gudstjenesten og gennem de billeder,
der omgav de menige kirkegængerne.
Liturgi og billedudsmykning har nøje
spillet sammen, og derfor kan kalkma
lerierne ved deres indhold og de enkelte
motivers placering bidrage til kaste lys
over det vigtige spørgsmål: Hvordan
var Lyngby kirke indrettet i senmiddel
alderen?12
Som det allerede blev beskrevet s.
10f., var kirken adskilt i to dele, hver
med sin funktion og indretning, koret og
skibet. Koret var - før som efter den sto
re ombygning - forbeholdt præsten og
hans medhjælpere, mens skibet rumme
de sognefolkets pladser. Vi har kun et
begrænset kendskab til Lyngby kirkes
middelalderlige inventar, men tager
man udgangspunkt i de genstande, der
ifølge kilderne vitterlig fandtes her og
dertil føjer de mange rekvisitter og red
skaber, som hørte med til gennemførel
sen af en gudstjeneste ved en almindelig
sognekirke, er vi nok ikke så fjernt fra et
realistisk billede af kirkerummets ind
retning.
Koret var det allerhelligste rum, hvor
messen på alle døgnets tider celebrere
des foran højalteret ved kirkens østvæg.
Selve alteret var kirkens kraftcentrum,
både i fysisk og åndelig forstand. Alter
bordet var på én gang et offerbord og en
grav. Det var stedet, hvor det himmel
ske offer - Kristi legeme og blod - ved
hver messehandling blev frembåret for
menneskehedens skyld til syndernes

Fig. 24. Pave Gregor den Stores messe. Paven
knæler foran alterbordet, der er smykket med
kalken og disken til det indviede vin og brød,
som efter den katolske opfattelse forvandles til
Kristi blod og legeme under messen. Ved alter
bordets bagkant stiger den lidende Frelser op af
en sarkofaglignende kasse og anskueliggør på
den måde to centrale ideer, messeofferets for
vandling under gudstjenesten og opfattelsen af
alterbordet som en grav for Kristus. Fransk træ
snit fra o. 1490 i National Gallery of Art, Wa
shington. Efter Fifteenth Century Woodcuts and
Metalcuts from the National Gallery of Art, Wa
shington, D.C.

forladelse. Og det var samtidig en grav,
både for Kristus, hvis legeme og blod i
fysisk form var til stede i nadverbrødet
og vinen, og for de hellige mænd eller
kvinder, hvis relikvier var nedlagt i al
terbordet for at øge dettes hellighed.
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Alterets ophøjede status blev frem
hævet med tekstiler eller plader, der
dækkede dets sider. Ved bordets bag
kant har sikkert stået en altertavle - et
udskåret og bemalet alterskab med be
vægelige sidefløje, som de kendes i stort
tal fra senmiddelalderen. Hellige kar
som kalk, disk, oblatgemme og mon
stranser hørte også med til alterbordets
og gudstjenestens udstyr ligesom røgel
seskar, messeklæder og -bøger. Når dis
se genstande ikke var i brug, opbevare
des de gerne omhyggeligt i kister eller
skabe, gemmenicher eller i en særlig til
bygning på korets nordside, sakristiet.
Den absolutte kulmination under
messen var forvandlingens øjeblik, da
brødet og vinen på mirakuløs vis om
dannedes til Kristi legeme og blod (fig.
24). Dette øjeblik forkyndtes for alle
ved klokkeklang - ved hånd- eller mes
seklokker, ophængt i koret eller udven
dig på kirken og betjent inde fra kirken
med et reb, ført gennem et hul i hvælvet.
Når forvandlingen var sket, havde kor
rummet opnået sin højeste grad af hel
lighed - Gud og Kristus havde så at sige i
fysisk form taget bolig i selve koret. For
de lægmænd, der fra deres pladser i ski
bet fik et glimt af dette mystiske skue
spil, var blot det at overvære handlingen
af stor betydning for deres frelse. I teo
rien kunne messen dog gennemføres
helt uden tilskuere - værdien var stadig
den samme, ikke mindst for de perso
ner, afdøde eller nulevende, der mod
god betaling havde sikret sig, at deres
navne blev nævnt under messeritualet.
For dem betød offerhandlingen en kon
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tant afkortning af deres pinsler i skærsil
den, jfr. s. 50.
Vi har konkret viden om enkelte re
kvisitter fra den katolske gudstjeneste i
Lyngby kirke. Et røgelseskar »fra papi
sternes (dvs. de katolskes) tid« blev
endnu i 1700’erne brugt til at hente glø
der og ild i, når alterlysene skulle tæn
des, men blev efter 1764 kasseret som
ubrugeligt.13 Et breviar, dvs. en kortfat
tet håndbog for præsten med ritualet og
bønnerne til en almindelig messe, fand
tes i hvert fald i kirken i senmiddelalde
ren. 1483 fik kirkens sognepræst, hr. Pe
der, nemlig biskoppens tilladelse - for
øvrigt udstedt på den i sognet beliggen
de bisperesidens, Hjortholm - til at låne
hr. Jens Ungers farebog (breviar) fra
Vor Frue kirke i København for at skri
ve denne af til sit eget brug.14 Spor af et
klokkerebshul til en messeklokke finder
vi på korhvælvets sydkappe (s. 26),
mens en gemmeniche til de hellige kars
opbevaring ses i muren umiddelbart ne
denunder. Måske har et sakristi føjet sig
hertil på nordsiden?
I kalkmalerierne finder vi talrige hen
tydninger til korets ophøjede status som
bolig for det Guddommelige og som et
spejlbillede af det himmelske Paradis,
hvor de retfærdige skulle stilles for
Guds og alle helliges åsyn. I korhvæl
vets vestkappe - synligt for præsteska
bet, men usynligt for menigheden - tro
ner Kristus i sin herlighed, flankeret af
symbolerne for evangelisterne Johannes
og Matthæus (fig. 25). Ved foden af tro
nen knæler til højre en lille mandsfigur
iført rødbrun kofte og grønne hoser.

Fig. 25. Korhvælvingen og korets nordvæg. Til venstre ses Kristus i sin herlighed, flankeret af symbo
lernefor evangelisterne Johannes og Matthæus; ved siden af den sidste anes en lille stifterfigur. Til højre
er vist evangelisterne Markus og Lukas over et billede af Korsfæstelsen, flankeret af Maria og Johan
nes samt to helgener. Foto: Henrik Wichmann 1997.

Mandens navn har oprindelig kunnet
læses oven over hans hovede. Antagelig
er det en stifter, dvs. et medlem af me
nigheden, der havde ydet et kontant bi

drag til kirkens udsmykning og gudstje
neste. Selvom denne mand ikke person
ligt havde adgang til at betragte sit eget
billede i det aflukkede korrum, var blot
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Fig. 26. Ærkeenglen Gabriel, vist med skrift
bånd, hvis tekst ikke længere kan læses. Kor
hvælvets nordkappe. Foto: Henrik Wichmann
1997.

tilstedeværelsen af hans gengivelse i
korhvælvet en konkret påmindelse til
præsterne om at huske ham i deres bøn
ner under messen.
De to evangelister på hovedbilledet
sekunderes i nordkappen af deres kolle
ger, Markus med løven og Lukas med
oksen. Overfor - i sydkappen - står fire
apostle, Johannes evangelisten, Paulus,
Andreas og vistnok Peter. Placeringen
af evangelisterne og apostlene over for
hinanden i nord (og vest) og syd kunne
være en bevidst pararallel til gudstjene
stens praksis, hvor evangelielæsningen
foregik ved alterets nordside, mens ud
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drag af epistlerne, apostlenes breve, op
læstes i sydsiden.
To helgener har også fundet plads i
koret, de søfarendes skytshelgen, S. Ni
kolaus af Myra (nu ikke længere synlig
på korets østvæg) og en kronet helgen
på en trone, muligvis Danmarks store
kongehelgen, Knud den Hellige. Begge
er repræsentanter for de helliges for
samling, der flokkes om Guds trone i
det himmelske Paradis. Hvorfor netop
disse er fremhævet i kirkens allerfornemmeste rum, ved vi ikke. Måske eje
de kirken de to helgeners relikvier, der
kunne være nedlagt i højalterbordet?
Af østvæggens udsmykning i øvrigt er
kun en brøkdel kendt. Her ville man
have forventet flere helgenbilleder og
frem for alt en Kristusfremstilling, sva
rende til vestkappens. Som et supple
ment hertil må man gå ud fra, at kirkens
forsvundne middelalderlige altertavle
har været smykket med billeder af den
art.
I flere af hvælvkappernes svikler fin
der vi engle. Ved hjælp af små indskrif
ter over hovederne har de oprindelig
kunnet identificeres. I dag lader kun
Gabriel sig sikkert erkende i nordøst
(fig. 26). De fleste er udstyret med
skriftbånd, hvis meddelelse på samme
måde er vanskelig at dechifrere. Men
man gætter nok ikke meget galt, hvis
man foreslår, at det kunne dreje sig om
strofer fra den store lovsang til Gud
(Sanctus), der med ordene fra Esajas'
bog (6, 3) indgik som en vigtig del af
messen: »Hellig, hellig, hellig er Hær
skarers Herre, al jorden er fuld af hans

herlighed. Hosianna i det høje, velsig
net være han, som kommer i Herrens
navn, Hosianna i det høje«. Denne lov
prisning blev sunget af præsteskabet
som optakt til gudstjenestens højde
punkt, den kultiske offerhandling ved
brødets og vinens frembæring. Sangen
var en parallel til og en gentagelse af
englenes lovsang i himlen foran Guds
trone. Når medlemmer af det store englekor derfor optræder i hvælvet, under
streger de ved deres blotte tilstedevæ
relse, at korrummet har været opfyldt af
en særlig hellighed - af det Gudommeliges nærvær.
Over en bred bane af malede, op
hængte draperier ses på korets nordvæg
den korsfæstede Kristus, flankeret af
Maria og Johannes evangelisten samt af
to hellige personer, der dog savner de
nødvendige attributter til en identifika
tion. Billedet af Frelseren på korset er
vist ikke mindre end fire gange blandt
kirkens kalkmalerier, hvortil kommer
korbuekrucifiksets fremstilling og må
ske endnu flere, nu ukendte. Når Korsfæstelsesgruppen ses netop her, kunne
det være en henvisning til et muligt op
bevaringssted for de hellige kar til det
indviede brød og vin - Kristi legeme og
blod.
Skibet var som sagt menighedens
rum. Her fandtes siddepladser, murede
vægbænke eller løse bænke, til de, som
havde behov derfor. På overgangen
mellem koret og skibet var normalt op
sat et meget vigtigt inventarstykke - kir
kens korbue- eller lægmandskrucifiks.
Krucifikset kunne have siddet på en

tværbjælke foran buen eller måske være
støttet på et lektorium, en tømret eller
muret skrankemur. I dette krucifiks, der
henvendte sig direkte til menigheden og
var synligt fra alle pladser i kirken, fik
man en direkte påmindelse om Kristi
offerdød på korset. Samtidig var det li
gesom en gentagelse af messens højde
punkt, hvor præsten hævede det indvie
de nadverbrød og vinen over sit hovede
som tegn på, at den store forvandling
havde fundet sted - Kristus var ophøjet
på korset og nu fysisk til stede.
Også i Lyngby kirke fandtes der et
korbuekrucifiks. Det er endnu omtalt i
slutningen af 1600’erne i sin oprindelige
placering over kordøren, dvs. over ind
gangen i den skranke, der efter refor
mationen - og måske allerede i middel
alderen - bogstaveligt adskilte kor og
skib fra hinanden på overgangen mel
lem 1. og 2. fag. Da denne skranke blev
fjernet i 1755, flyttedes krucifikset hen
til sydkapellet, hvor det blev sat op over
døbefonten og i øvrigt fik en bemaling
med hvid farve. Endnu i 1808 nævnes
det i en præsteindberetning som »et
krucifiks af træ med en lindorm under
fødderne.«15 Det kunne tyde på, at vores
krucifiks måske stammede helt tilbage
fra romansk tid, dvs. fra 11-1200’erne,
da Kristusfiguren endnu blev fremstillet
som den sejrende konge, der trampede
ondskabens slange under fode. Siden da
fortaber Lyngbykrucifiksets historie sig
i det dunkle. Muligvis er det blevet lagt
op på loftet og derefter gået al kødets
gang, eller det er blevet solgt til en inte
resseret privatperson. Hermed ville det
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føje sig til den lange række af middelal
derlige mindesmærker, der forsvandt
fra vore kirker endnu langt op i 1800’erne - på en tid, da den antikvariske inte
resse for bevaringen og udforskningen
af oldsager kun var forbeholdt en lille
kreds af lærde.
Under krucifikset stod ofte et særligt
alter, et Helligkors- eller lægmandsalter,
hvor man som et ekko af tjenesterne
ved højalteret fejrede messer, men her
synligt for alles øjne. Andre sidealtre
langs skibets vægge har sikkert føjet sig
til dette. Udgravninger i skibets gulv el
ler undersøgelser af væggene har under
tiden bragt rester af den slags altre for
dagens lys, men i Lyngby har vi ingen
sikker viden, hverken om antallet eller
placeringen af andre alterborde end
højalterets. Ikke desto mindre har situ
ationen næppe været anderledes end i
mange andre kirker, hvor privatperso
ner navnlig i senmiddelalderen med for
kærlighed oprettede altre og stiftede
særlige messer for at lindre de døde sjæ
les pinsler i skærsildens flammehav. Her
måtte alle sjæle lutres og renses, før ve
jen gik til Himlen eller Helvedet. Nogle
få udvalgte kunne dog komme direkte
til den evige salighed uden dette inter
mezzo i flammerne. I følge Lucidarius,
en populær folkebog fra middelalderen,
gjaldt det for »martyrer, dydige jomfru
er og gode klosterfolk«.16 Mange andre
prøvede - som det skal fortælles mere
udførligt nedenfor - at komme trængs
lerne i forkøbet ved at opnå nedslag i
straffen gennem gaver og gode gernin
ger.
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I kirkerummets vestende har kirkens
12-kantede døbefont (jfr. fig. 10) været
anbragt, måske hævet på et særligt podi
um. Placeringen var med velberåd hu
lagt nærmest ved kirkens indgange ud
fra den overbevisning, at ingen måtte
betræde det indviede kirkerum eller
Guds rige uden at være døbt. Sognebør
nene kom ind - dengang, som i dag gennem våbenhuset i nord og sydkapel
let, kvinderne fra nord og mændene fra
syd, svarende til menighedens pladser i
skibet. Måske har udvalgte personer fra
sognet haft særligt fremhævede pladser,
eventuelt hævet på et pulpitur.
Kalkmalerierne i skibets 1. hvælvfag
må »læses« sammen med det nu for
svundne triumfkrucifiks og Helligkors
alteret nedenunder. Som det østligste
hvælv i menighedens rum har det været
fokus for alles opmærksomhed under
gudstjenesten. Derfor er de for forkyn
delsen allervigtigste billeder placeret
netop her. Hovedbilledet i hvælvets øst
kappe viser Dommedag (fig. 27), hvor
den tronende Kristus på regnbuen med
oprakte hænder viser sine naglesår frem
for alle og gennem skriftbånd og bille
der (lilje og sværd) udtrykker sin nåde
over for de freistes sjæle på sin højre
side og fordømmelsen imod de evigt
fortabte på den modstående side. Jom
fru Maria og Johannes Døberen knæler
ved hans side i forbøn for menneskehe
den. Bag Maria stiger de saliges sjæle op
af gravene, bistået af hjælpende ånder
(engle eller helgener), mens veloplagte
djævle i hvælvkappens højre side tager
sig af de elendige syndere og deres vide-

Fig. 27. Dommedag. Østkappen af skibets 1. hvælv. Maria og Johannes Døberen går i forbøn for den
syndefolde menneskehed, hvoraf de frelste ses til venstre, de fordømte til højre. Foto: Henrik Wich
mann 1997.

re færden mod Helvedets flammer, bl.a.
hjulpet på vej i en trillebør!
Hvælvets tre øvrige kapper er helliget
Skabelsen, Syndefaldet og Uddrivelsen
af Paradis. I nordkappen skaber Gud

fuglene og tilsyneladende også Adam,
selvom kun dennes hovede er vist under
den udstrakte skaberhånd. Overfor sti
ger Eva ud af den slumrende Adams
side. Katastrofen - Syndefaldet - er vist i
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Fig. 28. Skabelsen og Adam og Eva. biord- og vestkappen afskibets 1. hvælv. Til højre ses skabelsen af
fuglene og (måske) af Adam samt Evas skabelse af Adams ribben; herunder er malet en grotesk
mandsfigur. Til venstre træller Adam og Eva i deres jordiske virksomhed. Foto: Henrik Wichmann
1997.

sydkappen. Den træske slange med kro
net hovede og menneskekrop har fristet
Eva og Adam til at spise af Kundska
bens træ. Forbrydelsens omfang er alle
rede delvis gået op for den ene af dem,
der omhyggelig skjuler sin skam med et
grønt blad. I kappens vestdel har nok
været malet Uddrivelsen af Paradis,
men kun ærkeenglens hovede anes.
Slutningen på det første menneskepars
bedrøvelige historie ses mod vest. Beg
ge må nu arbejde på jorden i deres an
sigts sved, Adam med spaden og Eva
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ved spinderokken - med trådenden flag
rende i luften og en børneflok myldren
de omkring sig (fig. 28).
Billederne i skibets 1. fag fortæller så
ledes i koncentreret form det budskab,
som også har været formidlet gennem
præstens ord: Gennem Adam og Eva er
synden kommet til verden, den nedar
ves gennem hver generation og kan kun
sones ved Guds nåde og ved Kristi of
ferdød på korset. Alene gennem Guds
barmhjertighed, gennem troen på Kri
stus og gennem bod, anger og gode ger-

Fig. 29. Nådestolen. Den tronende Gudfader med den korsfæstede Kristus, flankeret affire helgenin
der, fra venstre ukendt kvinde med bog og palmegren, Ursula, Dorothea med kurv og Barbara med
bog. Skibets 2. fag, østkappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

ninger kan mennesket gøre sig håb om
på Dommens dag at opnå en plads
blandt de salige.
Kalkmalerierne i skibets øvrige hvælv
fag er alle som kommentarer eller bisæt
ninger til dette centrale budskab. Nær
mest knyttet hertil ses Nådestolen (fig.
29) i østkappen af skibets 2. fag. Gudfa
der troner bred og mægtig med sin kors
fæstede søn foran sig. En (forsvunden?)
Helligåndsdue ville have fuldendt bille
det af den hellige Treenighed. Maleriet
af Faderen og Sønnen er nøje knyttet til

messetjenesten, sådan som den er for
gået både ved korets højalter og ved ski
bets sidealtre. Hermed er endnu en
gang anskueliggjort messeliturgiens
centrale del: Gud modtager sønnens le
geme som offergave og rækker det gen
nem præsten videre til menigheden:
Guds barmhjertighed og Kristi offer til
bydes alle troende.
Blandt skibets malerier finder vi in
gen sammenhængende billedfortællin
ger, hverken fra det gamle eller det ny
testamente, men derimod en lang ræk-
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Fig. 30. Korsbæringen. Farvelagt akvarel, udført 1876 afJ. Magnus Petersen i forbindelse med afdæk
ningen af skibets 3. hvælv (kirkens næstvestligste hvælv). Nationalmuseet.

ke enkeltbilleder. Flest er der fra Kristi
lidelseshistorie og hans gang på jorden
efter Opstandelsen, hovedparten kon
centreret i skibets 3. fag. Her ser vi såle
des mod syd Korsbæringen (fig. 30),
hvor den store Kristusskikkelse slæber
sit kors, der nok er noget klejnt i forhold
til hans egen højde. En lille rustnings
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klædt vogter svinger truende sin pigstav
foran ham, bistået af en køllebevæbnet
mandsling bagved. Selv får Kristus
hjælp af Simon af Kyrene, der bærer
korsets nedre del, mens Maria og en an
den kvinde er tilskuere til dramaet.
I fagets østkappe er den tunge
vandring afsluttet i Korsfæstelsen (fig.

Fig. 31. Korsfæstelsen. I kappens nederste flig knæler til højre den hellige Frans af Assisi og ved hans
højre side anes en lille stifterfigur. Skibets 3. fag, østkappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

31). Kristus, der her er vist ynkeligt for
vrænget i sine proportioner, hænger på
korset, side om side med de to røvere.
Longinus stikker sin lanse i hans side,
mens Maria til venstre magtesløs ser på.
Nederst i kappens højre smig knæler den
hellige Frans af Assisi under et diminu
tivt krucifiks. Som et ekko af Kristus
modtager han dennes sårmærker som
tegn på sin hellighed. Til venstre for kor
set holder en lille mandsfigur med rød
kofte - antagelig igen en stifter ligesom i
koret - et skriftbånd op med en desværre
forsvunden indskrift. Når franciska
nerordenens hellige overhovede er sær
ligt fremhævet i Lyngby, kan det måske
være en indirekte hilsen til en særlig po

pulær tiggermunkeprædikant eller til et
af ordenens lokale klostre i København,
Roskilde eller Helsingør.
I hvælvets nordkappe (jfr. fig. 32) ses
en Pietà, en fremstilling af den sørgende
Maria med sønnens afsjælede legeme
på skødet. En kvinde med glorie står
bag hende. Den forklarende tekst i den
tilhørende kappeflig fortæller om de
sørgende (kvinder), der bringer salve,
en hentydning til et senere kapitel i li
delsesberetningen, hvor kvinderne på
skemorgen opsøgte Kristi grav for at
salve liget, men fandt denne tom (Mat
thæus, 28, 1-8; Markus, 16,1-8).
Den vantro Thomas er vist i kappens
vestlige del. Tvivlende på, hvad han ser,
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Fig. 32. Til højre ses en Pietàfremstilling af den sørgende Maria med sin afdøde søn på skødet, til ven
stre den vantro Thomas foran den opstandne Kristus. Imellem disse står apostlene Matthias og Mat
thæus. De ledsagende tekster er dels kommentarer til billederne, dels anråbelser afJesus og Maria om
forbøn. Skibets 3. fag, nordkappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

stikker han to fingre ind i sidesåret hos
den opstandne Kristus, der her er udsty
ret med korsfane og lang kappe. Oven
over figurerne læses deres replikker,
som om det drejede sig om et optrin i et
af tidens kirkespil. (Kristus): »Ræk din
hånd ud og stik den i min side«, og
(Thomas): »Min Herre og Gud.«
Sidste akt er henlagt til skibets 2. fag.
Her udfylder Himmelfarten (fig. 33)
hele sydkappen. Apostlene og Maria
flokkes om de hellige fodaftryk, tydeligt
markeret nederst i hvælvet, mens
Kristus selv er delvist forsvundet i kap
pefligens øvre del; kun underkroppen
er endnu synlig.
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Et fragment af en indskrift, »O vos
om(ne)s« (O, alle I) ved billedet henvi
ser til profeten Jeremias’ klagesang
(Klagesangene 1, 12): »O, alle I, som
vandrer forbi, giv agt og se, om der gives
en smerte som den, der er tilføjet mig«.
Denne tekst blev i middelalderen ofte
benyttet i forbindelse med en beskrivel
se af Kristi lidelser. Det gælder både for
billedkunsten, inden for liturgien og i
den religiøse litteratur. Det følelsesla
dede udbrud, der i kunsten normalt led
sagede en scene fra Passionen eller en
fremstiling af Maria med sin afsjælede
søn på skødet, kunne opfordre beskue
ren til en indføling med både Kristi og

Fig. 33. Himmelfarten med fragment af indskrift fra profeten Jeremias' klagesang. Skibets 2. fag, syd
kappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

hans moders smerte. I Lyngby er tek
sten mærkeligt nok ikke knyttet til no
get billede af denne art, men den kunne
måske stamme fra en bemaling, der var
ældre end den nuværende gengivelse af
Kristi himmelfart.17
Ud over de bibelske fremstillinger
finder vi i Lyngby kirke netop flere
Kristusbilleder, der ikke snævert er
knyttet til evangeliernes tekst. Den
Korsfæstede i Nådestolen og den helli
ge Frans af Assisi er allerede nævnt.
Dertil kommer to billeder i nordkappen
af skibets 2. hvælv. Begge viser den for
pinte og ydmygede Kristus som Smer
tensmand (fig. 34). Mod nordvest sidder

han på en sten, legemet er oversået med
mærkerne efter mishandlingen ved til
fangetagelsen, og selv knuger han sine
to torturinstrumenter - risknippet og pi
sken - ind til sig. En ledsagende ind
skrift giver hans replik: »Og jeg blev pi
sket og pint hele dagen«. I nordøst er
Kristus vist i forklaret skikkelse efter
korsfæstelsen med de fem sår fra kors
naglerne og Longinus’ spydstik. Fra alle
sårene løber blodet i stride strømme
ned i en alterkalk ved hans venstre side.
I de to billeder er særligt sat fokus på
skildringen af Kristi smerte og lidelse
for at appellere ekstra kraftigt til kirke
gængernes medleven og sympati. Der-
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Fig. 34. Kristus som Smertensmand, til venstre siddende i ydmyget og forhånet skikkelse med mærker
ne efter sin mishandling, til højre vist stående foran en kalk, hvori løber blodbaner fra hans fem sår.
Herunder et skjold med kors og segl. Skibets 2. fag, nordkappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

med fungerer de som andagtsbilleder,
der indbyder beskueren til meditation
omkring Frelserens offer for menneske
heden. I fremstillingen af Kristus med
kalken og de fem blodbaner er messeof
ret søgt anskueliggjort, så enhver kan
forstå det (alterkalkens vin forvandles
til Kristi blod). Samtidig hentyder bille
det til en i senmiddelalderen utrolig po
pulær legende om pave Gregor den Sto
re (t604), der ved en messe i Rom så
den lidende Kristus for sig på alteret
(fig. 24). Et »sandt« billede af pave Gre
gors Smertensmand blev særligt holdt i
ære i den romerske kirke, S. Croce in
Gerusalemme. Det var samtidig udsty
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ret med den kraft, som blev overført til
andre gengivelser af motivet, at alle an
dagtssøgende foran billedet ved fordy
belse heri og ved at bede et Fadervor og
et Ave Maria kunne opnå aflad, dvs.
nedslag i omfanget af pinsler i skærsil
den. »Gregoriusafladen«, som den også
blev kaldt, sikrede den andægtige en
kontant reduktion af lidelser på mindst
14.000 år - et tidsrum, som senere paver
i 1500-tallets begyndelse velvilligst for
højede helt op til 224.000 år!18 Vi må tro,
der har været stor søgning af andægtige
foran netop Smertensmandsbilledet i
Lyngby!
En bøn, nedskrevet i slutningen af

Fig. 35. Scener fra Johannes Døberens martyrium. I sviklerne små helgenfigurer. Skibets vestligste fag,
nordkappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

1400-tallet for en from kvinde, Johan
ne Nielsdatter, i hendes andagtsbog, gi
ver en præcis vejledning i, hvordan
man kunne bede foran det virksomme
billede, idet koncentrationen særligt
skulle rettes mod Kristi fem sår: 1. bøn
skulle henvendes til såret i Jesu højre
hånd for at opnå hjælp mod synd og
Helvedets brand. 2. bøn rettedes mod
den venstre hånd for at få bistand til at
finde den rette vej til Himlen. 3. bøn
gjaldt højre fod med en appel om at få
borttaget alt det, som sjælen var imod.
4. bøn gik til venstre fod for at undgå
synd, mens 5. bøn var stilet til såret i
højre side, hvorfra vand og blod »randt

ud så blide« med råb om hjælp imod
»djævlen at stride og med dig i Himme
rigs glæde at blive.«19
Ud over disse hovedbilleder myldrer
hvælvene med mange andre hentydnin
ger til Kristus - gengivelser af Kristusnavnet, af pelikanen med sine unger
som allegori på den selvopofrende Frel
ser, af roser og hjerter (Kristi kærlighed
til menneskeheden) samt af enhjørnin
gen, et fabeldyr, der kun lod sig fange af
en jomfru og med sit horn kunne rense
det af slanger forgiftede vand. Dermed
blev den et billede på Kristus, som lod
sig føde af jomfru Maria og frelste ver
den for al synd.
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Fig. 36. Den hellige Christoforus med Jesusbarnet på sin skulder. Forneden i hvælvkappen ses S. Anto
nius og to bisper. Skibets vestligste fag, sydkappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

Til billederne af Kristus føjer sig en
hærskare af hans efterfølgere i ord og
gerning - kirkens hellige mænd og kvin
der. De stod som forbilleder for menig
heden og samtidig kunne de yde den
nødvendige bistand som hjælpere i nød
og forbedere ved Dommerens trone. Vi
kan langtfra sætte navn på dem alle, ef
tersom attributter eller navne forlængst
er forsvundet, men i rækken skal et ud
valg særligt fremhæves.
I skibets vestligste fag ses i nordkap
pen episoder fra Johannes Døberens
martyrium (jfr. fig. 35). I nordøst dan
ser den træske Salome med udfordren
de bevægelser foran Herodes’ bord og
får i nordvest serveret den hellige

46

mands hovede på et fad fra bødlen,
mens den hovedløse krop ligger ved si
den af. Når dette billede ses netop her,
må det utvivlsomt have sammenhæng
med døbefontens placering i kirkens
vestfag.
I hvælvkappen overfor står bl.a. den
hellige Christoforus (fig. 36), der på
sine stærke skuldre bærer Jesusbarnet.
Selve billedet var tillagt en beskytten
de kraft mod brat død og andre pludse
ligt indtrufne farer, og derfor var det
næppe tilfældigt, at netop dette straks
mødte kirkegængerens blik, når man
trådte ind i rummet gennem våbenhus
døren i nord.
Frygten for pinefulde sygdomme og

Fig. 37. S. Ursula og hendes fromme ledsagere beskydes på skibet afpile fra hendes forsmåede bejler, hun
nerkongen Guan i venstre side. Herunder ses ræven, der hænges afgæssene. I midten S. Sebastians martyri
um og til højre en hellig ærkebiskop. Skibets vestligste fag, østkappen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

voldsom død var en bestandig nærvæ
rende del af senmiddelalderens virke
lighed. Mest frygtede man nok for den
farlige pest, der med sine sygdomstegn
som en pileregn angreb det uforberedte
menneske. Derfor lønnede det sig i god
tid forinden at appellere til de særlige
helgener, som beskyttede mod denne
sygdom, nemlig S. Sebastian og S. Ursula
(fig. 37), der begge er vist i hvælvets øst
kappe som ofre for heftig pilebeskydning. Den sidstnævnte er gengivet med
sine 11.000 ledsagere, alle fromme jom
fruer.
Christoforus og den hellige Sebastian
knyttes undertiden sammen med den
gruppe af helgener, der under betegnel

sen »de 14 nødhjælpere« som et særligt
»udrykningshold« var genstand for stor
popularitet på grund af deres virksom
me hjælp. Blandt dem finder vi i kirken
også S. Erasmus, S. Barbara og muligvis
5. Margrethe, den næstsidste i skibets 2.
hvælvfag (jfr. fig. 29). Flere i flokken
kan sagtens have føjet sig hertil; blot er
vi ikke længere i stand til at identificere
dem blandt de temmelig afblegede skik
kelser på hvælvene.
Men det var ikke tilstrækkeligt med
de gode helgeners hjælp. Siden synden
kom til verden med Adam, var menne
sket af natur syndigt og blev bestandigt
af djævelen lokket til at begå syndefulde
handlinger. Værst var de syv hovedsyn-
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Fig. 38. Dødsyndmanden, omgivet af djævlehoveder med eksempler på de syv værste laster. Til højre
og nederst til venstre ses tre uidentificerede helgener. Skibets 3. fag vestkappen. Foto: Henrik Wich
mann 1997.

Fig. 39. Dødssyndmanden. Kalkmaleri af Elme
lundemesteren i Tirsled kirke på Lolland. Efter
akvarel afJacob Kornerup 1889. Nationalmuse
et.
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der eller dødssynder, der alle var knyt
tet til kødelige eller legemlige fristelser.
Det kunne på pædagogisk vis anskuelig
gøres med billedet af Dødssyndman
den, der i Lyngby kirke er gengivet i
vestkappen af det næstvestligste fag
(fig. 38). Andre eksempler kendes fra
samme tid i Elmelunde-storgruppens
arbejder, heriblandt i Tirsted kirke på
Lolland (fig. 39). Fra de forskellige le
gemsdele udgår djævlehoveder (= døds
synder) med små menneskefigurer og
indskrifter: Fra munden kommer frådseri, fra hænderne hovmod og vrede, fra
hjertet griskhed, fra maven misundelse,
fra kønsdelene utugt og fra benene do
venskab.

En supplerende kommentar til hov
modets synd er billedet af Livs- eller
Lykkehjulet (fig. 40) i vestfagets vest
kappe, i dag næsten gemt bag orglet.
Her illustreres det gammelkendte ord
om hovmodet, der står for fald. En lille
mand kæmper sig op ad hjulets side, ba
lancerer en kort stund overmodigt på
dets top, men ramler siden ned for til
slut at blive knust under hjulringen.
Budskabet er klart: Vogt dig for disse
synder og omvend dig, mens tid er. Hvis
sjælen nemlig i dødsøjeblikket gjorde
sig skyld i en dødssynd, var den evige
fortabelse i Helvedet en afgjort sag.
Disse moralske belæringer har sik
kert ikke været spildt på sognefolket.
Heller ikke de småbilleder og groteske
figurer, der er strøet ind imellem de hel
lige fremstillinger. Blandt dem er to ræ
vebilleder (jfr. fig. 41) i vestfaget. Her vi
ses en ræv, der har snappet en gås, men
siden bliver hængt af en gåseflok - en al
legori på det dumme menneske (gåsen),
der trues af djævlen (ræven), men under
tiden formår at stække dennes kraft.
Hentydninger til den syndefulde ver
den er sikkert også de spredte vrængemasker, malet omkring klokkerebshul
let eller hvælvsviklernes spygat. En en
kelt er udvidet til en hel figur, stående - i
følge en indberetning o. 1917 fra Natio
nalmuseet - »i en meget uanstændig Stil
ling, som ved Restaurationen er blevet
noget “tillæmpet”« (jfr. fig. 28).20 Vi må
tro, at figuren oprindeligt har blottet
sine kønsdele og måske været i færd
med at lade sit vand - eller det, der er
værre!

Fig. 40. Lykkehjulet. Detalje af vestkappen i ski
bets vestligste fag. I dag er billedet næsten skjult
bag orglet. Foto: Poul Nørlund 1915.

Det kan sikkert undre en nutidig iagt
tager, at »utugtige« billeder af den slags
er sluppet gennem nåleøjet hos de kir
kelige myndigheder, der har overvåget
udformningen af billedprogrammet.
Men eksemplet er langtfra isoleret og
fortæller, at alle midler - også de mere
krasse - blev taget i anvendelse, når det
gjaldt den folkelige billedforkyndelse,
der skulle konkurrere med prædikener
nes budskab.
Ser man bort fra det ret primitive
formsprog og de groteske indslag, der
uden videre har kunnet forstås af me
nigheden, både høj og lav, er kalkmale
riudsmykningen i virkeligheden ret så
ufolkelig. En del af motiverne krævede
nemlig mere end en almindelig forkla
ring, og for den jævne kirkegænger var
49

der ikke megen hjælp at hente i de latin
ske indskrifter, der forudsatte en læse
færdighed og sprogkundskaber, som
kun var forbeholdt gejstligheden og den
dannede minoritet blandt sognets over
klasse.
Spørger man om, hvem der har bestilt
og bekostet kirkens kalkmalerier, kan
enkelte antydninger gives af billederne
selv. Den store overensstemmelse, der
findes mellem udsmykningen i Lyngby
kirke og de samtidige kalkmalerier in
den for Elmelunde-storgruppen, peger
hen mod en centralt styret virksomhed,
kongen eller stiftets biskop. Men vi må
tro, at disse har virket sammen med lo
kale folk, sognets gejstlighed og særligt
fremtrædende og formuende personer i
menigheden, der kan have finansieret
enkeltbilleder eller større dele af ud
smykningen.
To små, oprindelig navngivne stifter
figurer (i korhvælvet og skibets 3.
hvælv) markerer sammen med et
ikke-identificeret våbenskjold med
korsstav og kornsegl (i skibets 2. fag), at
konkrete enkeltpersoner vitterligt har
ydet deres skærv til kirkens udsmyk
ning. Navnlig i senmiddelalderen blev
det uhyre almindeligt, at velstående
mænd og kvinder, når døden nærmede
sig, betænkte kirker og klostre med
pengemidler og gods. Det økonomiske
tilskud kunne f.eks. gå til et kloster,
hvor der regelmæssigt skulle holdes sjæ
lemesser for stifteren og dennes familie,
og hvor man endog kunne få en direkte
andel i munkenes gode gerninger. Det
var f.eks. tilfældet med en stor gave,
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som ridder Anders Jacobsen Bjørn 1491
skænkede til birgittinerklostret i Mari
ager. For at opnå yderligere bonus af
lønnede ridderen desuden en fattig
jomfru, der udelukkende skulle bede
for familiens sjæle.21 Andre betænkte
deres lokale sognekirke eller den kirke,
hvor man ønskede at blive begravet.
Alle disse gaver medvirkede til - hvad
enten det har drejet sig om kontante bi
drag til bygningen og inventaret eller
om tilskud til kirkelige handlinger - at
give en størrre tryghed i forvisningen
om at nå gennem skærsilden på mere
lempelige vilkår. For »intet er sikrere
end døden og intet mere usikkert end
dødstidspunktet«, som det ofte stod at
læse i gavebreve eller testamenter.
Netop denne tankegang fremgår af
Christian I’s fundats fra 1464 i forbin
delse med stiftelsen af Helligtrekongers
kapel og det tilhørende broderskab ved
Roskilde domkirke. Kongen og dron
ningen havde, som han selv skrev (her
lettere omformet til mere nutidigt
dansk) »inderligt gransket, overvejet og
betænkt i deres hjerter, at denne svige
fulde verden er meget skrøbelig og falsk
og snart forgængelig, og intet forgænge
ligt gods i denne verden kan komme det
kristne menneske til mere hjælp i den
evindelige salighed, end det, man er
hverver sig i denne verden og i sin vel
magt giver i almisse og skænker til guds
tjeneste, Ham til lov, hæder og ære og
sin sjæl til ro og salighed.«22
Senmiddelalderens talrige investe
ringer i kirkelige serviceydelser og ud
smykninger har således fungeret som en

slags livsforsikring for den enkelte - vel
at mærke med særligt henblik på evig
heden! Drivfjederen bagved var virk
som nok og bestandigt nærværende for
høj såvel som lav - angsten for skærsil
dens og Helvedets kvaler. Derfor har

menigheden i Lyngby sikkert kunnet
stemme med i det bønskrig om hjælp,
der kan læses på en af hvælvenes kap
per: »Jesus Kristus, vor Frelse, som
borttager vores synder - O, Gudsmoder,
forbarm dig over mig.«

Fig. 41. Ræven, der har snappet en gås. Detalje
fra skibets vestligste fag, sydkappen. Foto: Mouritz Mackeprang 1915.
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REFORMATIONEN OG KIRKERUMMETS
FORNYELSE

Christian Ill’s statskup i 1536 markerer
officielt det store vendepunkt, da den
danske kirke brød med Romerkirken og
ophævede det katolske trosmonopol.
Økonomisk og administrativt fik den
nye kirkeorden omgående konsekven
ser. Kongen inddrog med fast hånd kir
kegodset og lagde det ind under kronen,
ligesom en vældig skat af kirkelige kost
barheder blev konfiskeret. Hvad angår
ejerforholdet, havde Lyngby kirke for
mentlig allerede i middelalderen været
kongens ejendom. Nyordningen har
derfor på det område kun været en kon
statering af status quo, således at kirken
ligesom de øvrige kirker i herredet
fremover tilhørte rigets - og nu også
landskirkens - kronede overhovede.
De kirkelige omvæltninger og tidens
almindelige politiske uro har naturligvis
ikke kunnet undgå at berøre sognet.
1535 måtte præsten, hr. Laurits Nielsen
sammen med flere af sognefolket søge
kongens beskyttelse mod de plyndren
de fremmede ryttersoldater, der under
Grevens fejde gjorde egnen usikker.23
Hr. Laurits kan meget vel have været
identisk med kirkens gamle katolske
præst, der efter trosskiftet blev genan
sat. Sådan var praksis i mange tilfælde.
Landsbypræsterne forblev på deres
gamle poster, indtil et nyt kuld af evan
geliske præster var uddannede. Til
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hjælp og vejledning i den første vanske
lige tid havde man Kirkeordinansen
1537 (1539), en samling af forordninger
om den nye kirkes administration og
praktiske virksomhed. Og hvad der
ikke fremgik heraf, måtte man selv fin
de sig til rette med, støttet og undervist
af de nye bisper eller »superintenden
ter«, der flittigt besøgte stiftets kirker.
Lyngby kirke har naturligvis også fået
besøg af Sjællands biskop Peder Palla
dium der inden for blot fem år - i tids
rummet fra 1538 til 1543 - nåede at visi
tere og kontrollere samtlige stiftets 390
kirker! Peder Palladius’ beretninger fra
de enkelte sogne er ikke bevaret. Alli
gevel er hans visitatsbog en guldgrube
af oplysninger om, hvordan den nye lu
therske gudstjeneste skulle ordnes, og
hvilke krav den ændrede kirkelige prak
sis stillede til kirkerummet og inventa
ret.
I lyset af Luthers lære blev de kirkeli
ge ceremonier radikalt forenklet.24 Ho
vedsagen var forkyndelsen af Guds og
Bibelens rene ord, formidlet for enhver
gennem prædiken og oplæsning af evan
gelierne eller gennem den kristne børne
lærdom. Enhver form for overtro og mis
brug måtte udryddes. Nu, da evangeliets
klare lys strålede overalt, kunne man godt
glemme alle gamle forestillinger om my
stik, undere og offerhandlinger.

Fig. 42. Indre set mod øst. Efter reformationen blev kirkerummet udstyret med faste stolestader. De to
vigtigste inventarstykker var dog altertavlen og prædikestolen, som i Lyngby fornyedes o. 1600 i en ne
derlandsk inspireret renæssancestil. Foto: Henrik 'Wichmann 1997.

Messeunderet, dvs. opfattelsen af
nadverelementernes forvandling til
Kristi legeme og blod, var for Luther
kun en misforståelse af Bibelens ord.
Kirkens helgenskarer med jomfru Ma
ria i spidsen trådte på samme måde i
baggrunden. Nok repræsenterede de
hellige kvinder og mænd stadig et ideal
af fromhed og dyd, men som forbedere
for menneskeheden eller som formidle

re af hellig kraft gennem deres relikvier
var de helt uden betydning. Håbet om
frelse i det hinsides byggede ene og ale
ne på Guds nåde og på det enkelte men
neskes inderlige tro. Bod og skriftemål
var stadig vigtige redskaber til forma
ning og belæring, men som sakramenter
anerkendtes kun dåben og nadveren.
Den reformerede kirkeorden over
flødiggjorde i sagens natur en lang ræk53

Fig. 43. Alterstager fra 1500'ernes tredje fjerde
del. Foto: Henrik Wichmann 1997.

ke kirkelige genstande. De mange si
dealtre med figurer, relikviebeholdere
og messerekvisitter blev alle ryddet
væk. Ifølge Palladius behøvede man i
virkeligheden kun tre inventarstykker:
prædikestol, døbefont og alter, helst op
stillet med alteret i øst, døbefonten i
vest og prædikestolen i midten, ligesom
de to keruber, der flankerede Pagtens
ark - for nu at blive i hans sprogbrug.
Men ét var teori, noget ganske andet
praksis. Hvordan »den gamle katolske
surdej«, som man kaldte de rodfæstede
kirkeskikke, helt konkret blev udryddet
i Lyngby - det ved vi meget lidt om. Ek
sempler fra andre kirker rundt om i lan
det fortæller om træghed og langvarig
tilvænning, før den ændrede praksis
havde bundfældet sig blandt sognefol
ket. Vilde billedstorme og fanatiske
ødelæggelser af helgenfigurer og alter
tavler, som man kender det fra andre re
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formivrige områder uden for Danmark,
hørte derimod til sjældenhederne.
I Lyngby har man antagelig længe
fundet sig til rette med den gamle katol
ske højaltertavle og måske med en inte
rimistisk læsepult, når præsten skulle
prædike, for disse genstande blev først
nyanskaffet henimod år 1600. Men det
gamle alterbord har sikkert fået en ren,
ny dug, som Peder Palladius anbefalede
det. Og herpå blev i 1500’ernes tredje
fjerdedel sat to smukke alterstager af
malm, der skulle brænde for Jesu kød
og Jesu død, som det hed sig (fig. 43).
Stagernes form er traditionel og kendes
også fra senmiddelalderen. Et cylin
drisk skaft, tredelt af profilerede skaft
ringe bærer en flad lysskål og hviler selv
på en fod af tilsvarende profil, udstyret
med tre løvefødder. Inde i lysskålen har
støberen sat sit bomærke, en lodret
streg overskåret af to vandrette, der
bl.a. genfindes på beslægtede stager i
Roskildes S. Jørgensbjerg kirke og i
Herstedvester kirke.
Her ved det smukt dækkede alter
bord, der også var prydet med en for
gyldt kalk og disk, forrettede præsten,
hr. Ingvor O lufsen nadvertjenesten i
slutningen af 1500’erne. Han fik dog
kun knap 10 år i sin gerning. 22. marts
1591 afgik han ved døden, få dage sene
re efterfulgt af sin hustru.25 Til hans og
vel også hustruens ihukommelse opsat
tes et stort epitafium - en malet og ud
skåret eller udhugget mindetavle med
en gravskrift. Epitafiet fandtes endnu i
1700’ernes slutning, opsat bag altertav
len. Før den tid sad det øjensynligt på

sydmuren, indtil der i 1755 på dets plads
blev hugget hul til et nyt vindue, og mo
numentet måtte holde flyttedag.26 Der
med blev det fjernet fra den grav, der
uden tvivl har været placeret i kirkegul
vet umiddelbart i nærheden. Siden er
epitafiet forsvundet. Alligevel skal det
nævnes her som det ældst kendte blandt
Lyngby kirkes epitafier, der som en er
statning for middelalderens helgenbil
leder og sidealtertavler nu i løbet af de
følgende århundreder begyndte at ud
fylde kirkens vægflader.
Ikke længe efter hr. Ingvors begravel
se ringede antagelig den store klokke,
som i dag findes i Søllerød kirke. Klok
ken er støbt af den berømte københavn
ske klokkestøber Borchardt Quellichmeier og bærer foruden årstallet 1591 en
indskrift med tre navne på følgende:
lensmanden på Københavns slot, Ditlev
Hoick, sognepræsten hr. Niels Hansen
(en fejlskrivning(?) for Niels eller Mads
Rasmussen, som normalt anføres som
hr. Ingvor Olufsens efterfølger), og Jør
gen Roskild(e), kirkeværge til Lyngby
kirke. Hvornår og hvorfor klokken si
den kom til Søllerød, fortaber sig dog i
det uvisse.
I løbet af Christian IV’s tidlige rege
ringsår udstyres Lyngby kirke som så
mange andre kirker i landet med for
nemt nyt inventar - en prædikestol og en
altertavle. De tidlige reformationsårs
usikkerhed om den rette udformning af
disse vigtige genstande og eksistensen
af endnu brugbart materiale fra den ka
tolske tid har nok holdt mange tilbage
fra de store investeringer. Men nu var

Fig. 44. Prædikestolen, vist på sin gamle plads
ved nordvæggen. Stolen har endnu sin bemaling
fra 1800' erne. Foto: Chr. Axel Jensen 1914.

både den økonomiske og politiske si
tuation stabiliseret. Kongen selv gik i
spidsen med den billedrige udsmykning
af sine private slotskirker på Koldinghus og Frederiksborg. Og de kongelige
initiativer smittede af på kronens egne
kirker, hvor lensmændene som konge
magtens forlængede arm og administra
torer af kirketiendet sørgede for nyan
skaffelser, som vi netop så det ovenfor.
Ældst af de to hovedstykker er prædi
kestolen (jfr. fig. 44), et karakteristisk
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Fig. 45. Storfelt med evangelisten Lukas og flan
kerende hermefigurer. Detalje afprædikestolen,
stafferet 1598. Foto: Henrik Wichmann 1997.

arbejde fra et af de mange blomstrende
billedskærerværksteder, som i årene
omkring 1600 leverede så meget nyt in
ventar til landets kirker. Stolen er vel
bevaret, omend den oprindelige opgang
nu mangler. Den polygonale stol er
komponeret efter en fast og velkendt
opskrift med firsidet kurv, som forne
den afsluttes med sekssidet, ribbedelt
underbaldakin. Foroven krones stolen
af en ligeledes sekssidet himmel eller
baldakin, der mod væggen udgår fra et
såkaldt rygskjold. Over dette skema er
stolen modelleret i pagt med tidens yn
dede renæssancestil. Således er både
kurv og himmel opbygget med antikise
rende postament og gesimsled, mens
hjørnerne markeres af mand- og kvin
delige halvfigurer, såkaldte hermer (fig.
45). Herudover dækkes felter og friser i
56

rigt mål af moderne renæssanceorna
mentik såsom rulleværkskartoucher og
beslagværk, gerne belæsset med grote
ske masker (fig. 47), diademhoveder,
rovfugle og yppige frugtbundter, op
hængt i snore.
Side om side med denne næsten he
denske pragt ses en række traditionelle
kristne motiver. Vigtigst blandt disse er
storfelternes konsolbårne statuetter af
de fire evangelister, hvis navne billed
skæreren har måttet forkorte for ikke at
gøre dem alt for små: »S Matte«, »S
Marc«, »S Luca« og »S Iohan«. En ud
skåren due, symbol for Helligånden, er
fastgjort til undersiden af himlen. På
dens overside er opstillet to små allego
riske kvindefigurer, der symboliserer
Klogskaben med spejl (»kend dig selv«)
og Retfærd med sværd og vægt; for-

Fig. 46. Storfelt med evangelisten Lukas og flan
kerende hermefigurer. Detalje af Slangerup kir
kes prædikestol, formentlig udført af samme
værksted som Lyngbys. Foto: Hugo Johannsen
1973.

mentlig har de to andre konsoller oprin
delig båret andre dydefigurer såsom
Mådehold, Tålmod eller Styrke i stedet
for de nuværende, drejede småspir.
Kartoucheformede topstykker mellem
figurer og spir prydes af kerubhoveder,
mens andre ses på gesimsens hjørnenedhæng.
Disse billeder danner tilsammen et
let fatteligt program - en allegori over
præstens gerning og kald, som har været
levendegjort ved hver gudstjeneste, si
den kirkens sognepræst, Mads Rasmus
sen første gang besteg den nyudførte
stol, højt hævet over menigheden. Kur
vens evangelister fortalte umiddelbart,
at han skulle prædike evangeliet »purt
og rent«. Himlen over hans hoved kun
ne opfattes som en krone, hvis dyder og
Helligånd(sdue) indgød ham den rette
guddommelige inspiration i udlægnin
gen af den bibelske tekst.
Det træskårne program suppleredes
yderligere af den brogede bemaling
med laserende farver, guld og sølv. Såle
des læses på kurvens frise: »Herrens ord
bliver evindelig« (1. Pet. 1, 25) og på
himlen står som en direkte hentydning
til præstens stedfortrædende formidler
rolle: »Denne er min søn, den elskelige,
i hvem jeg har velbehag; hører ham; i
Herrens år 1598«. At indskrifterne er på
latin, har givetvis begrænset budskabets
udbredelse blandt menighedens med
lemmer. Men her har det åbenbart væ
ret vigtigere at signalere præstens status
som repræsentant for den lærde stand.
De to malerier (fig. 49) i rygskjoldets ar
kader (fremdraget 1914-16) forestiller

Fig. 47. Kartouche med grotesk maske. Detalje
af prædikestolens postamentfelt. Foto: Henrik
Wichmann 1997.

Kærligheden (t.v.) og Troen (t.h.) og må
have været udført som supplementer til
himlens dydestatuetter.
Ingen bevarede kilder fortæller, hvem
der har skåret stolen, endsige stafferet
den. Men allerede Chr. Axel Jensen, vor
store kender af 15- og 1600-tallets hjem
lige billedskærerkunst, sammenlignede
den med en gruppe af beslægtede arbej-

Fig. 48. Grotesk maske. Kobberstik 1555 af
Frans Huys efter forlæg af Cornelis Floris.
Kunstindustrimuseet.
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Fig. 49. Kærligheden og Troen. Malerier i fyldingsfelter på prædikestolens rygskjold. Foto: Henrik
Wichmann 1997.

der fra Øresundsregionen, udført om
kring 1600.27 Senere undersøgelser af
kirkeinventaret i Københavns og Fre
deriksborg amter har præciseret denne
opfattelse og vist, at selve typen med
storfelternes
kartoucheindrammede
evangelister og hjørnehermerne allere
de udførtes til Tikøb og Karlebo kirker
(bemalede henholdsvis 1583 og 1584).
Andre nordsjællandske eksempler er
ydermere bevaret i Asminderød, Bli
strup og Slangerup. På de to sidstnævn
te fra henholdsvis 1597 og 1588 (bema
let 1606) har nyere restaureringer afslø
ret forskellige hidtil skjulte navne, bl.a.
for billedskæreren Mogens Henriksen
fra Helsingør. Slangerupstolen (fig. 46)
er den som kommer Lyngbystolen nær
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mest. Skæringerne her virker dog dygti
gere gjort, og der har heller ikke været
vanskeligheder med indpasningen af
evangelistnavnene. Forklaringen på så
danne kvalitetsforskelle skyldes for
mentlig den omstændighed, at værkste
derne foruden mester selv beskæftigede
flere forskellige svende, hvis individuel
le evner og erfaring ofte kan aflæses,
selvom komposition og billedforlæg har
været det samme.
Fælles for de omtalte arbejder er for
uden opbygningen den vidtgående be
nyttelse af nederlandske stikforlæg (fig.
48), navnlig af Hans Vredeman de Vries,
hvis forskellige ornamentstik og herme
serie (»Caryatidvm«, o. 1565) har tjent
billedskærerne til inspiration. Lyngby-

prædikestolen er formentlig udgået fra
Mogens Henriksens værksted. Stolen re
præsenterer således den renæssancestil,
som fra 1570’erne vandt så stærkt frem i
Øresundsregionen, takket være de man
ge nederlandske kunstnere og håndvær
kere, der strømmede til kongens byggeri
på Kronborg, og hvoraf et betydeligt an
tal blev fastboende med yderligere be
tydning for det hjemlige kunstmiljø.
Hvor man oprindelig har opstillet den
nye stol, ved vi ikke, men indtil hovedre
staureringen 1914-16 stod den i nordsi
den af langhusets 3. fag, og denne noget
usædvanlige plads kan meget vel have
været den oprindelige. Egentlig burde
den have stået i syd i overenstemmelse
med Peder Palladius’ forskrifter i visitatsbogen: »Prædikestolen skal være op
bygget ved den søndre side i kirken oven
over alle andre stole, Guds salige ord til
hæder og ære op til et vindue, sognepræ
sten til gode om vinteren, og besynderlig
når hans øjne de falme og dummes«. Når
man i Lyngby fraveg denne regel, kan
det vel skyldes, at man gerne ville tage
hensyn til de kirkegængere, som fandt
plads i sydkapellet. De to små vinduer,
som noget usædvanligt er indsatte på
dette sted, kan så skyldes ønsket om dog
at bedre læsemulighederne. Ved kirkens
store istandsættelse 1755 fik stolen ny
opgang og understøttedes af en udskåret
egetræskonsol på kampestenssyld.28 Det
te arrangement, som kendes fra ældre
tegninger og fotografier ændredes ved
hovedrestaureringen 1914-16, da man
fremdrog den oprindelige bemaling og
flyttede stolen til sin nuværende plads på

hjørnet mellem skib og kapel; fra samme
tid stammer opgangen, tegnet af arkitekt
Magdahl Nielsen.
Altertavlen (fig. 50-53) er et kraftfuldt
høj renæssancearbejde fra o. 1600, men
fremtræder nu i væsentlig ændret skik
kelse og domineres af C. W. Eckers
bergs store maleri fra 1829 (s. 92ff.)
samt af rammeværkets moderne staffe
ring; sidstnævnte er holdt i en stærk blå
farve, suppleret af gråt, rigeligt guld og
på topstykkets rigsvåben de heraldiske
farver (fig. 50).
Trods mangler og ændringer er tav
lens oprindelige komposition dog i ho
vedtræk intakt. Tilmed er opbygningen
af storfeltet delvis bevaret bag maleriet,
som senest var udtaget ved istandsættel
sen 1976-78 (fig. 53). På denne bag
grund kan tavlen, som blev bemalet i
1602 ifølge en (noget usikker) læsning
af dette årstal på frisen mellem søndre
søjlepar, i alt væsentligt rekonstrueres i
sin oprindelige opbygning.
Kompositionen udgår fra renæssan
cens klassiske portalskema, som tiden
benyttede så flittigt til alle slags fornem
me indfatninger (døre, kaminer, alter
tavler, gravmæler etc.), og består af po
stament, stor- og topstykke. Postamentet afsluttes af to fremspring, som un
derstøtter storstykkets korinthiske søj
lepar. De yderste af disse fremspring er
imidlertid senere tilføjelser, og oprinde
lig har de tilhørende søjler formentlig
visuelt svævet frit, således som det bl.a.
kendes fra den nært beslægtede tavle i
Søllerød (fig. 54). Også på andre måder
er postamentet ændret: Mellem de to
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Fig. 50. Det danske rigsvåben. Detalje af altertav
lens topstykke. Foto: Victor Hermansen 1942.

rektangelfyldinger spores et forsvun
det, ikke søjlebærende fremspring, som
stadig modsvares af krongesimsens
midterste bøjle. Både postament og

Fig. 51. Prydbælter med apostlene Peter og Jo
hannes samt niche med fremstilling af evangeli
sten Matthæus. Detalje af altertavlens storstyk
ke. Foto: Henrik Wichmann 1997.
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storstykke har herudover utvivlsomt
været flankeret af sidevinger, svarende
til de endnu bevarede på topstykket.
Den største ændring angår imidlertid
storstykket, der har været inddelt i seks
rektangulære fyldinger, fordelt i to ræk
ker og indbyrdes adskilt af hermer, sva
rende til topstykkets. Hermerne, hvis
aftryk er tydelige, må være fjernet for at
give plads for Eckersbergs maleri.
Tavlens mange enkeltdele smykkes
af en ornamentik, hvis nederlandske re
næssancekarakter svarer nøje til prædikestolens. Ligeledes rummer den også
forskellige figurer, som delvist er indgå
et i et religiøst program sammen med
den nu næsten helt forsvundne bema
ling. Det gælder de apostle Thomas,
Andreas, Peter og Johannes som ind
rammes af søjleprydbælternes kar
toucher (fig. 51); endvidere mellem søj
lerne de fire evangelister i nicher over
navnekartoucher: »S. Marcvs« og »S.
Ioannes« (nord) samt »S.Lvcas« og »S.
Mathaevs« (syd). Til storstykkets evan
gelister og apostle kan der ydermere
have sluttet sig nu forsvundne småstatuetter (dyder?) på topstykket, senere er
stattet af drejede kugler.
Programmets helhed lader sig dog ikke
længere bedømme, idet der af den oprin
delige bemaling ikke er meget andet til
bage end monogrammerne for Christian
IV og dronning Anna Kathrine (11612)
på topstykkets konsoller, hvor de for
mentlig skal ses som kommentar til rigs
våbenet og sammen med dette symboli
sere kongens stilling som kirkens patron
og rigets øverste kirkelige ledelse.

Fig. 52. Altertavle fra o. 1600 med maleri af Nadveren, udført 1829 af C. W. Eckersberg. Foto: Henrik
Wichmann 1997.
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Fig. 53. Altertavlens storfelt med seks oprindelige fyldinger og spor efter inddeling med hermer. Bibel
stederne er malet 1742 af Hans Nielsen, Ganløse, muligvis som erstatning for ældre citater eller bibel
ske billeder. Foto: Nationalmuseet 1977.

Det springende punkt er derfor
spørgsmålet om bemalingen af tavlens
ialt 11 fyldingsfelter (fig. 53). De står nu
med forskellige bibelcitater, malet med
gylden fraktur på sort grund. Øjensyn
lig stammer disse danske indskrifter,
som alle i øvrigt er opmålet adskillige
gange, først fra kirkens restaurering
1742. Da fik nemlig maler Hans Nielsen,
Ganløse, bl.a. betaling for at staffere al
tertavlen med farver og ægte forgyld
ning »samt adskillige bibelske sprog,
som ham dertil af sognepræsten er gi
vet«. Det kan vel ikke udelukkes, at
62

sognepræsten som led i en almindelig
istandsættelse af den forfaldne altertav
le har ønsket en fornyelse af ældre, mu
ligvis latinske bibelord, og således i
princippet bibeholdt tavlens karakter af
skrifttavle. I så fald har alteret i Lyngby
været beslægtet med de »katekismus
tavler«,29 der nød stor yndest på Frede
rik IPs tid som middel til kristen belæ
ring gennem selve ordet uden unødig
inddragelse af billeder.
Der er imidlertid også en anden mu
lighed - nemlig, at ord og billeder har
været kombineret. Det kendes fra ad

skillige samtidige tavler, hvor man fast
holdt katekismustavlens struktur med
de mange felter, men udfyldte dem med
bibelske billeder og enkelte skriftord.
Velbevarede eksempler på denne ud
vikling i retning af større billedglæde
kendes bl.a. fra de samtidige tavler i Haraldsted (1601) og Kongsted (1600),
hvor malerifelterne rummer billeder af
Kristi liv og lidelseshistorie.30
I forbindelse med Lyngbytavlens se
neste restaurering påvistes rester af æl
dre bemalinger, herunder den oprinde
lige, som har været udført på kridt
grund; det ældste lag omfattede spar
somme rester af brune, rødbrune og blå

toner i storfeltets fyldinger. Dette støt
ter formodningen om, at der oprindelig
har været figurmalerier, som ved Hans
Nielsens nymaling 1742 blev skrabet af
og erstattet med de gyldne bibelcitater,
malet på sort grund, lagt direkte på træ
et.
Altertavlens mester er ukendt. Den
nærmeste parallel finder man i Søllerød-tavlen, der bærer det malede årstal
1610 (fig. 54). Den er mindre end Lyng
bys, men nært beslægtet i opbygning og
detaljer, navnlig i evangelistfremstillin
gerne.31 Værkstedet, som vist ikke ken
des fra andre arbejder, kan have været
københavnsk.

Fig. 54. Altertavle i Søllerød kirke. Tavlen, der
skyldes samme værksted som Lyngbys tavle, er
bemalet i 1610. Foto: Einar V. Jensen 1941.

63

»GUD TIL ÆRE, LYNGBY KIRKE TIL ZIRAT«
De gunstige økonomiske konjunkturer i
løbet af 1600’ og 1700’erne satte sig også
spor i kirkernes udsmykninger. Det var
naturligvis ikke alene forbeholdt rigets
øverste mænd, kongen og hans lensmænd at manifestere sig på dette områ
de. Også adelsfolk, præster og udvalgte
borgere markerede sig nu som førhen
som givere af kirkeligt inventar (alter
sølv, dåbsudstyr og lysekroner) eller lod
deres navne udødeliggøre gennem
prægtige gravsten eller epitafier. Blandt
de personer, der i disse århundreder
medvirkede til at præge Lyngby kirke,
kan tælles adskillige blandt de virksom
me industrifolk, mølle- og kroejere, som
havde etableret sig langs Mølleåen. En
beskrivelse af disse mænds og kvinders
gaver til kirken bliver derfor på samme
tid et kapitel i historien om Lyngbys tid
lige, industrielle udvikling.
Ældst i rækken var Hans Merckel fra
Schmalkalden i Thüringen. Som foged
på Københavns slot nød han kongens
bevågenhed, og det gav sig et kontant
udbytte, da han i 1608 fik overdraget
Hjortholm mølle på livstid som en slags
belønningslen. Merckel blev snart en
formuende mand, hvilket også kirken
nød godt af. Allerede i 1613 forærede
han en alterkalk til kirken, en forgyldt
pokal til en værdi af hele 16 rigsdaler.
Donationen var et minde om hans afdø
de hustru, Catharine Zacharias datter.
Selvom kalken ganske vist allerede i
1629 blev ombyttet med en lille kalk og
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disk til at besøge de syge med, skulle fa
milien langt fra glemmes i sognet.
I 1640 blev slotsfogedens ældste søn,
Valentin Merckel, kaldet til at være
præst for Lyngby kirke, selvom han på
dette tidspunkt endnu ikke var fyldt 25
år. Et smukt malet epitafium (fig. 55) af
en familie med ikke mindre end 10 med
lemmer, 7 mænd og 3 kvinder, blev tidli
gere identificeret med præsten Valentin
og hans nærmeste, men er sidenhen
overbevisende af Ebba Waaben blevet
henført til kredsen omkring slotsfoge
den, Hans Merckel selv.32
Der er meget, der taler til gunst for
denne identifikation. Epitafiet, som er
malet i olje på en stor kobberplade, har
som centrum en midaldrende mand,
kendetegnet ved begyndende skalde
pande og gråsprængt hår og skæg. Han
folder hænderne i bøn og er iklædt en
sort dragt med tætsiddende knapper,
hvorover han bærer en kappe eller
kåbe, opslidset helt op til skuldrene. En
nedfaldende, folderig krave slutter sig
tæt under hagen. En ganske tilsvarende
dragt bæres af 2 af de i alt 6 unge mænd
eller drenge ved hans højre side, mens
de øvrige i stedet for den folderige kra
ve har en enkelt firkantet krave, bundet
med kvastesnore. Den yngste lille
dreng, vist nederst, er kun iklædt skjor
te.
På familieoverhovedets venstre side
ses 3 kvinder. De 2 bagerste i rækken
bærer tætsiddende konehue, der er højt

Fig. 55. Epitafium over slotsfoged Hans Merckel og familie. Maleri af ukendt mester, 1630'erne. Foto:
Henrik Wichmann 1997.

opslidset ved tindingerne, og stivet, op
stående krave, mens den forreste og
yngste har den ugifte jomfrus perlebroderede hue med stivede kronetakker på
sit tilbagestrøgne hår. Hun holder en lil
le bog (en bønnebog?) i højre hånd. En

sartblå, himmellignende baggrund er
malet bag familiegruppen, mens et dra
peri hvælver sig over deres hoveder - en
velkendt signatur for et æresklæde i re
næssancens og barokkens malerkunst.
At dømme ud fra dragtmoden er bil-
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ledet malet i 1630’erne. Holder denne
datering og tilskrivningen til Merckelfamilien stik, følger identifikationen om
trent af sig selv. Slotsfogeden kunne da
være vist i midten med sine 6 sønner ved
siden, deriblandt de to ældste, Valentin
og Christian stående bagest til venstre.
Den sidstnævnte fik i 1641 livsbrev på
Hjortholm mølle, men allerede 1649
valgte familien af afstå denne til Henrik
Müller, som skal omtales nedenfor.33
Kvinderne må kunne identificeres
med slotsfogedens to hustruer - den
forlængst afdøde Catharina Zachariasdatter, vist i profil og Karen Pedersdatter, moder til den store børneflok, mens
jomfruen yderst til højre kunne være
Hans Merckels datter, der i 1636 blev
gift med tronfølgeren, den udvalgte
prins Christians kammerskriver, Peder
Helt.™ Dette ville i så fald give en tids
grænse for billedets udførelse. Selve an
ledningen til epitafiets tilblivelse kunne
da være Karen Pedersdatters død på
Hjortholm i juni 1631.3' Selv døde slots
fogeden i 1638. Begge er antagelig stedt
til hvile i Lyngby, selvom kirkebogen,
der først registrerer dødsfald fra 1646,
desværre ingen hjælp giver på dette
punkt. Der er ikke påvist nogen kunst
nersignaturer på det store maleri, men
til trods for senere tiders overmalinger
fornægter det sig ikke som et kvalitets
præget og karakterfuldt portrætbillede.
Selv fik Valentin Merckel - såvidt vi
da ved - ikke noget markant gravminde
udover den smukke minderune, som
hans efterfølger og kollega i nabosognet
Gentofte, Frederik Plum, nedfældede i
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sognets kirkebog (fig. 64). Merckel hav
de både i liv og lærdom været som et lys
for sin betroede hjord og udstået adskil
lige trængsler, både i krigstid under
svenskernes belejring (1658-60) og si
denhen under en 14 år lang sygdom,
hvor han bestandig måtte holde sengen.
Men umiddelbart før hans død synes
hans lidelses bæger at være fyldt. Ved en
tragisk ulykke brød præstegården i
brand i 1681, hr. Valentin måtte redde
sig ud af sengen, og snart efter kunne
han se alt det, »han havde svedt for ved
en times brand lægges i aske.«36
Til trods de mange ulykker opnåede
Valentin Merckel dog den glæde lige
som sine forældre at se en stor børne
flok vokse op, bestående af ikke mindre
end 3 sønner og 4 døtre. Af disse virke
de den ældste søn, Johan (Hans) for en
kort tid som faderens kapellan. Et blik
på det persongalleri, der gennem årene
samledes omkring døbefonten som fad
dere for hr. Valentins børn, afslører i øv
rigt hans bemærkelsesværdige om
gangskreds med repræsentanter både
for embedsstanden og for egnens over
klasse, heriblandt biskop Hans Hansen
Resen, den senere kancelliråd Caspar
Bartholin, søn af den berømte læge og
teolog af samme navn, svigersønnen,
daværende slotsskriver i Nykøbing, Pe
der Helt, Johan Rosenmeier, søn af eje
ren af krudtværket i Brede, Henrik Ro
senmeier og sidstnævntes hustru Mar
grethe. Endvidere forretningsmanden,
tolder i København og senere renteme
ster Henrik Miiller og hustruen Sophie
samt tusindkunstneren, hofsnedker,

Fig. 56. Mindetavle for ægteparret Johan Rosenmeier og Maren Olufsdatter, opsat i 1649. Foto: Henrik
Wichmann 1997.

guldsmed, møntmester og fabrikant Ca
spar Herbach (»Kunst-Caspar«) og
hans viv, Margaretha. Netop de tre sid
ste ægtepar, Rosenmeiers, Müllers og
Herbachs familier, har selv sat sig deres
personlige minder i kirken.
En usædvanlig mindetavle blev i 1649
opsat af ægteparret Johan Rosenmeier
og Maren Olufsdatter (fig. 56). Maleriet,
der i dag hænger på nordvæggen i ski
bets vestligste fag, var tidligere (før
1939) hensat bag en bænk i sakristiet,

men synes at kunne skimtes på nord
væggen i 2. fag på Andreas Hermann
Hunæus' maleri fra 1860’ernes begyn
delse (fig. 82).
Billedet er sammensat af 12 mindre
felter med bibelske eller allegoriske
motiver, salmevers og sidst, men ikke
mindst - med ægteparrets portrætter i
ovale medaljoner forneden. Det store
billede i centrum viser profeten Elias’
himmelfart, og den ledsagende rand
skrift fortæller, at motivet her er valgt
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Fig. 57a-b. Profeten Elias' himmelfart og Jesus går på vandet. Kobberstik fra Matthæus Merians bil
ledbibel, 1630.

som en allegori over ægteparrets per
sonlige Himmellængsel: »Du konge for
al nådighed og barmhjertighed, send
mig, når du vil, din himmelske englevogn og hent mig op til dig, så jeg kan
skue din herlighed.«
Moses og Johannes Døberen flanke
rer det ottekantede felt som repræsen
tanter for den gamle og den ny pagt, det
gamle og det ny testamente. De cirkel
runde hjørnemedaljoner viser da også
billeder fra hver af de to testamenter.
Fra det gamle testamente ses Esau, der
sælger sin førstefødselsret til Jakob for
en ret linser, mens den sengeliggende
Isak i baggrunden velsigner sin yngste
søn (øverst til venstre), og Jakobs kamp
med englen (nederst til højre). Fra det
ny testamente er valgt den barmhjertige
samaritaner (nederst til venstre) og Je
sus, der går på vandet (øverst til højre).
Over hovedbilledet er to felter med
salmevers (Salmernes bog, 6, 3 og 25,
11), det sidste med en klar forbindelse
til midtfeltets motiv - Gudsnavnet
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(Jahve) i stråleglans: »For dit navn,
Herre, tilgiv du min brøde, thi den er
stor«. Herunder ses Rosenmeiers vå
ben: tre røde roser på blå grund og en
arm med et kornsegl, der kommer ud
fra en sky. Under det store billede er i
centrum et allegorisk billede, der i for
skellige enkeltheder fortæller om jordelivets forgængelighed og kortvarighed
samt om forventningerne til et nyt liv i
Kristus, deriblandt en hane på et time
glas, balancerende på en vinget kugle
og nogle dødningehoveder, hvorfra der
spirer friske kornaks.
Ligesom det gjaldt for det førnævnte
epitafium, lades vi i uvished omkring
kunstnerens identitet, men vi er allige
vel i stand til at se ham over skulderen.
For der er ingen tvivl om, at han flittigt
har benyttet et eksemplar af den poulære billedbibel, der udkom i 1630 i Strassbourg med mere end 200 illustrationer
af kobberstikkeren Matthæus Merianf1
Bortset fra nichefigurerne, det allegori
ske billede og - selvfølgelig - ægtepar

rets portrætter, kan samtlige bibelske
billeder genfindes her (jfr. fig. 57 a-b).
Ganske vist har alle oprindeligt været i
et rektangulært format, men det har
maleren dygtigt ændret til den cirkulære
eller ottekantede form. Konstateringen
af, at han således var en flittig kopist,
skal dog ikke lægges ham til last. Det
var overordentlig almindeligt på den tid
at bruge grafiske forlæg, både for store
og små mestre. Illustrationerne kunne
have været en del af kunstnerens eget
arbejdsmateriale, eller de kunne være
leveret ham af bestilleren.38
Den konkrete anledning til udførel
sen af Rosenmeiers mindetavle kendes
ikke. Parrets dødsfald synes det ikke at
have været. Selv afgik Rosenmeier
først ved døden 19. januar 1654, mens
hustruen Maren endnu i 1655-56 kan
tælles blandt sognets faste støtter som
fadder ved barnedåb. Antagelig har
begge endnu i deres velmagts dage øn
sket at skænke kirken dette maleri, der
både kunne tjene til deres egen erin
dring og samtidig fungere som et pæda
gogisk anskuelsesbillede til belæring
og opbyggelse for sognemenigheden.
Det særlige motivvalg lader dog ane, at
helt specielle bevæggrunde kan have
ligget bag - måske alvorlig sygdom eller
personlige bekymringer, hvis man
dømmer ud fra billederne af den barm
hjertige samaritaner og Jakobs kamp
med englen foruden salmeverset
øverst til højre (her i dansk oversættel
se): »Herre, vær mig nådig, for jeg er
svag. Helbred mig, Herre, for mine
lemmer skælver«.

Den driftige forretningsmand og ad
ministrator, rentemester Henrik Müller
markerer sig på samme måde i kirkens
historie. Han var en årrække kirkevær
ge i Lyngby, en betroet post for den for
muende mand, der i 1649 havde overta
get Hjortholm mølle efter Merckelfamilien og endda året efter havde opnået
kongeligt livsbrev på ejendommen for
uden talrige andre privilegier. På kort
tid udviklede han møllevirksomheden
betydeligt og lod oprette et storstilet in
dustrianlæg med kobber- og messing
værk, kornmølle, skovdrift og landbrug.
Boliger og andre fornødenheder for
værkets arbejdere manglede heller
ikke. Müller sørgede på tilsvarende vis
for medarbejdernes åndelige fornøden
heder. Lyngby kirkes sydkapel blev så
ledes i 1652 overladt til hans folk på
Hjortholm mølle til stolestader og be
gravelser, en ordning, der i hans navn
opretholdtes indtil 1668, da Frederik III
overtog møllen. Det fremgår heraf, at
kapellet senest på dette tidspunkt må
have været inddraget i kirkerummet
ved en arkade; men utvivlsomt er det
sket langt tidligere. Antagelig var det
netop til møllens folk, Morten snedker i
1656 leverede 20 nye stole.39 Efter kon
gens død 1670 sad enkedronning Char
lotte Amalie på ejendommen, det nyan
lagte Frederiksdal, og fik dermed også
særlig rettighed over kapellet (se ne
denfor).
Hofkunstneren Caspar Herbach fra
Sachsen blev ligeledes mølleejer ved
Mølleåen. 1650 fik han af kongen skøde
på Lyngby mølle, og som den teknisk
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kyndige mand han var, udbyggede han
snart driften med nye maskiner, bl.a. en
valkemølle til klædefabrikation og et
stensliberi. En kro ved møllen blev det
også til, lagt ved hans bolig og således
kun placeret et stenkast fra kirken.
Længe nåede Caspar Herbach dog ikke
at nyde frugterne af sin flid. 18. oktober
1664 afgik han ved døden og blev stedt
til hvile i Petri kirke i København. Men
til hans erindring lod hans 2. hustru,
Anna, datter af Didrik Holtschart fra
Antwerpen, udføre den prægtige 12-armede messinglysekrone, der hænger i ski
bet (fig. 59). Kronens hængekugle bærer
en indskrift, som forkynder, at værket er
udført til Guds ære og Lyngby kirke til zi-

Fig. 58. Ligsten over Frederik Caspar Herbach, i
nyere tid opsat på våbenhusets østmur. Foto:
Hugo Johannsen 1997.
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rat, dvs. udsmykning. Årstallet 1664 og
ægteparrets navne, »Kön: Mayst: Müntmeister (Kgl. majestæts møntmester) Ca
spar Herbach« og »Anna Caspar Herbachs« læses samme sted. Ovenover hol
der en stående bjørn mellem sine labber
parrets to våbenskjolde.
Endnu en erindring om familien Herbach er indmuret udvendigt i våbenhu
sets østmur. Her ses en ligsten af grå
kalksten, som tidens tand har efterladt
delvis itubrudt og nedslidt.40 Et nærme
re studium af den bevarede indskrift af
slører, at stenen tilhørte »den ærbare og
kunstrige hr. Friederich Caspar Herbach« (fig. 58). Det drejer sig således
om en gravsten for Caspar Herbachs
yngste søn, Frederik Caspar Herbach,
der ikke alene overtog gården og valke
møllen efter sin afdøde far, men også vi
dereførte faderens betroede gerning
som møntmester. Det sidste havde han
dog mindre held med, for omkring 1672
måtte han forlade landet med en pinlig
anklage for at have produceret underlø
dige mønter hængende over hovedet.
Men familien blev boende ved Lyngby
mølle, som Caspar Herbachs enke fik
lov til at drive videre.41 Man leder dog
forgæves i kirkebogen efter den uheldi
ge søns dødsår. Stenen kan derfor teo
retisk set være udført endnu i hans vel
magtsdage, mens han selv sidenhen er
afgået ved døden i al ubemærkethed i
det fremmede.
Yderligere tre virksomme mølleeje
res navne bør huskes i kirkens historie:
papirfabrikanten Johan Drewsen fra
Strandmøllen, der 1712 sammen med

Fig. 59. Lysekrone, ophængt 1664 til minde om Caspar Herbach og Anna Holtschart. Foto: Henrik
Wichmann 1997.

sin »kæreste«, dvs. hustruen Anne Kir
stine Finkenhoff skænkede kirken et nu
forsvundent dåbsfad af sølv. Endvidere
Baltzer von Buchwald, ejer af krudt
møllen ved Ørholm og kongelig overførster, hvis gravsten endnu er bevaret i
fragment. Sidst, men ikke mindst skal

nævnes Poul Badstuber, der som hof
kobbersmed og ejer af den omfattende
stordrift ved Brede, Ørholm og Nymøl
le byggede en vældig formue op, der
dog blev formøblet ved en sørgelig fallit
i 1746. Endnu på sin karrieres tinde, i
1727, skænkede han kirken et usædvan71

Fig. 60. Formaningstavle med vers cif Thomas Kingo, opsat over døbefonten og skænket i 1727 af hof
kobbersmed Poul Badstuber. Foto: Henrik Wichmann 1997.

ligt mindesmærke - en udsmykket for
maningstavle, beregnet til ophængning
over døbefonten (fig. 60). Tavlens ma
teriale er - naturligvis - kobber, sikkert
af Badstubers eget fabrikat. I en profile
ret ramme er med smukke bogstaver i
fraktur indridset et dåbsvers af Thomas
Kingo: »O kommer I, som pagt med
Christo ind vil gå (...).« Verset optræder
kun her, men kan tælles blandt den lille
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håndfuld af gejstlige indskrifter, som
Kingo digtede til forskellige kirkelige
inventarstykker, heriblandt til altersøl
vet og lysekronen i sin fødeby, Slange
rup, og til et par formaningstavler, der opsat over pengeblokkene i Vor Frel
sers kirke og ved skibsbroen i Fåborg ligesom Lyngbys tavle skulle appellere
direkte til den fromme beskuer.42 Den
svungne topgavl foroven indrammer en

fremstilling af Kristi dåb i Jordanfloden. To engle assisterer med håndklæ
der, mens Helligåndsduen svæver over
sceneriet, og Guds røst - anskueliggjort
med et skriftbånd - forkynder: »Denne
er min elskelige søn udi hvilcken jeg ha
ver min velbehagelighed«.
Til samme gruppe af stiftere hører
endelig kroejeren OlufOlufsen, forpag
ter af Gyldenlund gæstgiveri. Han
skænkede kirken en nu forsvunden
oblatæske af sølv, tidligst nævnt i inven
tariet fra 1694.
To endnu bevarede tavlemalerier i
kirken kunne på samme måde tilhøre
den store mængde af private donationer
fra 1600’erne og første del af 1700’erne.
Gravlæggelsen (fig. 61) er tydeligvis ud
ført efter Jan Sadelers populære kob
berstik fra 1615 efter et maleri af den
italienske mester Federico Barocci (fig.

Fig. 62. Gravlæggelsen. Kobberstik afJan Sade
ler, 1615 efter maleri af Federico Barocci. Kob
berstiksamlingen.

62). Måske er det bl.a. dette, der henty
des til i kirkens inventarium fra 1764,
hvori er opregnet to billeder af Kristi li
delseshistorie, ophængt ved alteret. Det
ene af disse billeder - uvist dog hvilket var skænket af Frantz Pedersen
Fig. 61. Gravlæggelsen. Maleri, udført efter Fe
derico Baroccis original, stukket i kobber afJan
Sadeler 1615. Foto: Henrik Wichmann 1997.
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(Schmidt), sandsynligvis kirkens degn
og nævnt bl.a. i 1723.
Kirkens andet maleri viser profeten
Simeon i templet med Jesusbarnet, Ma
ria og Josef (fig. 63). Billedets bevidste
spil med kontrastvirkninger mellem op
lyste partier og områder, der henligger i
halvmørke, afslører, at værkets ophavs
mand har været påvirket af den store
hollandske mester, Rembrandt van
Rijns malestil. Og selvom maleriets op
rindelige kvaliteter i dag skjules under
århundreders smuds og snavs, kan det
nu for første gang fastslås, at maleriet
faktisk er en kopi efter - eller måske li
gefrem en egenhændig gentagelse af et
billede af den berømte holstenske ba
rokmaler og Rembrandtelev, Jürgen
Ovens (1623-78). Vi ved, at Ovens fra o.
1640 til 1651 opholdt sig i Holland, hvor
han bl.a. arbejdede i Rembrandts ate
lier. Sidenhen fik han en fornem karrie
re som fejret hofmaler i Gottorp og
Stockholm og som en søgt portræt- og
historiemaler i Amsterdam. Originalen
til Lyngby kirkes billede (eller en paral
lel hertil) med mesterens signatur og
årstallet 1651 findes i Kunsthalle, Kiel.
En gentagelse befinder sig på slottet i
Eutin.43 Det er mere end påfaldende, at
Lyngbybilledets mål svarer ganske nøje
til både Kiel- og Eutinmaleriernes. Det
bestyrker indtrykket af, at der vitterlig
er tale om en samtidig gentagelse, ud
ført af Jürgen Ovens selv eller af hans
værksted. En helt sikker vurdering af
det danske eksempel kan dog først
komme i stand, når billedet omhygge
ligt er blevet restaureret. Derfor kan
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man heller ikke i dag nå meget videre i
gætterierne omkring, hvordan et maleri
af (eller efter) den berømte Jürgen
Ovens er havnet i en nordsjællandsk
landsbykirke. Mest nærliggende ville
det være at forestille sig, at maleriet
stammer fra de kongelige samlinger,
måske på Frederiksdal eller Sorgenfri.
Ud over de aktive industrimagnater,
der flokkedes ved Mølleåens bredder,
besøgtes Lyngby kirke også af en række
medlemmer af hovedstadens elite, for
hvem områdets frugtbare og skovrige
egne udgjorde et attraktivt tilflugtssted.
Allerede Frederik III og hans dronning
Sophie Amalie havde vist vejen med an
lægget af lyststederne Frederiksdal og
Dronninggård. En lystgård, Rusten
borg, opførtes syd for landsbyen i slut
ningen af 1600’erne af den nyadlede di
plomat Frederik Weiberg, hvis søster,
Anna Maria Weiberg (gift Voscamp og
senere ejer af gården) betænkte Lyngby
kirke med en gyldenstykkes messeha
gel, underforet med hvidt taft. Vi ken
der den kun fra inventariet for 1694, og
den er sidenhen forsvundet.
Nord for bondebyen anlagde hof
manden Michael Vibe før 1690 en lyst
gård, der via Frederik Ill’s søn, Ulrik
Frederik Gyldenløve i 1702 kom i greve
Carl Ahlefeldts eje, nu under navnet
Sorgenfri.44 1722 døde greven, stærkt
forgældet, ikke mindst efter store udgif
ter i forbindelse med opførelsen af sit
prægtige lystslot i Lyngby. Inden da hav
de dog han betænkt sin sognekirke med
et alterklcede af carmoisinrødt fløjl med
guldkniplinger, der fik følgeskab af en

Fig. 63. Profeten Simeon i templet med Jesusbarnet, Maria og Josef. Maleri, udført som en gentagelse
af eller kopi efter original af Jurgen Ovens, 1651. Foto: Henrik Wichmann 1997.

messehagel af samme materiale, skæn
ket af godsejeren Abraham Lehn, der
havde efterfulgt Ahlefeldt som Sorgenfris ejer for en kun treårig periode. Et
kort intermezzo, før Sorgenfri perma
nent kommer i kongehusets eje, fulgte
under Ulrik Adolph Holsteins ejerskab.
Holstein, der efter en kort periode i

unåde var knyttet nært til Frederik IV,
har måske udvirket, at kongen få år før
sin død i 1728 skænkede Lyngby kirke
en ny alterkalk og disk, prydet med det
kongelige monogram og udført af den
københavnske mester Nils Jonsen. Alle
disse herligheder er imidlertid forlængst
gået tabt.
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SOGNEMENIGHEDENS LIV 1 1600’ OG 1700’ERNE
Som nævnt markerede områdets energi
ske industrimagnater, embedsmænd og
adelsfolk sig stærkt med synlige mindes
mærker i kirken. Men det menige sogne
folk, der regelmæssigt samledes i kirken
ved gudstjenesterne eller ved andre kir
kelige højtider, har også sat sig sine spor.
En hovedkilde til viden herom er kirke
bøgerne, hvis varetagelse fra midten af
1600’erne blev en obligatorisk pligt for
præsten. På Sjælland befalede biskop
Jesper Brochmand 1641 sit stifts præster
at føre kirkebøger med optegnelser om
sognets indbyggere. I Lyngby kirke var
man straks med i udviklingen. Allerede i
1615 synes der at have eksisteret en kir
kebog for sognet, som dog kun kendes in
direkte. Den ældste bevarede kirkebog
begynder netop i 1641, selvom det for de
første årtier drejer sig om en senere af
skrift. Alligvel er det en guldgrube af fa
scinerende oplysninger om sognets be
boere, rig og fattig - i medgang og mod
gang (fig. 64).45 1 denne forbindelse skal
det for fuldstændighedens skyld bemær
kes, at Lyngby sogn i tidsrummet 16821758 var forenet med Gentofte sogn.
Kirkens ritualer og forskrifter ud
gjorde de faste, ufravigelige rammer
omkring hver enkelts tilværelse fra vug
ge til grav. Ved dåben introduceredes de
spæde børn for første gang i kirken, og
som de hedninge eller urene væsener de
udøbte var, måtte de først renses gen
nem dåbsvandet - enten som tidligst
gennem fuldstændig neddypning i fon
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ten eller ved at få øst vand over hovedet
fra det flade dåbsfad, således som det i
løbet af 1500'erne blev den almindelige
skik. I Lyngby kirke nævnes et dåbsfad i
det ældste inventarium fra 1603, men al
lerede fra 1613 registreredes to fade, et
lille og et stort, begge af tin. En senere
inventarfortegnelse afslører, hvorfor
det var nødvendigt med hele to fade i
det relativt lille landsogn. Det store fad
var forbeholdt de ægtefødte børn, mens
det lille skulle bruges til uægte børn dvs. børn, født uden for ægteskabet.
Denne - i nutidens øjne - smålige skel
nen mellem de ægtefødte og de uægte
var en realitet, som også afspejlede sig i
kirkebogen. Her noteredes på samme
måde omhyggeligt, til hvilken gruppe
det lille barn hørte, og man kan næsten
høre for sig præstens - hr. Valentins - let
telsens suk, da han i 1650 ved status for
årets høst af dåbsbørn kunne gøre regn
skabet op: »Døbte dette år 25, alle ægte.
Gid det var så altid(!).«46
Desværre - må man tilføje - repræsen
terede dette noget helt usædvanligt.
Normalt udgjorde de uægte børn en fast
mindre procentdel, som enkelte år kun
ne repræsentere helt op til en femtedel
af årets fødsler. Af kirkebogen fra
1641-99 fremgår, at det udelukkende
drejede sig om småkårsfolks børn, af
kom af tjenestefolk, af mindre hånd
værkere som skomageren og hjulman
den, af spillemanden eller af folk, knyt
tede til egnens møllevirksomheder, bl.a.

til krudtmøllen på Brede, kobbermøl
len i Hjortholm eller papirværket på
Strandmøllen. En særlig gruppe var sol
daterbørnene, avlet f.eks. i krigstid af
fremmede krigsfolk, som lille Christen,
født 1661 som søn af en svensk korpo
ral, eller Gunild, født samme år af »Kir
stens søster, som beklager at være taget
med vold af en rytter i Skåne«. Det kun
ne også være frugter af lidt for tætte for
bindelser med egnens udstationerede
regimenter, f.eks. med det sjællandske
livkompagni eller kaptajn Skakkes
kompagni i 1690’erne. Eller med tjener
staben hos egnens fornemme beboer
som Caren Ibsdatters barn, der var avlet
i 1690 ved det kongelige slot Jægersborg
med en ledig karl, Sivert Nielsen. For
ikke at tale om Svenborg Bentzdatters
barn, hvis far var lakajen Johan, ansat
hos grev Ahlefeldt på Sorgenfri. Begge
småbørn blev dog lagt i graven kort ef
ter fødslen. Bag de lakoniske meddelel
ser i kirkebogen fornemmes således
ofte tragiske eller højdramatiske begi
venheder, som en barnefødsel i Poul
Spillemands hus i 1646, hvor »moderen
kom løbende fra kilderne og døde
straks ved barnet«, eller ved fødslen af
Anna Jensdatters barn, der var avlet
med en soldat, Albrecht og blev født i
1668 på vejen mellem Strandmøllen og
Stokkerup.47
Døbefonten var oprindelig anbragt i
kirkens vestende ligesom i den katolske
tid, men blev i 1673 flyttet til sydkapel
let efter tilladelse fra enkedronning
Charlotte Amalie, der som ejer af Frederiksdal havde rettigheden over kapel-

Fig. 64. Tekstside fra Lyngby Kirkebog 1641-99.
Yderst til højre - indrammet afen sort sørgerand
- læses efterfølgeren, Frederik Plums mindeord
over Valentin Merckel 1681. Efter originalen på
Landsarkivet for Sjælland m.m.

let. Et særligt rækværk omkring, et så
kaldt fontegitter, isolerede den fra det
omgivende rum. Gitteret, der var af træ
og smukt marmoreret, blev skænket
1732 af »et Guds barn som ikke har vil
let være sit navn bekendt«.48
I kapellet hænger endnu en smuk
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Fig. 65. Prismelysekrone, ophængt i sydkapel
let. Fra 1700'ernes begyndelse. Foto: Henrik
Wichmann 1997.

prismelysekrone af bøhmisk krystal fra
1700’ernes første fjerdedel (fig. 65).
Selvom der ikke er arkivalsk belæg for
det, er det fristende at henføre den til
Frederiksdal, hvor Frederik IV’s søster,
Sophie Hedevig residerede på dette
tidspunkt og hvor en mindre, men fuld
stændig lignende krone hænger.49
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Kirkens menighed sad for hovedpar
tens vedkommende i de samme stole
stader, som findes endnu i dag. Stolene
blev leveret af Morten snedker fra Kø
benhavn i tidsrummet 1646-56 og
smykkes på endegavlene med englehoveder, udstyret med basunkinder og
viltre proptrækkerkrøller. Ornament
kruseduller, typiske for bruskbarok
kens formforråd, indrammer hoveder
ne, der indbyrdes kan være ret forskel
lige (fig. 66 a-d). Søskende til disse fin
des på de samtidige stolegavle i Sølle
rød kirke, formentlig også leveret af
Morten snedker.
Særlige grupper inden for menighe
den eller fornemme personer havde de
res egne lukkede stole, enten på gulvet
eller hævet på pulpiturer. Således blev
der i 1686 opsat en ny stol på pulpituret
til skolemesteren, for at han kunne
»holde ungdommen i stilhed og skikke
lighed i kirken.«"0 Hvor den stod, ved vi
dog ikke. 11700-tallet fandtes degne- og
skolemesterstole i koret, vel særligt ind
hegnende stolestader, svarende til den
nuværende stol i korets sydvesthjørne
(jfr. fig. 42). Skolemestrene ved sognets
skole, der 1721 suppleredes af endnu en
skole i Virum, må have gjort deres ar
bejde godt - i det mindste i 1700’ernes
slutning, for eleverne fik gentagne gan
ge ros. Vi ved det bl.a. fra en flittig kir
kegænger, embedsmanden Bolle Luxdorph, der i sin dagbog bemærkede sig,
at ungdommen ved en provstevisitation
i kirken i 1775 og atter i 1782 »svarede
ypperligt for sig«."1 Biskop Nicolai Bal
le, som i 1785 og 1799 besøgte kirken

Fig. 66a-d. Englehovederpå stolestadegavlene, skåret af Morten snedkers værksted i København i tids
rummet 1646-56. Foto: Hugo Johannsen 1997.

var også positiv, omend knap så over
strømmende i sit skudsmål. En dreng,
der kort forinden havde ladet sig konfir
mere i København, var faktisk så uvi

dende, at han fik besked på at læse om
igen, før han på ny kom til alters!'2
De forskellige pulpiturer satte gen
nem 1700’erne og 1800’erne deres særli-

Fig. 67. Detalje af kirkens sydside med den ud
vendige opgang til det kongelige pulpitur, som
fjernedes ved hovedrestaureringen 1914-16.
Både trappen og den flammerede dør stammede
fra kirkens istandsættelse 1755. Foto fra o. 1900.
Byhistorisk Samling.

ge præg på kirkerummet med deres fugleburslignende indretninger, og gennem
regnskaberne fra en meget omfattende
istandsættelse 1755 får man et godt ind
tryk af kirkerummets indretning på det
te tidspunkt. Arbejdet, som udførtes af
rytterdistriktets faste håndværkere, mu
rermestrene Hans Engel (Slangerup) og
Johan Hauch (Hillerød) samt snedke
ren Jens Christensen (Farum) omfatte
de i øvrigt både bygning og inventar. Så
ledes indsattes to nye vinduer (det ene,
hvor et stort epitaf havde siddet, jfr. s.
54) og fem eksisterende gjordes højere
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og bredere med de fladbuede stik, som
endnu er synlige flere steder (fig. 127).
Hvad angår pulpiturerne, opførtes et
nyt på seks piller i vestenden med ind
vendige trapper og stole, der anbragtes
amfiteatralsk af hensyn til udsynet. Et
ældre pulpitur i sydkapellet, som »betog
udsigten til prædikestolen for dem, som
sad i de derunder værende stole« blev
fjernet og erstattet af et nyt med halv
rund brystning. Det gamle blev imidler
tid ikke kasseret, men i stedet forlænget
og anbragt over våbenhusdøren som
stol for sognefolket fra Taarbæk. Op
gangen hertil indrettedes på sindrig vis,
idet man opførte en udvendig stentrap
pe til en samtidig indhugget dør på tår
nets østside. Gennem denne åbning,
hvis fladbuede stik er synligt i det ydre
gik Taarbækboerne via tårnets mellem
stokværk ind til deres ophøjede sæde.
Skråt overfor - vis à vis prædikestolen på sydvæggen i 2. fag tronede endelig
herskaberne fra Sorgenfri (fig. 68). Det
udvendige skur omkring opgangen her
til blev nu også fornyet og afløstes af en
stentrappe med jerngelænder samt i
muren en flammeret dør, alt bevaret
frem til hovedrestaureringen 1914-16
(fig. 67).
Korrummet har været særligt fyldt
op. Ud over alterbordet med sin knæ
faldsskranke var her som nævnt stole til
skolemester og degn. Desuden fandtes
der fra 1728 særlige bænke til brudefol
ket, to dobbelte og fire enkelte. Disse,
der nok kun stod fremme efter behov,
trængtes om pladsen med kirkens
skriftestole.

Fig. 68. Kirkens indre, set mod øst. Billedet viser indretningen forud for hovedrestaureringen 1914-16
med skriftestolen ved alteret og den hævede kongestol isyd over for prædikestolen i nord. Man bemær
ker endvidere de i 1876 afdækkede kalkmalerier i skibets 3. fag. Foto: Mouritz Mackeprang 1899.

Skriftemålet blev på ingen måde af
skaffet ved reformationen. Luther
fandt, at det som pædagogisk redskab
og middel til at lette en betrængt samvit
tighed stadig havde sin værdi, og han
gjorde det til en obligatorisk forudsæt
ning for at modtage nadversakramen
tet. I Danmark foregik skriftemålet ger
ne lørdag aften inden søndagens høj
messe. Skriftestolen havde sin plads i

koret, normalt på alterets nordside
(evangeliesiden). I sin enkleste form
var stolen udført som et fast stolestade,
forsynet med en dør, men den kunne
også være udstyret med en overbygning
som et skab eller et diminutivt hus med
gitterværk eller ophængte gardiner for
oven."3
Lyngby kirke fik 1677 en ny skrifte
stol, men havde sikkert én allerede fra
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Fig. 69. Korskranke, opsat på grænsen mellem
koret og skibet og smykket med et korbuekriicifiks. Interiør fra Stenløse kirke i Nordsjælland.
En tilsvarende indretning har været anbragt i
Lyngby kirke. Foto: Lennart Larsen 1975.

den tidlige efterreformatoriske tid.
1742 skiftedes den ud med to nye stole,
broget malet med rød kulør og grønne
lister indeni, mens ydersiden var mar
moreret. 1755 fornyedes disse stole at
ter, denne gang med trekantede indret
ninger i korets nord- og sydøsthjørner,
alt fint perlemalet, dvs. gråt. 1771-73 var
der endnu engang behov for udskiftning
af stolene, der sidstnævnte år beskrives
som indrettet med opsatser, gitterværk
og gesimser?4 Måske er det en af disse,
som skimtes på ældre interiørbilleder
fra kirken (jfr. fig. 68 og 82) - en firkan
tet »kasse« med gitterværk foroven,
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hvorimellem der var ophængt gardiner,
et nyttigt tilbehør, når man skulle sikre,
at skriftemålet virkelig var så lønligt el
ler privat, som det burde.
Ønsket om at skærme de skriftende
mod nysgerrige blikke og samtidig ad
skille nadvertjenestens rum fra prædi
kenrummet med prædikestolen og me
nighedens siddepladser kan forklare,
hvorfor man også efter reformationen
markerede grænsen mellem kirkens to
hovedafsnit, koret og skibet med en
korskranke eller et gitter. I kirkens
regnskaber omtales 1688 eksistensen af
en sådan skillevæg, hvorover korbuekrucifikset hang. Det blev 1745 fornyet
med et nyt fyldingspanelværk, leveret af
den lokale snedker, Christian Jensen i
Lyngby og udstyret med ikke mindre
end 30 drejede asketræspiller, knap 1
meter høje og forsynet med en stor ud
kelet hammer foroven, dvs. en profile
ret krongesims (jfr. fig. 69) Skranken fik
dog kun 10 års levetid. 1755 blev hele
herligheden pillet ned, krucifikset flyt
tedes til sydkapellet som nævnt s. 35, og
den århundredgamle adskillelse blev
hermed definitivt sløjfet.
Deltagelsen i gudstjenesten var i tidli
gere tider ikke bare et tilbud til sogne
folket, men en obligatorisk pligt. Und
slog man sig og udeblev eller - værre
endnu - arbejdede på helligdagene,
faldt straffen da også prompte: bøde og
gabestok. Sidstnævnte var ofte placeret
ved kirken til belæring og formaning for
alle retfærdige kirkegængere. Her kun
ne man så stå til spot og spe, spændt fast
med lænke og halsjern uden for våben-

huset eller et andet egnet sted. I Lyngby
nævnede kirkeinventaret 1764 hele to
halsjern, et gammelt og ubrugeligt samt
et nyt med tilhørende hængelås og
kæde?"
Våbenhuset havde endnu i 1600- og
1700-tallet funktion som opbevarings
sted for våben. I Lyngby kirke fandtes
som i andre kirker overalt i landet et geværskab, her opsat i 1629, dvs. midt un
der Trediveårskrigen og beregnet til
kongens geværer, der var lånt til bøn
derne i Sokkelund herred i fejdetid,
som det står i regnskabet.
Andre skabe har været opsat inde i
selve kirken. Til kirkens ornamenter
var der 1688 et skab i koret, måske det
samme, der allerede nævnes i 1658 som
beregnet til de fattiges og kirkens tav
ler* Det var de pengebeholdere, der
ved gudstjenesten blev båret rundt
blandt menigheden i håb om, at flest
mulige ville give deres bidrag til sognets
fattige, til kirkebygningen og til præ
sten. En pengetavle kunne være udfor
met som en lille trækasse med håndtag i
den ene ende eller som en stofpose på et
skaft (også kaldet en tavle- eller en
klingpung). En lille klokke, fæstnet til
pengetavlen var et nyttigt middel til at
vække eventuelle slumrende kirkegæn
gere.
Tidens gang og kirkens forskellige
tjenester blev markeret med ur og klok
ker, placeret i tårnet. Tårnuret eller se
jerværket er tidligst omtalt i 1630 i for
bindelse med en istandsættelse i Køben
havn. Det har dog ikke været tilstræk
keligt, for allerede i 1643 måtte Christi-

Fig. 70. Tårnuret, et døgngangvcerk med slag
værk, formentlig fra 1700’erne. Foto: Hugo
Johannsen 1997.

an IV’s sejermager, Hans Stenbuch for
ny det helt og desuden levere en ny sol
skive (urskive). Under »ufredstid«, dvs.
under svenskernes belejring af Køben
havn 1658-59 blev uret af fjenden ført til
Brønshøj, men i 1661 kom det - efter en
grundig reparation - atter på plads.
Uret i Lyngby kirke havde en vigtig
funktion som tidsmåler både for de lo
kale og for rejsende mellem hovedsta
den og Nordsjælland. Af særlig vigtig
hed var uret for den kongelige kortege,
der passerede forbi ad den private færd
selsåre, Kongevejen. Derfor blev uret
nyistandsat i 1673 med en ekstra fornem
urskive på nordsiden »ud til Kongl.
Mayst.s Vej« (Kongevejen), smykket
med billedværk, skåret af snedkeren
Bent Svendsen og malet af Hendrich
Wahlhaupter, mens en anden skive mod
vest havde de kongelige majestæters
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Fig. 71. Detalje af klokkestol med indskriften
»Anno 1768«. Foto: Hugo Johannsen 1997.

navnetræk. Desværre kneb det jævnligt
med mekanikken, bl.a. i 1695, da hans
excellence Gyldenløve (Ulrik Frederik
Gyldenløve) på sin vej, vel til residen
sen på Sorgenfri, spurgte, hvorfor uret
ikke gik. Regnskaberne fortæller derfor
regelmæssigt om stadig nye istandsæt
telser eller fornyelser af urskiverne.57
Det nuværende tårnur - et døgngangværk med slagværk, stammer forment
lig fra 1700’erne, men dele af det kan
muligvis være ældre. Herpå tyder bl.a.
en række runde og firkantede huller i
jernrammen omkring selve værket (fig.
70).5k
Kirkens klokker blev på samme måde
regelmæssigt fornyet. Den ældst kendte
var tilsyneladende den tidligere nævnte
fra 1591, i dag i Søllerød. Endnu én næv
nes fra 1605, og den fik i 1637 assistance
af en ny klokke, der dog var omstøbt af
en ældre (også fra Lyngby?). Selve
klokkestøbningen var en besværlig og
langvarig operation, som det fremgår af
kilderne. Først skulle der hentes klok
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kestøbersvende, sikkert inde fra Kø
benhavn. De tog mål til den ny klokke,
mens tømmermanden Jørgen Nielsen
fik den gamle klokke ned og vel istand
satte tømmerværket, klokkestolen, til
den ny. Klokkestøberen, der hed mester
Filipp omstøbte den gamle klokke til
en større, som Adrian smed forsynede
med de nødvendige beslag, før den til
sidst hejstes op med bistand fra bymændene i Lyngby.
Uheldigvis var den ny klokke ikke
mere solid, end den bogstaveligt i 1685
fik dødsstødet og revnede, da der skulle
ringes ved sørgehøjtiden for enkedron
ning Sophie Amalie, Frederik Ill’s ef
terladte hustru. Enkedronningen var
død på sit slot, Sophie Amalienborg i
København 20. februar, og hun fik som
den første enevoldsdronning en særlig
prægtig ligbegængelse. 26. marts hold
tes bisættelsen i dronningens slotskirke
omkring et fornemt castrum doloris - en
allegorisk udsmykket sørgedekoration,
før liget i procession førtes til Roskilde
domkirke. Mens højtideligheden fandt
sted, skulle alle kirkeklokker kime i Kø
benhavn og i hele Sjællands stift, for
uden på Falster, indtil kisten på den
kongelige ligvogn om aftenen førtes ud
af staden på vej til Roskilde.60 Den ny
klokke blev forsynet med årstallet 1687
og navnet på kirkens præst, Frederik
Plum, der havde efterfulgt Valentin
Merckel som sjælesørger både i Lyngby
og i Gentofte. Klokkestolen var dog af
mere solidt gods og holdt helt frem til
1768, da snedker og tømmermand Sø
ren Jensen i Farum fornyede den med

det klokkeophæng, der findes endnu i
dag (fig. 71).
De menige sognebørns liv blev indly
sende nok præget af skiftende krige og
ufredstider eller af forskellige syg
domsepidemier. I kirkebogen noteres
uroen under svenskekrigen (»i belejrin
gens tid«) eller de store epidemier i
1652 (»blodsotten«), i 1654 (»da pesten
grasserede«) og atter i 1711, da en ny
stor pestepidemi hærgede. Eftervirk
ningerne kunne bogstaveligt tælles i det
øgede antal af dødsfald, således ikke
mindre end 277 ofre efter den frygtelige
pest i 1654 eller 161 døde i 1659 midt un
der svenskekrigen mod normalt mellem
20 og 30 dødsfald om året.
Begravelserne var for de mest velstil
lede i sognet placeret inde i kirkerum
met. Her kunne der købes en plads i kir
kegulvet til en muret grav eller til en
jordgrav, alt dækket af en gravflise eller
ligsten med den afdødes navn og per
sonlige data, måske suppleret med et
skriftsted eller et ærevers, hvori den pågældendes dyder og fortjenester blev
fremhævet. For enkelte blev der des
uden opsat et epitafium eller en minde
tavle på væggen over graven. Et par ek
sempler herpå er allerede beskrevet
ovenfor. Til disse skal føjes den smukke
og enkle tavle over kirkens præst, Jør
gen Borch, der af ukendte årsager alle
rede nedlagde præstegerningen i 1780,
kun 53 år gammel, og først i 1803 afgik
ved døden (fig. 72).
En udvalgt kreds valgte at lade sig
jordfæste i særskilte kapeller. I sydka
pellet fandtes der som nævnt begravel-

Fig. 72. Mindetavle over kirkens sognepræst,
Jørgen Borch (1769-80, død 1803). Foto: Hugo
Johannsen 1997.

ser for folkene på Hjortholms mølle (se
nere Frederiksdal), således bl.a. i 1699
af ejendommens forvalter Hans Hein
rich. Han blev forøvrigt i kirkebogen
omhyggeligt registreret som calvinsk,
dvs. reformeret. 61 Det vil sige, at han har
været trosfælle - og muligvis også lands
mand - med den hessiskfødte dronning
Charlotte Amalie, der selv var opdraget
efter streng calvinsk overbevisning. På
kirkens nordside blev i 1700-tallets an
den halvdel opført et tilsvarende grav
kapel, der vil blive omtalt nedenfor. For
størstedelen af sognefolket - både høj
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Fig. 73. Gravsten over Willem, død2 årgammel
i 1625 som søn af Niels Willems (Rosenvinge) og
Birrete Christoffersdatter. Den lille dreng er vist
i barnekjole med en blomst i hånden. Foto: Hen
rik Wichmann 1997.

og lav - gælder det dog, at disse blev
stedt til hvile på kirkegården. Herom
kan der læses s. 118 ff.
Fra begravelserne inde i kirken er be
varet enkelte brudstykker af ligsten,
som siden er blevet flyttet til kirkegår
den. En gravsten for et lille barn, den to
årige Willem (Wilhelm), død 24. juli
1625 blev lagt af hans sørgende foræl
dre, Niels Willems (Rosenvinge), indvå
ner i København og hans hustru, Birrete
Christoffersdatter (fig. 73). Den lille
dreng er vist stående under et bueslag,
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iklædt en fodlang barnekjole og forsy
net med en lille blomst i hånden. Over
hans hovede læses de manende ord fra
Jobs bog: »Herren gaf og Herren tog,
Herrens Nafn were lofvit (lovet)«. Efter
traditionelt mønster er medaljoner med
de fire evangelisters symboldyr i ste
nens hjørner (øverst t.v. og t.h. Matthæ
us’ engel og Markus’ løve, forneden Lu
kas’ okse og Johannes’ ørn). Et næsten
udslidt våbenskjold med Rosenvingefamiliens våbenmærke ses forneden. Lig
stenen, der er hugget af udmærket, rød
brun gotlandsk kalksten, blev knap 200
år senere genbrugt til en person, hvis
fødselsdag, 26. juli 1795 blev indhugget i
stenen. Dødsdagen og den afdødes
identitet er dog uvis.
Et for os lige så ukendt individ fik i
anden halvdel af 1600-tallet en gravsten
af grå sandsten med en usædvanlig ud
smykning i form af et relief med en ko,
hvorunder en religiøs sentens udtryk
ker de efterlevendes håb om gensyn
med den afdøde i det Himmelske (fig.
74). Det pudsige motiv har sat fantasien
i sving hos senere slægtled. En vedhol
dende tradition sætter billedet i relation
til det gamle sagn om lindormen på kir
kegården, der overmandedes af en tyr,
særligt opfedet med mælk og hvede
brød. Anstrengelserne og lindormens
gift gjorde det dog af med den tapre tyr,
der sidenhen blev begravet under den
omtalte sten, prydet med dens billede.
Dette eventyr er imidlertid et vandresagn, der kendes fra flere andre kirker
landet over. En mere prosaisk nutid vil
nok være tilbøjelig til at finde en anden -

omend knap så morsom - løsning på gå
den. Stenen kunne være sat over en af
kirkens tiendeydere, der i landgilde til
kirken svarede en ko (en såkaldt tiende
ko). Det kunne være den, der er angivet
på gravmælet. Som tiendeyder havde
ophavsmanden det privilegium at nyde
fri begravelse, hvilket hermed kunne
være ekstra markeret.
En alternativ forklaring kunne være,
at billedet hentydede til en sjælegaveko
(udfærdsko). Dette ville i så fald være
en reminiscens af den katolske sjælega
veinstitution, hvor afdødes familie til
kirken skænkede penge og naturalier,
deriblandt en ko, der i ligtoget underti
den blev ført nærmest efter afdødes ki
ste og sidenhen tilfaldt præsten. Den
store kender af senmiddelalderens og
renæssancens kulturliv, Troels TroelsLund, beretter i »Dagligt Liv i Norden i
Det sekstende Aarhundrede« (18791901), hvordan sjælegavekoen somme
tider blev ledsaget på vejen af flere an
dre køer, der blev drevet med for at let
te den døde opbruddet fra hjemmet og
samtidig betage ham lysten til at bortfø
re hele besætningen. For en sikkerheds
skyld (!) blev disse køer dog tilbage
holdt undervejs, mens ligfølget vandre
de videre til kirkegården.62
Foruden Baltzer von Buchwalds sten
(jfr. fig. 125) skal fra 1700'erne nævnes
en gravsten for den kun 26-årige jæger
ved den kongelige jagt, Karl Johan Jør
gen Andersen Lund, død 8. oktober
1720. Stenen har forneden det velkend
te billede at jordelivets forgængelighed
og længslen efter det himmelske, kendt

Fig. 74. Gravsten fra 1600'erne over ukendt,
smykket med relief af en ko - måske en tiendeko
eller en udfærdsko. Foto: Henrik Wichmann
1997.

også fra Rosenmeiers epitaf (fig. 56), ti
meglasset med kranium og knogler.
En lille håndfuld navne er endelig
fastholdt i erindringen af antikvaren
Hans de Hofman 1761 fra nu forsvund
ne kisteplader over en række fornemme
personer, begravet i kirken i 1700-tallets
midte: Erland von Valdov, oberst over
det holstenske infanteriregiment, død
1754, 61 år gammel; jomfru Magdalene
Hedvig de Spenner, død 1752,51 år gam
mel, søster til den sachsiske minister;
Sophia Christina Knudsen, kammer
jomfru hos Christian VFs svigerinde,
enkefyrstinden af Ostfriesland, der til
sin død 1764 residerede på Sorgenfri;
Peder Niemand, hofmester for pagerne
hos ovennævnte.63
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19. juni 1758 døde højesteretsadvo
katen Andreas Lowson på sin ejendom
Nærumgård. Dødsårsagen var en ind
vortes inflammation, som hans nabo i
Nærum og gamle embedskollega Bolle
Luxdorph noterede det i sin skriveka
lender. Lowson blev jordfæstet i Lyngby
kirke, først i en muret grav under kvin
destolene i skibets nordside »uden no
get epitafium«, som det 1761 med no
gen undren bemærkedes af Hofman,
selvom »han dog i mange år havde væ
ret højesteretsadvokat og en habil
mand i sin tid.«64 Men hans arvinger lå
ikke på den lade side. Omkring 1765 op
førtes det lille gravkapel ved skibets
nordøstside for familierne Lowson og
Barchmann. Som eksekutor for sin bror
fik finansmanden Jacob Lowson
(11777), kommiteret i rentekammeret,
24. maj 1765 tilladelse til at opføre et be
gravelseskapel, hvor han selv skulle
komme til at hvile sammen med sin af
døde bror, vennen, kommiteret i gene
raltoldkammeret Jacob Barchmann
(11764), der havde været medeksekutor
ved boet efter Lowson, og hustruen
Charlotte Amalie Riis (11798).
Kapellet, der nu står rødkalket, er op
ført af små gule sten over en høj, kva
dersat sokkel (fig. 95). Det kobberklæd
te pyramidetag udgår fra en kraftig pro
fileret sandstensgesims, de to oprindeli
ge nordvinduer er kurvehanksbuede
med murede rammer; den sekundære
indgangsdør i vest er udformet analogt
hermed. Rummet har bevaret sit oprin
delige ottedelte kuppelhvælv, hvis rib
ber mødes i en topring.
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Af sarkofagerne og kisterne er kun
Andreas Lowsons bevaret. Den er hug
get af norsk marmor og blev udført
1769-70 af nyklassicismens førende bil
ledhugger, Johannes Wiedewelt. Den
enkle sarkofag er smykket med afdødes
gravskrift på låget. En kraftig laurbærguirlande løber langs lågets sider,
mens endegavlene er prydet med roset
ter og akantusløv (fig. 75). Vennen, Ja
cob Barchmanns kiste synes at have væ
ret af sandsten med træbund, mens ka
pellets øvrige beboere fik enkle træki
ster med kisteplader af bly. Et smukt
gitter afskærmede den åbne begravelse
mod kirken.
Af pladsnød valgte man sidenhen at
inddrage kapelrummet til kirkens eget
brug, bl.a. som opholdssted for gud
mødrene med de små børn, som skulle
døbes.6" Et trægulv blev indskudt over
kisterne, dog placeret således, at
Lowsons kistelåg flugtede med gulvet,
så gravskriften endnu var synlig som en
ligsten i gulvet. 1869 måtte det nu for
rådnende bræddegulv brækkes op, og
ved denne lejlighed noterede man ka
pellets indhold af kister, der bortset fra
Andreas Lowsons var i en miserabel
forfatning. Trækisterne var helt opløst
af svamp, mens Barchmanns sarkofag,
hvis sider var sammenholdt af rustne
jernkramper, helt faldt fra hinanden, da
den skulle løftes op. Resultatet blev da,
at krypten tømtes for sit indhold, bort
set fra marmorsarkofagen. De endnu
brugbare dele fra sandstenssarkofagen
blev dog genanvendt på kirkegården,
hvor de endnu sås 1884 ifølge sognepræ-

Fig. 75. Tegninger afJohannes Wiedewelt, udført 1769-70 til sarkofagen for Andreas Lowson. Kunst
akademiets Bibliotek.

sten, Holger Frederik Rørdams beretning i Københavns Amts Avis 10. no-

vember dette år. I dag synes de sporløst
forsvundne.
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SOGNEKIRKE OG KONGELIG KIRKE 1 1800’ERNE
En sommerdag i 1835 fik Lyngby kirke
besøg af Sjællands biskop, J. P. Mynster,
der var på sin regelmæssige visitats. Bi
skoppen var fuld af lovord over alt, hvad
han så og hørte.60 Kirken var meget
smuk, lys og vel vedligeholdt samt forsy
net med orgel. Rummet var fyldt med
mennesker, der sammen med prins
Christian Frederik (Christian VIII) og
hans gemalinde, den senere dronning
Caroline Amalie overværede gudstje
nesten. Præsten, Peter Diderik Ibsen,
som på prinsens initativ var kaldet til
Lyngby i 1833, holdt efter Mynsters op
fattelse en meget smuk prædiken med
frihed og liv, mens den talrige ungdom,
der var mødt op, svarede »udmærket
vel« og i enhver henseende tilfredsstille
de den eksaminerende biskop. Det høje
niveau, specielt for børnenes vedkom
mende, var stadig fremherskende ved
biskoppens senere visitatser i 1844 og
1853.
Det kirkerum, Mynster præsentere
des for, må svare netop til det billede,
som Ferdinand Richardt tegnede.af situtationen i 1838 (fig. 76). Den talstærke
menighed ses her forsamlet ved et bryl
lup. Brudeparret er på vej ned ad mid
tergangen, hyldet og beundret af deres
sognebørn, store såvel som små, ståen
de både i stole, på pulpiturer og i kir
kens nedre ende. Oppe ved alteret står
den rygvendte pastor Ibsen. Hvorvidt
der ved denne lejlighed sad repræsen
tanter for kongefamilien i Sorgenfristo-
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len overfor, melder tegningen dog ikke
noget om.
Når kirkens indretning af Mynster
blev fremhævet, skyldtes det ikke
mindst de vigtige inventarfornyelser,
der var kommet til i 1800'ernes anden
fjerdedel. Så godt som alle kan de til
skrives den venlige omsorg og interesse,
som de kongelige herskaber på Sorgen
fri viste kirken.
I 1789 havde arveprins Frederik af
købmand Henrik Bolten købt Sorgenfri
slot, og det hvide lystslot på bakken
oven for kirken skulle siden den tid
høre til kongefamiliens foretrukne resi
denser, bolig i perioder dels for den re
gerende monark (Christian VIII og
Christian X), dels for enkedronninger
ne (Caroline Amalie og Alexandrine)
og for kron- eller arveprinsernes familie
(arveprins Frederik, prins Christian
Frederik (VIII), kronprins Frederik
(VII), kronprins Christian (X) og arve
prins Knud). Lyngby kirke blev således
som en naturlig konsekvens heraf kon
gefamiliens »egen« kirke, når de reside
rede i sognet - ligesom en slotskirke for
Sorgenfri.
Et tidligt udslag af den kongelige be
vågenhed var udnævnelsen i 1802 af kir
kens præst, Bone Falch Rønne, der tidli
gere havde været lærer både for prins
Christian Frederik og for hans søsken
de. At prinsen og hans far, arveprins
Frederik havde en direkte andel i ud
nævnelsen, fremgår med al tydelighed

Fig. 76. Interiør af kirken, tegnet af Ferdinand Richardt 1838. Billedet er den ældst kendte gengivelse af
kirkens indre og rummer bl.a. vigtige oplysninger om de gamle pulpiturer. By historisk Samling.

af prinsens dagbog 13. marts 1802: »Ef
ter at min Fader saavelsom jeg havde
giort sig aid Umage derfor, er Hr. Røn
ne i dag bleven beskikket til Sognepræst
i Lyngbye«.67
Bone Falch Rønnes virksomhed som
præst i Lyngby hører i flere henseender
til et af de vigtige kapitler i dansk kirke
historie. Ligesom sin senere efterfølger,
Peter Rørdam stræbte han ihærdigt ef
ter at vække og aktivere sin menighed.

Gennem det i 1817 stiftede »Bibelsel
skab for Lyngby og omegn« og »Lyngby
evangeliske Tractat-Selskab« (stiftet
1820) ønskede han at bringe bibelen og
de gudelige skrifter ud til menigmand,
der blev indbudt til særlige bibellæsnin
ger i sognets skoler. I Taarbæk kunne
der yderligere i 1821 indvies et særligt
bedehus, som hermed blev det første
missions- eller forsamlingshus i landet.
Det var i dette hus, Falch Rønne 17. juni

1821 stiftede »Det danske Missionssel
skab«, der i første række koncentrerede
sig om missionen på Grønland.68
Som nævnt ovenfor var også Falch
Rønnes umiddelbare efterfølger, Peter
Diderik Ibsen, »håndplukket« af prins
Christian Frederik. Hans præstetid hu
skes ikke mindst på grund af det fortro
lige forhold til Søren Kierkegaard, som
flere gange besøgte vennen i Lyngby.
Pastor Ibsen skal bl.a. i sommeren 1839
have forsøgt at skaffe Kierkegaard en
stilling ved hoffet, en velment bestræ
belse, som Kierkegaard dog - som det
kommer til udtryk i hans dagbog - tog
skarpt afstand fra: »Nei Tak Hr. Pastor!
Naar jeg sidder ene som Grønlænderen

Fig. 77. Siddende apostel. Skitse til altertavlen af
den rygvendte figur i forgrunden til venstre. Teg
ning af C. W. Eckersberg 1827. Kobberstiksam
lingen.
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i min Kajak, ene paa det store Verdens
hav, snart over, snart under Vandet, al
tid i Guds Haand, da harpunerer jeg vel
stundom et Sø-Monstrum, naar det mig
saa synes - Flag-Captain duer jeg ikke
til.«
Som en flittig kirkegænger i Lyngby
og samtidig som præses for Kunstaka
demiet var det en nærliggende tanke, at
prins Christian Frederik ville betænke
kirken med en mere markant inventar
genstand, udført af en af landets frem
trædende kunstnere. Valget faldt på et
nyt altermaleri (fig. 79) til kirkens re
næssancetavle, opsat i stedet for de æl
dre indskrifttavler, og kunstneren, der
fik det ærefulde hverv, var C. W. Eckers
berg. Eckersberg havde allerede 1824
fuldført en anden altertavle for prinsen,
billedet af Christus i Getsemane, opsat i
Vor Frue kirke i Svendborg på Fyn,
hvor prinsen i disse år havde embedet
som guvernør.
Bestillingen til Lyngby må allerede
være afgivet i 1826.1 december dette år
noterer Eckersberg således i sin dag
bog, at han var i gang med et udkast til
en altertavle med nadveren som motiv.
Skitsen, der findes i privateje, var færdig
i januar 1827. En anden tegning, nævnt i
auktionskataloget fra 1854 over kunst
nerens samling, bar årstallet 1826 og
henviste til altertavlen i Lyngby. Mindre
skitser fra 1827 ses i Kobberstiksamlin
gen (fig. 77-78).70 Selve arbejdet med
maleriets udførelse begyndte Eckers
berg 20. januar 1829, og efter tre måne
ders flittig virksomhed - 23. april samme
år - kunne kunstneren meddele, at han

Fig. 78. Siddende apostel. Skitser til altermaleriet affigur, vist i profil og siddende for bordenden til ven
stre. Tegning af C. W. Eckersberg 1827. Kobberstiksamlingen.

nu var færdig.71 Samtidig gav pastor
Falch Rønne den officielle meddelelse
om arbejdets fuldendelse til Rentekam
merets Bygningsadministration, der
dermed opfordredes til at foranstalte
billedet opsat og sørge for »de fornødne
foranstaltninger med alterbordets, tav
lens og fodens (dvs. alterpodiets) flyt
ning og indretning«.72
For Eckersberg var netop Nadveren
et af de skønneste og mest passende al
tertavleemner blandt motiver fra Chri
sti liv og lidelseshistorie, - et tema, der
»vilde udfordre et Format, som var bre

dere end høit«, som han fastslog i et
brev til biskop Stephan Tetens 1830.73 Til
sit maleri i Lyngby har kunstneren valgt
det øjeblik, da Kristus indstiftede nad
veren. Efter at have velsignet og brudt
brødet løftede han kalken, takkede og
gav dem den, idet han sagde: »Drik alle
heraf; thi dette er mit blod, pagtsblodet,
som udgydes for mange til syndernes
forladelse« (jfr. Matthæus, 26, 26-29;
endvidere Markus, 14, 22-26 og Lukas,
22, 17-23). Dette moment er højtids
fyldt og alvorligt, langt fra dramatisk
som det efterfølgende sceneri, da
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Kristus forkynder: »En afjer skal for
råde mig«.
Nadverfremstillingen er - naturligvis
- henlagt til et interiør, præget af dunkel
aftenbelysning, omend oplyst af en en
kelt lyskilde, en oljelampe med små
blus, der hænger ned fra loftet. Med fær
rest mulige virkemidler er kompositio
nen bygget op omkring det cirkulære
nadverbord, placeret parallelt med bil
ledets forkant og indsat i et omtrent nø
gent rum, hvor kun en firkantet åbning
med et forhæng for i baggrunden giver
en antydning af en verden udenfor.
Kristus står med den hævede kalk i bil
ledets midte som det både formelle og
indholdsmæssige kraftcentrum. På bor
det foran ham ses det itubrudte brød,
mens enkelte smuler ligger spredt foran
disciplene. Alles opmærksomhed og
blikke er samlet om indstiftelsens højti
delige øjeblik - dog på nær én enkelts,
Judas’, der alene sidder med bøjet hovede og nedadvendt blik.
Et klart lys hviler over bordet og
fremhæver samtlige tilstedeværende el
ler sætter dem i relief. Det hidrører dog
ikke fra det beskedne oljeblus, men føl
ger sine egne love. At dømme efter figu
rernes og genstandenes slagskygger
kommer det fra en imaginær lyskilde,
placeret i rummet foran Kristus og et
stykke hævet over bordfladen. Det er
heller ikke Kristus selv, der udsender
dette lys, men som et overjordisk lys,
der fylder rummet omkring bordet og
sammenføjer personerne, har dette en
både konkret og indholdsmæssig, be
tydningsbærende funktion: Det oplyser
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og belyser sceneriet for såvel de ageren
de som for os. I overført forstand er ly
set derfor som en konkretisering af den
hellighed, der har fyldt rummet ved sa
kramentets indstiftelse - af det Gud
dommeliges tilstedeværelse. Med den
ne særegne lysmetafysik har Eckers
berg således grebet tilbage til tanker,
der var overordentlig velkendte i mid
delalderen (se s. 32 ff.).
Selve Kristusfiguren er vist som en
ungdommelig, idealiseret smuk og føl
som type. En samtidig anmelder af Eck
ersbergs malerier, Karsten Friis Wiborg,
betegner ham som et jordisk virkeligt
menneske, ikke et himmelsk abstrakt
væsen. Smag og behag er som bekendt
forskellig, for netop de samme kvalite
ter vakte stærk modvilje hos biskop
Mynster.74 Blandt apostlene har Eckers
berg dog i højere grad fundet hverdagstyper, vist i forskellige aldre. Den
ydre staffage i maleriet, figurernes
dragter og selve rummet er præget af
puritansk enkelhed og strenghed. Om
noget forsøg på at skabe en arkæologisk
overbevisende gendigtning af det første
nadvermåltid er der langtfra tale. Alle
er klædt i simple kjortler efter Eckers
bergs selvopfundne snit, rynkede ved
halsen og om livet, mens enkelte bærer
kapper. Maleriets farver er alle dæmpe
de, præget af nuancer fra hvid og grå
hvidt i borddugen og Kristi kappe til to
ner af rød, okkerbrun, gråviolet, blågråt
og olivengrønt.
Da Eckersbergs altermaleri var
fuldført, tilføjede Frederik VI 1829
yderligere et par inventargenstande til

Fig. 79. Nadveren. Altertavlemaleri, udført 1829 af C. W. Eckersberg og skænket af den daværende
prins Christian Frederik (Christian VIII). Foto: Thomas Bullinger 1977.

korets udsmykning. På alterbordet kom
et mørkerødt fløjlsalterklæde med det
kongelige monogram, indrammet af
en egeløvskrans og forsynet med års
tallet 1829, alt udført i guld- og sølv
trådsbroderi (fig. 98). Selvom klædet
siden flere gange er udskiftet, er den
oprindelige udsmykning stadig intakt.
Til fonten kom en nu forsvunden
dåbskande af tin, udstyret med en

slangesnoet hank og præget med kon
gens monogram samt indskriften:
»Lyngby Kirke 1829«.
De kongelige donationer fortsatte ef
ter Christian VIII’s kroning. 1844 fik kir
ken to nye klokker, støbt af firmaet
Gamst og Lund i København og begge
oprindelig forsynet med kongeparrets
navnetræk i ovaler, vel som markering af
en tilsvarende kongelig gave (fig. 126).
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Fig. 80. Altersølv, udført af guldsmed Carl Nielsen i 1845 som erstatning for det gamle altersæt, skæn
ket af Frederik IV og beskadiget ved en brand i præstegården. Foto: Henrik Wichmann 1997.

Året efter, 10. juli 1845 blev kirkens
hellige kar, deriblandt Frederik IV’s al
tersæt fra 1728, beskadiget ved en brand
i præstegården. De nye anskaffedes
snart efter fra københavnerguldsmeden
Carl Nielsen, hvis stempler var anbragt
på kalk, disk, oblatæske, alterkande og
dåbsfad (fig. 80). De øvrige stempler vi
ser københavnsmærke for 1845, for
guardeinen Peter Heise og et måneds
mærke, tilsyneladende krebsen. Alle
dele af altersølvet har smuk bladdeko
ration, udført som bort både i ciselering
og i relief, i drevet arbejde. I dag må
man dog savne selve dåbsfadet, der blev
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stjålet i 1980. Den lille tilhørende ske er
smykket med guldsmeden C. E We
strups mærke (1802-87).
I sin mere end 30 år lange enkestand
bevarede dronning Caroline Amalie
sommerboligen på Sorgenfri slot og
dermed den nære tilknytning til Lyngby
kirke. Da pastor Ibsen i december 1854
var alvorligt syg (han døde 7. okt. 1855),
havde hun allerede gjort sig konkrete
tanker om, hvem hun gerne så som hans
efterfølger.7"' Den udvalgte var den da
værende sognepræst i Mern, den knap
50-årige Peter Rørdam, som dronningen
fra oktober 1835 havde knyttet en nær

forbindelse med, tidligst i hans egen
skab som lærer ved hendes nyoprettede
asylskole i Store Kongensgade og siden
som en central skikkelse i kredsen om
kring N. E S. Grundtvig. Kun fire timer
efter Ibsens død skrev enkedronningen
til kongen (Frederik VII) og fremførte
sit særlige ønske, og trods modstand fra
visse kirkelige kredse, bl.a. fra biskop
Hans Martensen, kaldtes Rørdam 16. ja
nuar 1856 til sognepræst i Lyngby.76
Umiddelbart før Rørdams tiltræden
var gennemført en vigtig ændring af in
ventaret. Kirken havde - med sagkyndig
bistand fra J. P. E. Hartmann - fået nyt
orgel, opsat på et pulpitur i sydkapellet
(jfr. ndf.). Samtidig var en lukket stol
herunder blevet indrettet til enkedron
ningens kavallerer, mens døbefonten til
gengæld flyttedes op i koret. Tilbage
blev dog et aflukke i sydkapellet, bereg
net som venteværelse for dåbsbørnene
og deres ledsagere. Her kunne de ifølge
kirkens Kaldsbog opholde sig uden at
forstyrre gudstjenesten med deres
skrig! En mere langsigtet plan om at af
lukke våbenhuset til et bedre opholds
sted for dåbsbørn og barselskoner og i
stedet henlægge hovedindgangen til kir
kens vestende skulle dog forblive på pa
piret.
Peter Rørdams præstegerning fik sit
særlige præg gennem hans udadvendte
og engagerede personlighed, hvor
Grundtvigs tanker om et levende me
nighedssamfund var dybt rodfæstet. I
sine bestræbelser på at bringe nyt liv til
gudstjenesten havde Rørdam allerede
tidligere i Mern indført en række nye

Fig. 81. »Lyngbysalmebogen«, udgivet af Peter
Rørdam 1856. Efter eksemplar på Universitets
biblioteket, København.

salmer, fortrinsvis grundtvigske, og
umiddelbart efter sin tiltræden i Lyngby
fik han også her tilladelse til at benytte
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Fig. 82. Interiør fra Lyngby kirke, malet af Andreas Herman Hunæus i I860'ernes begyndelse. I for
grunden til højre ses den rygvendte Peter Rørdam, stående foran en gruppe konfirmander, deriblandt
kunstnerens datter. I baggrunden skimtes kirkens ene skriftestol. Efter gengivelse i »Verden og Vi«, 11.
juni 1913. Billedets nuværende hjemsted er ukendt.

et særligt salmehefte som tillæg til den
autoriserede salmebog. Rørdams sal
mebog, der fik betegnelsen »Lyngbysalmebogen«, kom i adskillige oplag og
rummede flere af Grundtvigs velkendte
salmer, deriblandt den elskede bryllups
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salme, »Det er så yndigt at følges ad«,
som Grundtvig på Rørdams direkte op
fordring skrev til menigheden i Lyngby i
1861 (fig. 81).77
Rørdam overtog et sogn, der omfat
tede mange forskellige elementer, en

mindre - men dominerende - gruppe af
jordbesiddere, en stor arbejderbefolk
ning, knyttet til fabrikkerne i Brede,
Ørholm og Raadvad og talrige småhåndværkere foruden fiskersamfundet i
Taarbæk. Hertil kom de københavnske
tilrejsende, der navnlig i sommertiden
øgede sognets indbyggertal. Når Rør
dam besøgte menigheden i Taarbæk,
holdt han ofte en særlig gudstjeneste på
stedet, helst i fri luft i skoven ved Dyre
haven, men ellers i interimistiske omgi
velser i skolen eller med hjælp af bade
anstaltens stole og bænke. »Du kan el
lers troe, der er deiligt i Skoven, Psalmerne gaar saa yndigt«, skrev han i 1858
til sin søster, Bolette Feilberg?*
Behovet for at få en mere permanent
kirkebygning havde imidlertid vokset
sig stærkt, både blandt den lokale be
folkning og de efterhånden mange til
flyttere. Rørdam gik selv i spidsen for
en komité, der varetog en privat ind
samling til formålet - en praksis, der
også i København skulle vinde hævd, da
den eksplosivt voksende befolkning i
slutningen af århundredet efterhånden
affødte en akut mangel på kirker.
Vind i sejlene fik initiativet dog først
ved finansfyrsten, bankdirektør C. E
Tietgens energiske indgriben (fig. 83).
Tietgen, der selv hørte til gruppen af
sommergæster, havde knyttet et varmt
venskab med Rørdam og skænkede
sammen med etatsråd O. B. Suhr et
klækkeligt beløb til bygningens opførel
se. 26. juni 1864 kunne kirken, som også
romantisk blev kaldt for »Skovkapel
let«, indvies af Rørdam. Bygningen var

Fig. 83. Portræt af C. E Tietgen. Detalje fra grav
monumentet på kirkegården. Foto: Henrik
Wichmann 1997.

opført af arkitekten Carl Emil Wessel i
nærheden af det store bøgetræ, hvor
Rørdam om sommeren plejede at samle
sin menighed til gudstjeneste.79
Den nære forbindelse til Tietgen sat
te sit særlige præg på Lyngby kirkes hi
storie. Da staten på dette tidspunkt øn
skede at afhænde forskellige af sine
ejendomme, heriblandt Lyngby kirke,
trådte Tietgen til som køber - omend
gennem en mellemmand. I tidsrummet
6. febr. 1868 til 26. april 1901, da han
kort før sin død overdrog kirken til
99

Fig. 84. Krigsmindesmærket, opsat i 1867 til
minde om faldne sognebørn i krigene 1848-50
og 1864. Foto: Henrik Wichmann 1997.

Lyngby kommune, var Tietgen således
både patron og kirkeejer, ganske som
han blev det for den vældige Frederiks
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kirke (Marmorkirken) i København.
Umiddelbart efter overtagelsen, i årene
1868-73 lod Tietgen foretage en række
væsentlige forbedringer, såvel ind- som
udvendigt. I sydkapellet fjernedes det
hidtidige pulpitur, mens orglet, der hav
de haft sin placering her, flyttedes til
kirkens vestende. I stedet for opsattes i
kapellet flere siddepladser til menighe
den, der hidtil havde haft problemer
med både at se og høre prædikanten fra
denne del af kirken. I øvrigt blev stole
værket i kirken udvidet, malet og ferni
seret, en ny indgangsdør til koret blev
etableret - og sidst, men bestemt ikke
mindst fik kirken to kakkelovne til for
bedring af indeklimaet. Alt i alt kunne
Lyngby kirke nu ifølge Synsprotokollen
1873 bryste sig af et skudsmål som »en
af provstiets smukkeste kirker«.
Udvendigt satte Tietgens ejertid sig
først og fremmest spor i en fornyelse af
kirkegårdens indhegning, for ikke at
tale om hans eget og vennens, arkitek
ten Ferdinand Meldahls gravmæler, det
sidstnævnte opsat på en parcel, skænket
af bankdirektøren til bygmesteren for
Marmorkirken, jfr. s. 132. Meldahl var
iøvrigt selv medlem af menigheden, i
hvert fald i sommertiden, hvor han boe
de i sit landsted på Dyrehavegårdsvej.
Indirekte aner man nok også Tietgens
indflydelse, da kirken 1883 efter Peter
Rørdams død som hans efterfølger fik
brodersønnen, den fremtrædende kir
kehistoriker Holger Frederik Rørdam.
Den grundtvigske linje, som Tietgen
også i Marmorkirken var forkæmper
for, blev hermed videreført i Lyngby.

Peter Rørdams senere år i Lyngby var
i nogen grad præget af hustruens tidlige
død og hans egen sygdom, men blandt
mindeværdige begivenheder skal dog
nævnes opsætningen 25. juli 1867 af en
mindetavle (fig. 84) for de faldne sogne
børn i krigene 1848,1849,1850 og 1864.
En smuk sang, forfattet af E Meyer til
lejligheden, mindedes de faldne og be
skrev fortrøstningsfuldt den stund,
» (...) naar da i Dannevang
Glædens Sol igjen oprinder,
Naar udløst fra Trælletvang
Moderen sin Datter finder, Da det hele danske Folk
Seierskrandsene skal flette,
Og ved Skjalden som sin Tolk
Dem paa Eders Minde sætter!«

Rørdam havde selv været ganske tæt på
begivenhederne under krigen i 1864.
Umiddelbart efter krigsudbruddet i fe
bruar havde han meldt sig frivilligt som
feltpræst, og hans breve fra de følgende
måneder giver en levende og stemnings
mættet beretning fra fronten. Fra virke
tiden i 1864 stammer hans krigssalme
bog, »Psalmer for Danske Krigere« med
54 salmer, alle hidrørende fra Lyngbysalmebogen. Endvidere »24 Feltprædi
kener«, udgivet samme år. I øvrigt skal
det tilføjes, at en central skikkelse fra
den højdramatiske politiske skueplads
under krigen, konseilspræsidenten, bi
skop D. G. Monrad som beboer på går
den Hummeltofte, i sommerperioden
siden 1854 var sognebarn i Lyngby og en
hyppig kirkegænger.

Fig. 85. Alterstager, skænket i 1871 af dronning
Caroline Amalie på hendes 75-årsdag. Foto:
Henrik Wichmann 1997.

En højtidsdag var også fejringen af
enkedronningens 75-års fødselsdag 28.
juli 1871. Dagen blev markeret med
dronningens gave til kirken i form af to
smukke sølvalterstager, udført af guld
smed Peter Louis Clement, København
og mærket med dronningens initialer og
datoen for festdagen (fig. 85). Efter
dronningens eget ønske skulle altersta
gerne være et minde om, hvordan hun i
Lyngby kirke »i en så lang række af år
har søgt og fundet trøst og opbyggelse«.
Et næsten samtidigt sæt stager findes i
Gentofte kirke, ligledes udført af Cle
ment.
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Fig. 86. Portræt af Peter Rørdam, malet af Hans Christian Jensen i 1882 til minde om Rørdams 25-års
præstejubilæum i Lyngby. Foto: Henrik Wichmann 1997.
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Selv blev også Rørdam hædret af sin
menighed. Ved 70-årsdagen i 1876 op
rettedes - for et større indsamlet beløb et legat til veldædige formål blandt sog
nebørnene i hans navn, og da han 2.
marts 1881 kunne fejre 25-årsdagen for
sin tiltrædelsesprædiken i Lyngby, be
sluttede man på ny at indsamle en pen
gesum, denne gang beregnet til udførel
sen af et portræt, der ophængt i kirken
kunne bevare mindet om ham for de
kommende tider.80
Portrættet af Rørdam, der hænger på
vestvæggen i den søndre tilbygning, er
malet 1882 af Hans Christian Jensen
(fig. 86). Jensen var gift med en datter af
etatsråd, fabrikant Lauritz Peter Holm
blad - en af Tietgens nære medarbejde
re og selv beboer i det nordsjællandske,
på lyststedet Skovbakken ved Strand
vejen nord for Skodsborg. Som en vel
anskrevet portrætmaler i de bedste
kredse, både inden for kongehuset og
den københavnske elite, malede Hans
Christian Jensen bl.a. Christian IX
(1877, 1887), enkedronning Caroline
Amalie (1879) og C. F. Tietgen (1880).
På en enkel, grøn- og bruntonet bag
grund er Rørdam vist i knæstykke med
en svag drejning mod venstre. Han er
iklædt ornat og bærer tre ordner på bry
stet. Rørdam betragter beskueren med
en på én gang myndig og imødekom
mende mine, mens de sammenlagte
hænder hviler på maven.

Fig. 87. Portræt af Holger Frederik Rørdam,
malet af Valdemar Kornerup 1910. Foto: Hugo
Johannsen 1997.

På samme væg er ophængt portrættet
fra 1910 af hans nevø og efterfølger,
Holger Frederik Rørdam (fig. 87). Male
ren Valdemar Kornerup, der kort før sin
død skænkede billedet til kirken, har
her valgt at vise præsten foran alterbor
det, på hvilket man skimter den ene
malmstage og et ældre alterkrucifiks. I
hånden holder han alterbogen, mens
blikket direkte er rettet mod iagttage
ren.
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LYNGBY KIRKE I DETTE ÅRHUNDREDE RESTAURERINGER OG NYANSKAFFELSER
I løbet af 1800’erne havde kirken gen
nemgået flere istandsættelser og æn
dringer som til dels er beskrevet i forbin
delse med redegørelsen for indretnin
gen. Henimod slutningen af århundre
det stod bygningen med røde afrensede
mure, idet den gamle puds og rødkalk
ning, som ses på ældre gengivelser var
fjernet tidligere i århundredet, muligvis

Fig. 88. Fabrikant Georg Binder, der i 1910
skænkede kirken to lysekroner og desuden yde
de et klækkeligt bidrag til finansieringen af ho
vedrestaureringen i 1914-16. Foto: Byhistorisk
Samling.
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ved restaureringen 1868-69. Samtidig
forsvandt hvidtningen af vinduesfalse
og blændingsbunde - et mønster, som
formentlig havde gammel hævd og alle
rede er dokumenteret ved en reparation
1722.81 De fladbuede vinduer fra 1755
var allerede tidligt i århundredet afløst
af spidsbuede, kirkeligt mere »korrek
te«. De ses på H. G. F. Holms »Partie af
Lyngbye« (fig. 1) fra 1826. Ved istand
sættelsen, som fulgte med Tietgens køb
af kirken, indsattes bl.a. en »præstedør«
i korets nordvæg.
Snart efter Lyngby kommunes er
hvervelse af kirken 1901 er en hovedre
staurering kommet på tale. Opgaven
overdroges til arkitekten Johannes
Magdahl Nielsen (1862-1941), der efter
grundige undersøgelser og opmålinger
af bygningen 1909 (fig. 90-95) året efter
kunne forelægge tegninger til en fuld
stændig istandsættelse. Disse arbejder
gennemførtes herefter i årene 1914-16.
En stor del af udgifterne til restaure
ringen betaltes i øvrigt af fabrikant Ge
org Binder (fig. 88), der sad som for
mand for kirkeudvalget og desuden i
1910 skænkede kirken to messinglyse
kroner.
For bygningens vedkommende var
de vigtigste resultater af arbejdet føl
gende: Tagenes blyklædning afløstes af
munke- og nonnetegl; kun på tårnets
trappehus er blyet bibeholdt. Også de

Fig. 89. Farvelagt skitse af kirkens nordfacade med planlagt omdannelse af Lowsons grav kapel til en
pseudogotisk tilbygning med kamtakket blændingsgavl. Udkast vedJ. Magdahl Nielsen 1913. Kunst
akademiets Bibliotek.

slemt medtagne tagværker, der efter op
målinger og fotografier at dømme var
middelalderlige og af krydsbåndstype
blev udskiftet (jfr. fig. 19). Korets »præstedør« tilmuredes, og trappen med til
hørende dør til Sorgenfris stol sløjfedes
til fordel for et nyt vindue. Dette og de
øvrige restaureredes med nye false og
blyindfattede ruder med kraftige vind
jern istedet for de gamle trærammer.

Særlig omhu ofredes på våbenhuset,
hvortil tegnedes en ny dørfløj, samtidig
med at det smukke hvælv atter kom til
sin ret efter fjernelse af et skæmmende
vindfang. Problemet med nedtagningen
af Sorgenfris stol løstes ved opstillingen
af en ny vis à vis den gamle. En passende
diskret adgang hertil tilvejebragtes gen
nem Lowsons gamle kapel, der fik en ny
dør i øst og inden for denne en lille korri105

Fig. 90-95. Snit, plan og facader mod øst, vest, syd og nord. 1:300. Måltog tegnet afJohannes Magdahl
Nielsen 1909. Lyngby kirkes menighedsråd.
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dor til en kurvehanksbuet indgangsdør.
En ganske tilsvarende dør umiddelbart
vest herfor skabte forbindelse mellem
kirken og sakristi/venteværelse.
Ikke alt, hvad arkitekten havde fore
slået, blev gennemført. Bevarede tegnin
ger viser, at han gav udkast til et helt nyt
alterparti og en ændring af orgelfacaden.
For bygningens vedkommende var hans
mest radikale forslag omdannelsen af
Lowsons kapel til en middelalderpastiche
med krydshvælv og blændingsgavl (fig.
89). I dag er vi taknemlige for, at hans for
søg på at bringe kapellet »i Overensstem
melse med Kirken, hvad Stilen angår«
ikke blev til virkelighed?2 Ved afslutnin
gen af restaureringen opsattes på tårnet
en ny vindfløj med årstallet 1916, og den
gamle med forrige kirkeejers initialer »C
F T« og årstallet 1868 forvistes til tårnets
mellemstokværk.

Kirkens inventar har i vort århundrede
på samme måde som bygningen i højere
grad været præget af restaureringer frem
for af radikale ændringer. Den øgede in
teresse for og kyndige viden om de histo
riske mindesmærker har gennem de se
neste årtier sat sig spor i gennemgribende
istandsættelser, ikke blot af kalkmalerier
ne (jfr. s. 28 f.), men også af altertavlen,
prædikestolen, stolestaderne, klokkerne
og af alterbordsforhænget (antependiet).
Om orglets historie i dette århundrede vil
der blive berettet nedenfor.
Kongefamiliens stadige bevågenhed
har ligesom i forrige århundrede sat sig
konkrete spor. I den nyudførte Sorgenfristol (fig. 96-97) kan man endnu idag
blandt møblerne se to børnestole, Fre
derik (IX)s og Knuds. Hertil kommer
en række smukke donationer. Vigtigst
er alterskranken, udført i smedejern ef-

Fig. 96. J. Magdahl Nielsens udkast til en ny kongestol med adgang fra Lowsons gravkapel ved kirkens
nordside. Man bemærker, at arkitekten åbenbart først ønskede at benytte gavle svarende til Mortens
snedkers fra o. 1650, sml. fig. 66. En påskrift »Bort efter Kongens Ønske« viser endvidere, at Christian
X åbenbart ikke brød sig om det dominerede monogram, der heller ikke optræder på det færdige resul
tat, sml. fig. 97. 1:50. Kunstakademiets Bibliotek.
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Fig. 97. Kongestolen, udført 1916 efter tegninger afJ. Magdahl Nielsen. Foto: Henrik Wichmann 1997.

ter tegning af Magdahl Nielsen (se
ovenfor) og smykket med det kronede
dobbeltmonogram for kong Christian X
og dronning Alexandrine (»C« og »A«).
Endvidere en sølvdåbskande (fig. 128, i
dag anvendt som alterkande), skænket i
1926 og ligeledes udstyret med det kon
gelige monogram, samt altertæppet, der
var broderet af dronningen selv og si
den juleaften 1938 har prydet gulvet
foran alteret (jfr. fig 98).w
Arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde har sammen med deres
familie som faste beboere på Sorgenfri
slot siden 1933 på en naturlig måde væ
ret medlemmer af Lyngby kirkes me
nighed, og kirken har derfor været ram
me om en række kirkelige højtider i fa
milien, senest om arveprinsessens bi
sættelse i december 1995.
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Af det seneste årtis nytilvækst skal
især fremhæves præsterækketavlen, op
sat i 1992 i sydkapellet mellem de to
portrætter af Peter og Holger Frederik
Rørdam. Desuden det lille alterkruci
fiks, udført af kunstneren Gunnar Han
sen (+1972). Krucifiksets gengivelse af
den korsfæstede Frelser, ikke som li
dende Smertensmand, men snarere
som den sejrende konge, knytter for
bindelsen tilbage til den tidlige middel
alders opfattelse af Kristusfiguren, såle
des som det antagelig var anskueliggjort
på kirkens nu forsvundne triumfkruci
fiks (s. 35). Sidst, men ikke mindst bør
nævnes to smukke messehagler, der be
nyttes ved skiftende fester i kirkeåret.
Den grønne messehagel er smykket
med stiliserede egeblade i stoftryk efter
inspiration fra kalkmaleriernes Paradis-

Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs
Gud«? Han er ikke Gud for de døde,
men for de levende« (Matthæus, 22,32).
I middelalderen var tornebusken som
motiv brugt som et forvarsel om Kristi
menneskevorden og blev derfor hyp
pigt knyttet sammen med netop billedet
af Mariæ bebudelse.
Med messehagelen er således endnu
en gang demonstreret den ganske nære
og logiske forbindelse - levende gennem
slægtled efter slægtled - mellem kirkens
forkyndelse og dens udsmykning.

Fig. 98. Detalje af alterbordet, smykket med al
terklæde, skænket 1829 af Frederik VI og her
vist med alterskranken i forgrunden, skænket af
Christian X og dronning Alexandrine. Bagved
ses altertæppet, broderet af dronningen i 1938.
Foto: Henrik Wichmann 1997.

havelignende udsmykning. Yngst er
den hvide messehagel med tilhørende
stola, der blev taget i anvendelse ved
højmessen 5. søndag i fasten (Mariæ be
budelsesdag), umiddelbart før påske i
1996 (fig. 99). Hagelen er af kunstneren
Olga Tesch på forsiden prydet med Hel
ligåndsduen. På bagsiden ses den bræn
dende tornebusk under Treenigheds
symbolet. Med tornebusken er henty
det til den gammeltestamentlige Guds
vision ved Moses’ kaldelse (2. Mosebog,
3,1-6), ligesom den guddommelige præ
sentationsformel gentages af Jesus i de
batten med sadukkæerne om de dødes
opstandelse: »... når han siger: »Jeg er

Fig. 99. Sognepræst Leif May, iført den hvide
messehagel med udsmykning af den brændende
tornebusk, udført i 1996 af Olga Tesch. Foto:
Henrik Wichmann 1997.

Ill

OM ORGLERNE I LYNGBY KIRKE
Lyngby kirke fik sit første orgel i 1805,
dvs. på et tidspunkt, hvor en sådan luk
sus absolut ikke var almindelig i en sjæl
landsk landsbykirke. Tilmed var det
ganske præsentabelt, målt med tidens
målestok; det havde nemlig hele otte
stemmer, altså otte grundklange, der
kunne kombineres på forskellig vis.
Hele herligheden blev anbragt på et pul
pitur i skibets vestende.
Bygmesteren var en indvandret - el
ler rettere strandet - orgelbygger ved
navn Daniel Wroblewsky (1744-1818).
Han stammede fra Lishoewen i Preus
sen og var som farende svend kommet
til København i begyndelsen af 1770’erne for at arbejde her i en kortere perio
de og høste nye erfaringer. Herefter
skulle rejsen gå videre til England, men
dette blev forpurret i allersidste øjeblik.
Før skibets afgang stod han på Toldbo
den og ventede utålmodigt på den dra
ger, der havde påtaget sig at bringe hans
bagage til skibet, men denne viste sig al
drig. Med ét slag var den unge orgelbyg
ger således blevet berøvet de fleste af
sine ejendele, heriblandt det uundværli
ge orgelbyggerværktøj. Han så sig der
efter tvunget til at blive i landet indtil vi
dere og prøve at komme økonomisk på
fode. Takket være gode menneskers
hjælp lykkedes det ham at få arbejde, og
siden hen etablerede han ligefrem sit
eget orgelbyggeri i hovedstaden. Det
blev en sund og blomstrende virksom
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hed, selvom skæbnen yderligere to gan
ge langede ud efter ham: først gang i
1795, hvor han mistede sin ejendom ved
den store bybrand, og anden gang i
1807, da han led alvorlige tab i forbin
delse med englændernes bombarde
ment.
Kirkens første orgel fik en levetid på
omkring et halvthundrede år. 1 1853 an
skaffede man, med komponisten/. P. E.
Hartmann som rådgiver, et nyt instru
ment af nogenlunde samme størrelse
som det gamle, bygget af den køben
havnske orgelbygger Jens Gregersen
(1804-1864).84 Den første snes år stod
det på et pulpitur i sydkapellet, indtil
det o. 1868 flyttedes til et nyt og større
vestpulpitur i skibet?'’ I forbindelse med
flytningen blev det udstyret med den
statelige orgelfacade, der kendes fra et
fotografi i Nationalmuseet (jfr. fig. 100).
Udformningen bryder med samtidens
orgelarkitektoniske normer, idet pro
spektpiberne ikke overdækkes af en ge
sims, men står som tre frie pibebundter,
samlet af kunstfærdige, udskårne
»bånd«. Denne italiensk inspirerede fa
cadetype, der senere blev ganske almin
delig herhjemme, leder tanken hen på
Ferdinand Meldahls orgelfacade i Mar
morkirken i København (1894), og det
kan ikke udelukkes, at også Lyngby-facaden stammer fra Meldahls hånd. Om
Meldahls forhold til Lyngby, se s. 100.
Også orgel nr. 2 fik en begrænset le-

Fig. 100. Kirkens indre, set mod vest efter hovedrestaureringen 1914-16. På vestpulpituret (o. 1868) ses
Jens Gregersens orgel (1853), der samtidig med opstillingen her fik ny facade. Foto: Halfdan Sandøe.

vetid; 70 år fik det lov at klinge under
hvælvingerne, før det måtte vige plad
sen for noget nyt og større. Beslutnin
gen om nyanskaffelsen, der fandt sted
kort efter kirkens hovedrestaurering,
må nok ses i sammenhæng med den sta
digt voksende menighed, hvoraf en del
var udflyttere fra hovedstaden. I 1922

havde man ansat en eksamineret orga
nist, Kaj Rosendal, med forpligtigelse til
at afholde regelmæssige koncerter, og
han måtte naturligvis have et stort og
veludstyret orgel at udfolde sig ved. No
get tyder dog på, at Lyngby-borgerne
har sat pris på klangen i det gamle in
strument, eftersom man besluttede at
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genanvende piberne (eller i hvert fald
nogle af dem) i Lundtofte kirke, hvor
der også var en orgelsag i gang. Lyngby
kirkes nye orgel blev bygget i 1924 på
Marcussen & Søns orgelbyggeri i Åben
rå.86 Det var betydelig større end pulpi
turpladsen tillod, og derfor blev det
nødvendigt at udhugge en lydåbning i
hvælvingen og anbringe en del af pibe
værket en etage højere oppe. Denne
utraditionelle løsning viste sig senere at
volde problemer, navnlig ved konfirma
tioner og tilsvarende lejligheder, hvor
der var mange mennesker i kirke. Den
opvarmede luft samlede sig da oppe i
den øverste afdeling med det resultat, at
orglet blev skingrende falsk.
Det nye instrument var indrettet ef
ter det »pneumatiske« system, der var
meget populært i århundredets begyn
delse, men senere gik af brug igen.
Pneumatiske orgler udnytter på snedig
vis trykluften fra bælgværket til at brin
ge styreimpulser rundt til instrumen
tets forskellige afdelinger, og i Marcussen-orglets indre kunne man således se
tykke bundter af blyrør, der ormede sig
rundt mellem etagerne og fordelte sig
til de steder, hvor der skulle åbnes og
lukkes for ventiler og relæer. Pneuma
tikkens muligheder blev endvidere ud
nyttet til at etablere en række facilite
ter i organistens »spillebord«, så han
let og hurtigt kunne foretage komplice
rede klangskift, blot ved at trykke på
en knap eller træde på en pedal. Orglet
havde 20 stemmer og 2 transmissioner
(dvs. lånestemmer), alle med poetisk
klingende
italienske
betegnelser.
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Oversigten over dem kan næsten læses
som et digt, der udmaler alle de klang
lige herligheder:
Manuale I: Bordone 16’. Principale 8’, Flauto armonico 8’, Dolce 8', Ottava 4’, Ottavino 2', Mistu

ra a 3 cori, Oboe 8’.

Manuale II: Fistola 16’. Violino principale 8’, Bor
done doppio 8’, Salicionale 8’, Viola da Gamba 8’,
Flauto concertante 8’, Flauto traverso 4’. Armonia
eterea a 3 cori. Tromba 8’.

Pedale: Subbasso 16’, Bordone d'eco 16', Flauto di
Basso 8’, Violoncello 8’, Fagotto 16’.

Fodangivelserne (16’, 8’ etc.) refererer
til tonehøjden. Jo større fodtallet er, des
dybere klinger den pågældende stem
me.
Hvis man vil have et indtryk af klan
gen i dette længst forsvundne orgel, kan
man besøge Blågårds kirke i Køben
havn, hvor der findes et Marcussen-instrument af tilsvarende alder og størrel
se. Her er man forresten særdeles glade
for de mørke, mættede klange, der giver
en behagelig ledsagelse af salmesangen.
Uheldigvis var den romantiske orgel
stil allerede ved at være passé, da Lyngby-orglet blev bygget. Moden skiftede
radikalt i disse år, og en ny generation af
barokbegejstrede organister og orgel
byggere begyndte at stille krav om klar
hed, lys, præcision, prægnans etc. - altså
om instrumenter med en diametralt
modsat karakter. Lyngby kirke havde i
1932 ansat en ny organist, Fin Ditlevsen,
der var glødende interesseret i orgel
spørgsmål og ligefrem selv gav sig af
med at designe orgelfacader. Han var

forkæmper for de nye orgelidealer, og i
første omgang lykkedes det ham at få
gennemført en ombygning i overens
stemmelse hermed. Et antal større,
dybtklingende piber blev ved denne lej
lighed ofret til fordel for nye, med lyse
og spidse klange, altsammen inspireret
af tidens opfattelse af, hvordan et
»sundt« og »ægte« orgel skulle klinge.
Ombygningsarbejdet blev udført i 1944
af byens eget orgelbyggerfirma, Th.
Frobenius & Co., der siden 1925 havde
haft til huse på adressen Lyngby Hoved
gade 102.
Det går sjældent godt, når man ud
sætter orgler for sådanne klanglige
»kønsskifteoperationer«, og organist
Ditlevsen blev nok heller ikke helt til
freds med resultatet. I hvert fald arbej
de han i de følgende år for en fuldstæn
dig udskiftning.
I denne forbindelse skal det tilføjes,
at dronning Alexandrine - men altså
uden held - i 1932 havde forsøgt at få
kirken til at antage komponisten og or
ganisten Rued Langgaard til det ledige
embede, efter at denne var blevet forbi
gået ved Christiansborg slotskirke. Med
Langgaard som organist var orglets
skæbne med sikkerhed blevet en anden
- Langgaard var nemlig en fanatisk
modstander af de nybarokke idealer.
Orgelfacaden var bygget af fyrretræ
og må have mindet en del om Blågårds
orglet, der har tre store flade pibefelter,
sammenholdt af tværgående, udskårne
bånd. Orgelbyggerne kunne sagtens
selv have leveret tegningerne til en så
dan facade, men for at gardere sig mod

kritik anmodede man alligevel en fagar
kitekt om at påtage sig ansvaret for ud
formningen. Dette skete på et ret frem
skredent tidspunkt, og først i sommeren
1944, hvor bygningen af orglet var i fuld
gang, forelå der tegninger til facaden,
udført af arkitekt Edwin H. A. Christi
ansen, Haabets Allé, Lyngby.
Kirkens nuværende orgel fra 1960 er
bygget som opus 509 af Th. Frobenius &
Co. Dette firma, der i 1997 under nav
net Th. Frobenius & Sønner har kunnet
fejre færdiggørelsen af sit opus 1000,
har bygget orgler i mange lande, selv så
langt borte som i Japan og USA, men
har altså også - så at sige - modtaget be
stillinger fra den anden bred af gadekæ
ret. Også på anden vis er der tale om et
lokalt produkt, idet orgelfacaden tegne
des af organist Fin Ditlevsen (i samar
bejde med arkitekt Rich. Jessen). Dit
levsen var en jævnlig gæst på Frobenius’
orgelbyggeri, hvor han var med til at be
stemme den ydre udformning af en ræk
ke instrumenter.
Den ganske særprægede facade (fig.
22) kan opfatttes som en konfrontation
mellem to modsatrettede tendenser i
nyere dansk orgelarkitektur: på den ene
side ønsket om et funktionalistisk, »ær
ligt« design, og på den anden interessen
for en genoplivelse af det nordeuro
pæiske barokorgels formsprog. Lyngby-facaden består af ikke færre end 20
små og store afsnit, af hvilke nogle er
nøgterne og flade som modulerne i et
reolsystem, mens andre antager svung
ne former og krones af udsmykkede ge
simser.
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Fig. 101. Arkitekten Johannes Magdahl Nielsen tegnede 1916 dette - ikke benyttede - forslag til en
omdannelse i skønvirkestil af den 50 år gamle orgelfacade. Kunstakademiets Bibliotek.

Man kan måske bedst forstå orglets
opbygning ved at forestille sig, at der
står et helt orkester oppe på orgelpulpi
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turet, og at dette orkester består af fire
selvstændige instrumentalgrupper. Dis
se fire grupper udgør hver især en af

sluttet helhed, men er tillige knyttet
sammen på en sådan måde, at det er
muligt at styre dem centralt, idet hver af
dem har sig eget klaviatur i spillebordet.
Herfra kan organisten ligesom en diri
gent manøvrere de forskellige instru
menter. Vil han høre den blide rørfløjte,
finder han den i »rygpositivet«, der spil
les fra det mellemste klaviatur, og vil
han lade fagotstemmen klinge, tyr han
til »pedalværket«, som spilles fra det
store fodklaviatur ved gulvet..
Den firdelte opbygning afspejles gan
ske tydeligt i orglets ydre. Helt fremme i
pulpiturbrystningen sidder rygpositivet,
således benævnt, fordi det er et »posi
tiv« (dvs. et lille orgel), der er placeret
lige bag ved organistens ryg. Inde på
pulpituret står det store, centrale orgel
hus, der udover spillebordet rummer to
af »instrumentalgrupperne«: nederst,
bag et gitter, sidder det lille brystværk,
og øverst oppe, bag en syvdelt pibe
front, har hovedværket sin prominente
plads. Det centrale orgelhus flankeres
af pedalværket, opstillet i to afdelinger,
hver med en tredelt pibefront.
Den enkelte afdeling rummer mel
lem 4 og 6 stemmer, hver med sit eget
håndtag i spillebordet. Ved hjælp af dis

se håndtag kan organisten sammensæt
te de ønskede klangblandinger. Over
sigten over de i alt 20 stemmer ser såle
des ud:
Hovedværk: Rørfløjte 8’, Principal 4’, Nasat 2 2/3’,
Mixtur IV, Dulcian 16’.

Rygpositiv'. Quintatøn 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’,
Oktav 2’, Scharf III, Regal 8'.

Brystværk'. Gedakt 8’, Gedaktfløjte 4’, Nathorn 2’,
Sesquialtera II, Cymbel II; svelle.

Pedalværk'. Subbas 16’, Gedakt 8’, Fagot 16’, Skal
meje 4’.

Gennemsnitslevetiden for et orgel i
Lyngby kirke synes at være omkring 50
år, og selv om der ikke er aktuelle planer
om at bygge nyt, kunne man forestille sig,
at kirken om få år vil disponere over et
instrument med en større musikalsk
spændvidde. Måske vil menighedsrådet
skele til kirkerne i Gentofte og Sorgenfri,
hvis store Frobenius-orgler (med hhv. 35
og 36 stemmer) er bygget med henblik på
hele orgelrepertoiret fra Buxtehude til
Per Nørgaard. Det nuværende orgel har
imidlertid mange fine kvaliteter, og man
kan måske forudse, at nogle af de mest
velklingende stemmer vil blive genan
vendt i den nye sammenhæng.
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KIRKEGARDENS HISTORIE OG SÆRPRÆG
Kirkegården hører med til det traditio
nelle billede af en dansk landsbykirke,
den er så at sige rammen om det billede,
man danner sig af kirken. Det gælder
også i Lyngby, selv om beliggenheden
her er usædvanlig, idet Lyngby gamle
kirkegård er anlagt på den lille runde
bakke omkring kirken (jfr. indlednin
gen).87
Det karakteristiske præg, som kende
tegner nutidens danske kirkegård med
gravstederne udformet som små have
anlæg, er udviklet på købstadkirkegår
dene omkring midten af 1800‘erne.
Endnu i 1700‘erne var det muligt for de
bedst stillede i samfundet at blive be
gravet inde i kirkerne, trods flere forsøg
på at forbyde det af sundhedsmæssige
grunde. Men i 1805 blev begravelser
inde i kirkerne endegyldigt forbudt,
bortset fra i særlige gravkapeller. Heref
ter skulle alle døde begraves på kirke
gårdene, og det medførte en større inte
resse for disses udseende. Det gav sig
navnlig udtryk i monumenterne, hvor
kirkernes ligsten og epitafier udviklede
sig til tredimensionale monumenter i
klassicistiske former. Størstedelen af
sognets befolkning var altid blevet be
gravet på kirkegården; men her havde
gravmonumenterne typisk været træ
kors - en stang med et bræt, der viste
navnet på afdøde. Kirkegården havde
været græsdækket uden inddeling, og
dette udseende bevarede mange kirke
gårde langt ind i 1800‘erne, navnlig på
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landet.™ Men med demokratiseringen
af samfundet skete der også en udbre
delse af kirkegårdsmonumenterne, så
ledes at mange fik et holdbart monu
ment af jern eller sten sat over sig efter
døden.
Lyngby kirke og kirkegård har altid
ligget på en iøjnefaldende plads i gade
billedet, og derfor optræder kirken og
kirkegården også på billeder allerede fra
slutningen af 1700‘erne. På en tegning
fra 1792™ af den overfor liggende vand
mølle ses således et stykke af kirkegår
dens nordvestlige hjørne inden for den
hvidkalkede, tagstensafdækkede mur
stensmur (fig. 102), som i slutningen af
1800-tallet afløstes af den nuværende
mur af granitsten bekostet af C. E Tiet
gen.w På tegningen ses ingen monumen
ter, kun et stykke græs. På Fattig-Holms
velkendte kobberstik af Lyngby kirke
fra 1826 (jfr. fig 1) ser man kirkebakkens
nordvestlige del med den nævnte mur,
som dengang gik op over bakken og alt
så afgrænsede en mindre kirkegård end
den nuværende. Her og på andre samti
dige stik optræder kirkebakken blot som
en græsklædt bakke. Endnu i 1867 er kir
kegården på et stik efter tegning af
Ferdinand Richardt91 gengivet med
spredt bevoksning og kun enkelte, frit
stående monumenter. Disse afbildninger
har dog ikke til hensigt at vise kirkegår
dens indretning, men kun kirken og dens
placering i landskabet. Faktisk er det
først i slutningen af 1800fcerne, at der be-

Fig. 102. »Opgangen til Lyngbye Kirke med Figurer«. Maleri af Martinus Rørbye, 1828. Billedet viser
trappen fra Lyngby Hovedgade med den hvidkalkede mur og fattigblokken med påskriften »Salige ere
de Barmhiertige Matth. 5.7«. Trods de manende ord udstråler personerne ligegyldighed eller kulde
over for indsamlingsbøssen og tiggeren, dersom den eneste er positivt skildret og viser, hvor kunstne
ren har sin sympati (jfr. Dyveke Helsted m. fl.: Martinus Rørbye 1803-1848, Thorvaldsens Museum,
København 1081, s. 42). - Stiftung Schloss Glücksburg. Foto: Ole Woldbye.

gynder at optræde detaljerede billeder
af kirkegården. Et fotografi fra ca. 1865
viser endnu den nævnte mur og bag
denne den nordlige del af kirkegården
(fig. 104). Her ses en række korsforme
de monumenter og en bevoksning af
lave træer med hængende grene. Foto
grafier fra omkring århundredskiftet vi

ser, at der på dette tidspunkt var vokset
høje træer op på kirkegården, men at
den stadig havde et meget åbent præg.
Der er grund til at tro, at selv om mange
gravsteder i dag er sløjfet og de tilhø
rende monumenter fjernet, har kirke
gårdens udseende i de store træk ikke
ændret sig væsentligt siden 1800‘erne.
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Fig. 103. Lyngby gamle kirkegård, plan 1979
(Lyngby-Taarbæk kommune, Stadsgartnerens
afdeling, ikke senere opdateret). Nord er til høj
re. 1: ligsten, 2: Frederik Herbach, 3: smede
jernskors, 4: Sophie Nathalie Hansen, 5: Ellen
Svendsen, 6: Hans Bruun Eller, 7: Eline Heger,
8: Jørgen Pedersen, 9: Cecilia Wynn, 10: Jens A.
Rerup, 11: H. F. Rørdam, 12: Chr. Poschmann,
13: Carl Herdahl, 14: Lund, 15: J. C. la Cour, 16:
C. F. Tietgen, 17: Ferdinand Meldahl, 18: Fran
ces Buchanan, 19: jernstøber J. Andersen, 20: U.
N. Fugl, 21: Asgeir Gudmundsson, 22: A. D.
Thyssen, 23: N. C. Frederiksen, 24: C. V. Otter
strøm, 25: Bone Falch Rønne, 26: P. D. Ibsen, 27:
Peter Rørdam.
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Fig. 104. Kirken, set fra Sorgenfri slotspark 1865. Den tronede da uantastet som landsbyens centrum på
bakken over de lave huse. Gavlenes blændinger stod endnu hvidkalkede, og de bly klædte tage var
stadig bevaret. Foto i Det kongelige Bibliotek.

Det, som er mest karakteristisk for
Lyngby gamle kirkegård, er som nævnt
dens beliggenhed på en stejl skrænt. For
at kunne anlægge gravstederne har man
måttet omskabe de stejleste partier til
en række uregelmæssigt koncentriske
terrasser (fig. 103). De mellemliggende
skråninger er ved denne afgravning ble
vet næsten umulige at bestige og har
derfor måttet forsynes med trapper af
sten. Herudover er der anlagt et stort
antal gravsteder på støbte terrasser af
beton (et enkelt, der er anlagt allerede i
1854, har muret fundament92), ofte ind
hegnet med et sortmalet støbejernsgit
ter med låge, og undertiden med egen
trappe.
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Et andet karakteristisk træk ved kir
kegården, som skyldes dens ejendom
melige beliggenhed på bakken, er alle
rede omtalt: den er meget åben. På en
dansk kirkegård er de enkelte afdelin
ger ofte omgivet af hække, således at
man føler sig lukket inde mellem mure,
når man færdes der; men her har man
frit udsyn over den omgivende by, og
man kan sige, at der er en synlig sam
menhæng mellem de begravne og den
by, de levede og virkede i.
Der har været fremsat den teori,93 at
de danske kirkegårde var anlagt og ind
delt med det omgivende sogn som for
billede, således at folk fra de enkelte
landsbyer blev begravet på den side af

kirken, som vendte imod den pågælden
de landsby. Lyngby kirkegård (fra 1851
suppleret med en assistenskirkegård,
jfr. nedenfor) var frem til 1905 den ene
ste kirkegård i det daværende Lyngby
sogn, som svarede til hele den nuværen
de Lyngby-Taarbæk kommune. Derfor
er der på kirkegården endnu enkelte
begravelser fra Taarbæk, Lundtofte og
Virum, og det er tydeligt, at de bevare
de Taarbæk-begravelser findes syd for
kirken, Lundtofte-gravene øst for kir
ken og Virum-begravelserne nordfor.
Om denne inddeling er oprindelig, er
derimod tvivlsomt. Det fortælles i hvert
fald, at Virum-bønderne på et tidspunkt
købte hele den nordvestlige del af kir
kegården til egen brug. Historien har
hidtil ikke kunnet verificeres og tidsfæ
stes; men man kan godt have en mistan
ke om, at den har sammenhæng med
udvidelsen af kirkegården mod nord i
slutningen af 1800‘erne, da granitstens
muren opførtes.
I midten af 1800‘erne var Lyngby
sogns befolkning blevet så stor, at kirke
gården omkring kirken ikke længere
var tilstrækkelig. Der blev derfor i 1851
anlagt en assistenskirkegård, den endnu
eksisterende Lyngby assistens kirke
gård på Toftebæksvej. Ved den lejlighed
anlagdes stien, der udgår fra Lyngby
Kirkestræde skråt over for opkørslen til
kirken, og som fører gennem den tidli
gere eng Stades Krog (i dag parkerings
plads) til assistenskirkegården. Om

kring århundredskiftet, hvor der igen
var behov for en kirkegårdsudvidelse,
overvejede man at anlægge endnu en
assistenskirkegård mellem de to eksi
sterende kirkegårde;94 men af sund
hedsmæssige grunde valgte man i stedet
at anlægge den første afdeling af den
nuværende Sorgenfri kirkegård i 1903
mellem Lottenborgvej og Skovbrynet.
Sorgenfri kirkegård er siden udvidet i
1927, 1941 og 1953, så den i dag omfat
ter fire afdelinger. I 1954 påbegyndtes
anlægningen af Lyngby parkkirkegård i
den hensigt, at den med tiden skulle af
løse de tre ældre kirkegårde som aktive
begravelsespladser. På Lyngby gamle
kirkegård ophørte kistebegravelser i
1980 og urnebegravelser i 1990, således
at kirkegården kan nedlægges i 2000.
Ved dispensation kan der dog gives til
ladelse til, at den sidstlevende af et æg
tepar nedsættes i urnebegravelse.
Ved Lyngby-Taarbæk kommunes
overdragelse af kirken til Lyngby sogns
menighedsråd i 1993 fulgte kirkegården
med. De øvrige kommunale kirkegårde
administreres som hidtil af Lyngby-Taar
bæk kommunes kirkegårdskontor. Lyng
by assistens kirkegård nedlægges i 2020,
mens den tidligere vedtagne nedlæggel
se af Sorgenfri kirkegård i 2040 er opgi
vet, fordi kirkegården er velegnet som
lokal kirkegård for Virum og Sorgenfri
sogne. Taarbæk og Lundtofte sogne har
egne kirkegårde omkring kirkerne, taget
i brug i hhv. 1905 og 1921.
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KIRKEGARDENS MONUMENTER
Foruden den særprægede beliggenhed
er Lyngby gamle kirkegård iøjnefalden
de ved at rumme et stort antal meget
gamle monumenter. Her findes bevaret
flere typer af kirkegårdsmonumenter
fra 1800‘erne, som ellers kun kan ses på
museer eller lejlighedsvis på særlige kir
kegårdsafdelinger med henflyttede mo
numenter fra hjemfaldne gravsteder, så
kaldte lapidarier. De gamle monumen
ter, der her endnu står på de nedlagte
gravsteder, giver kirkegården samme
præg som mange af landets købstadskir
kegårde.

Fig. 105-06. To af de fem smedejernskors, der
står ved opkørslen til kirken. Monumenterne,
der er fra midten af 1800* erne, har i en periode
ligget på et loft og står ikke på oprindelig plads,
men hører til på Lyngby gamle kirkegård. Efter
tegninger i Aage Jørgensen, Danske gravminder
af Smedejern, 1951.
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De ældste monumenter, som egentlig
ikke hører til på kirkegården, er 6 lig
sten fra perioden 1625-1801, der ligger i
græsset ud til Lyngby Kirkestræde. Til
denne gruppe hører desuden møntme
ster Frederik Caspar Herbachs ligsten
fra anden halvdel af 1600‘erne, der står
op ad kirketårnets østside (jfr. fig. 58).
Ligstenene har ligget indendørs i kir
kens gulv og er først flyttet ud på kirke
gården ved kirkens restaurering i 191416. De er derfor omtalt ovenfor under
kirkens inventar (s. 86 f.).
Af de monumenter, der allerede fra
begyndelsen var skabt til at stå ude, er
det ældste fra 1799. Det er en 85 cm høj,
trekantet pyramide (fig. 109) af rød
sandsten, der står ved hegnet langs kir
kegårdens nordside.9' Den er rejst af
vinhandler Hans Bruun Eller over
hans kompagnon Haagen Pedersen
Leed. De yngste monumenter på kir
kegården er tilkommet i 1980’erne i
form af natursten.
Fra de mellemliggende ca. 200 år fin
des på Lyngby gamle kirkegård i 1997
278 bevarede monumenter af typer,
som i deres samtid har været almindeli
ge på danske kirkegårde, men hvoraf
som nævnt mange nu er sjældne.
Blandt de ældste er 5 smedejernskors
fra midten af 1800‘erne, anbragt til høj
re for opkørslen til kirken. Disse monu
menter består af en lodret stang med
påsmedede spiraler og en oval navne-

Fig. 107-08. To af kirkegårdens tre støbejernskors. Sophie Nathalie Hansens kors er fra 1853, Ellen
Svendsens fra 1883. Korsene kan være fremstilleti Lyngby, der havde jernstøberi fra 1853. Foto: Jeppe
Tønsberg 1997.

plade, hvorover stangen slutter i en fi
gur (kors, olielampe, lyre og lignende)(fig. 105-06). De 5 monumenter er
sortmalede med hvide navneplader, det
ene er dog helt sortmalet uden på
skrift.96
En anden monumenttype af jern er
støbejernskorsene, som var almindelige
i 1800‘erne, men som nu er sjældne på
danske kirkegårde. Lyngby gamle kir
kegård har tre - et fjerde er forsvundet
siden 1979 - fra 1849, 1853 og 1883 (?)
(fig. 107-08). Korsene blev fremstillet

på jernstøberier efter modeller af træ,
ofte standardmodeller, hvor teksten
blev stiftet fast på korsarmene med
messingbogstaver inden fremstillingen
af støbeformen. Ofte er korsarmenes
ender udformet som kløverblade. Stø
bejernskorsene er typisk sortmalede.97
Blandt monumenterne af sten er de
klassicistiske typer ældst, selv om efter
ligninger af den græsk-romerske old
tids formsprog har været anvendt helt
op til nutiden. Den trekantede pyrami
de fra 1799 er allerede nævnt, usædvan125

Fig. 109-10. Klassicistiske monumenter. Øverst til venstre vinhandler Hans Bruun Ellers pyramide
over vennen Haagen Pedersen Leed, ham selv og hans hustru, 1799. Pyramiden (af rød sandsten) med
sokkel har oprindeligt været i ét stykke. Nederst til venstre skuespilleren Eline Hegers (1774-1842) ste
le, og til højre en typisk gårdmandsstele. Gårdejer Jørgen Pedersen (1809-74) ejede tre gårde i Lyngby,
Carlshøj, Lindegård og Lyngbygå rd. Foto: Jeppe Tønsberg 1997.
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lig i sin specifikke udformning, men ty
deligt klassicistisk. Mere almindelig er
stelen, som egentlig betegner et græsk
inspireret monument, men som i dag er
betegnelsen for et stort antal afvigende
former: oftest et ret højt monument
med lige linier og glatte flader, bredest
forneden, evt. i form af en sokkel, og
smallest, evt. tilspidset foroven. Tek
sten er indhugget i monumentets forsi
de, ofte forgyldt eller malet. Betegnel
sen »stele« dækker også monumenter,
hvor bredden er større end højden. Re
præsentanter for steler fra selve den
klassicistiske tid frem til omkring 1850
er præsten Bone Falch Rønnes monu
ment (høj stele med kors) fra 1833 i
svinget ved kirkens opkørsel og, tæt
herved, skuespilleren Eline Hegers
(lav, bred stele) fra 1842 (fig. 110).9K Se
nere udformninger af stele-typen kan
også ses på kirkegården, det yngste ek
sempel er fra 1962. En bestemt variant
i klassicistisk form, som er meget spids
uden dog at være en obelisk, har i en
periode været foretrukket af sognets
store gårdejere på deres familiegrav
steder (fig. 111). Af denne variant fin
des på kirkegården 8 eksemplarer fra
tiden 1873-1894. Senere mistede stelen
det klassicistiske præg og blev mere va
rieret, dog altid med glatte (groft eller
fint tilhuggede, evt. polerede) flader og
med rette linier i højden. Afslutningen
foroven kan derimod være meget for
skellig - oftest lige eller rundbuet (jfr.
himmelport-varianten nedenfor), evt.
med påsat kors." 46 monumenter på
kirkegården fra årene 1833-1962 kan

F/g. 112. Klassicistisk monument af cippus-typen, her dog udformet som tavle opsat på nord
siden afsakristiet. Tavlen nævner Cecilia Wynn,
datter af en engelsk diplomat og død som spæd i
1828. Monumentet er omgivet af et støbejerns
gitter med palmetter på oversiden, svarende til
monumentet. 1 baggrunden ses Frederik Herbachs ligsten på kirketårnets østmur, sml. fig. 58.
Foto: Henrik Wichmann 1997.

henføres til denne (meget rummelige)
type.
En karakteristisk monumenttype fra
1800'erne er grottestenen. Det er en fir
kantet blok af (sand)sten med groft tilhugne, uregelmæssigt formede kontu
rer, sædvanligvis sat på en sokkel af
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Fig. 113-14. To eksempler på grottesten. Herun
der den typiske udgave i sandsten med indsat
hvid marmortavle. Det ansås for særlig godt
stenhuggerarbejde, når vedbendrankerne var
hugget fri afstenblokken og ragede ud foran tav
len. Oven på stenen har der stået et hvidt mar
morkors (afbrækket). Lærer Jens A. Rerup,
1853. Til højre en usædvanlig variant i sort gra
nit med blankpoleret forside og kors i samme
materiale. Sognepræst Holger Frederik Rør
dam, 1913. Foto: Jeppe Tønsberg 1997.

samme materiale, og ofte med udhug
gede vedbendranker på både sten og
sokkel. På forsiden er der en fordyb
ning, hvor der er indfældet en hvid mar
morplade med indhugget, sortmalet
tekst (fig. 113-14). Ofte er der anbragt
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et kors af hvid marmor på toppen af ste
nen. Det har været hævdet, at monu
menttypen symboliserer den grotte,
hvori Kristus blev begravet, og navne
pladen tilsvarende den sten, der lukke
de grotten. Af denne type findes der på

Fig. 115. Parti af Lyngby gamle kirkegård. Maleri afJulie Hamann (1842-1916) fra omkring 1900. Ma
leriet viser det sydvestlige hjørne af kirkegården, men ingen af de viste gravsteder kan identificeres. Ad
skillige gravrammer ses forrest i billedet. - Byhistorisk Samling, Lyngby-Taarbæk.

kirkegården 26 eksemplarer fra tiden
1844-1931(-1977 ved genbrug), hvoraf
én dog er fremstillet af metal (1854).100
En anden udbredt type er himmel
porten, en variant af stele-typen, der be
står af en høj tilhugget sten af sort granit
(i sjældne tilfælde rød granit), lidt smal
lere foroven end forneden og med rund
buet overside (fig. 116-17). Forsiden er

sædvanligvis blankpoleret og teksten
indhugget heri, undertiden hvidmalet
eller forgyldt. Stenen står ofte på en høj
sokkel af samme materiale. På kirke
gården findes 18 himmelporte fra perio
den 1870-1953.101
En monumenttype, som tidligere har
været almindelig på Lyngby gamle kir
kegård (jfr. fig. 115), men som nu ikke
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Fig. 116-17. To himmelporte. Til højre skovløber Chr. Poschmanns, 1899, af sort granit med blankpo
leret forside. Chr. Poschmann boede i Rødeport hus ved Dyrehavens sydside, og det er ved en for
vanskning af hans navn, at huset er kommet til at hedde Posemandens hus. Den usædvanlige himmel
port til venstre nævner grundlæggeren af Københavns Amts Avis, redaktør Carl Herdahl. Stenen har
glathugget forside med blankpoleret kant, kors og tekst. Foto: Jeppe Tønsberg 1997.

længere er repræsenteret, er gravram
men. Den bestod af en rund eller oval
zink- eller cementramme med påmalet
tekst. Tidligere kunne den også være af
træ. Rammen, der var 10-15 cm høj, lå
på jordoverfladen, og feltet i midten var
fyldt op med jord, således at der frem
kom en tue tilplantet med blomster. Et
eksemplar af denne monumenttype, da
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teret 1885, er bevaret i Byhistorisk Sam
ling på Frieboeshvile (fig. 129).102
De her nævnte monumenttyper er alle
gået af brug på danske kirkegårde bort
set fra stelen i dens senere udformninger,
hvorimod de følgende stadig anvendes,
selv om udformningen har ændret sig.
En almindelig type er bautastenen,
der betragtes som nordisk i modsætning

til de græsk/romersk inspirerede, klassi
cistiske monumenter. En bautasten de
fineres som en høj, groft tilhugget (gra
nitsten med ingen eller beskeden ud
smykning og med indhugget, kortfattet
tekst. Det kan være svært at afgrænse
typen præcist i forhold til groft tilhugge
de steler (fig. 119). Af denne type har
kirkegården 13 eksemplarer fra tids
rummet 1873-1942.103
Natursten (marksten) anvendes sta
dig; men hvor teksten tidligere var hug
get ind i stenens overflade, anvendes i
dag oftest pålimede bronzebogstaver.
Kirkegården har 43 monumenter i form
af natursten fra perioden 1866-1987.104
En moderne variant er den flækkede el

ler oversavede natursten med blankpo
leret overflade og pålimede bronzebog
staver. Denne variant er meget hyppig
på nyere kirkegårde, men findes på
Lyngby gamle kirkegård kun i 6 eksem
plarer fra 1928-1989.
Tavler (plader) er ligeledes en type,
som stadig anvendes, enten selvstæn
digt eller som del af et større monu
ment. Som selvstændige monumenter
er tavlerne i nutiden karakteristiske
ved, at bredden er større end højden.
Tavlerne er oftest skråtstillede med en
støtte (fig. 118). Der findes på kirkegår
den 47 hvide marmortavler (18361989), 23 sorte granittavler (1871-1978)
og 14 andre tavler (1855-1995). En vari-

Fig. 118. Gravsted med klassicistiske tavler. De tre gravsten, der tilhører en af Lyngbys kendteste gård
mandsslægter, Lund'erne på Carlshøj, omfatter tilsammen næsten 200 år. Foto: Jeppe Tønsberg 1979.
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Fig. 119. Bautasten rejst over grundlæggeren af
Lyngby Landbrugsskole kaptajn J. C. la Cour
(1838-98). Forfatteren af versene er en af sko
lens lærere, J. N. Vinther. Granit med poleret
forside. Foto: Jeppe Tønsberg 1997.

ant er de tykkere, liggende stenplader,
såkaldte liggesten, hvoraf kirkegården
rummer 14 (1883-1978).105 Navnlig
blandt de ældre hvide marmortavler,
som er skrøbelige, er en del forsvundet
eller knækket i de seneste år.
Af de 278 monumenter på kirkegår
den omfattes de 265 af de nævnte typer.
Af de resterende 13 hører nogle til ty
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per, som er repræsenteret talrigt på an
dre kirkegårde,106 mens nogle få ikke
kan henføres til nogen bestemt type.
Det gælder f.eks. C. E Tietgens og Fer
dinand Meldahls monumenter (fig.
120-21), der hver består af en række en
keltdele.107
Når man færdes på Lyngby gamle kir
kegård, opdager man, at den i høj grad
er gårdejernes og præsternes kirkegård,
lige som for øvrigt Lyngby assistens kir
kegård opleves som håndværkernes kir
kegård. Der er en klasseforskel mellem
de to kirkegårde, selv om den ikke er
konsekvent. Blandt de kendteste grav
steder på den gamle kirkegård er natur
ligvis finansmanden C. F. Tietgens - i en
lang periode kirkens ejer - og arkitekten
Ferdinand Meldahls. Tietgens meddi
rektør i Privatbanken U. N. Fugl ligger
for øvrigt også begravet på kirkegår
den. Lige uden for kirkedøren finder
man det Schulinske familiegravsted,
hvor 3.-5. generation af Frederiksdal
slots ejere hviler; men i øvrigt er det
navnlig 1800- og 1900fcernes kendte
Lyngby-navne, der fanger øjet: redaktø
rerne Carl og Charles Herdahl (Køben
havns Amts Avis) og Asgeir Gud
mundsson (Lyngby-Taarbæk Bladet),
Lyngby Private Skoles grundlægger A.
D. Thyssen, stifteren af Lyngby Land
brugsskole J. C. la Cour, nationaløko
nomen og forretningsmanden, profes
sor N. C. Frederiksen, der en overgang
ejede Hummeltofte, fiskeribiologen C.
V. Otterstrøm og en lang række repræ
sentanter for sognets rige gårdejerfami
lier. Hertil kommer fire betydelige præ-

Fig. 120. Finansmanden C. F. Tietgens (1829-1901) og hustrus gravsted, udformet af arkitekterne Fer
dinand Meldahl og Albert Jensen. Reliefferne af C. F. og Laura Tietgen er ikke signerede. Under det
synlige gravsted findes en muret hvælving. Gravstedets vedligeholdelse betales af Privatbanken, nu
Unibank. Foto: Henrik Wichmann 1997.

ster, der tilsammen dækkede den lange
periode 1802-1913: grundlæggeren af
Det Danske Missionsselskab Bone

Falch Rønne, P. D. Ibsen, som efter si
gende var den eneste præst Søren Kier
kegaard kunne holde ud at omgås, den
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Fig. 121. Arkitekt Ferdinand Meldahls (1827-1908) gravsted. Under det synlige gravsted findes et mu
ret gravkammer. Det vides ikke, hvem der har udformet gravstedet - muligvis Meldahlselv, idethan eje
de gravstedet allerede fra 1894 som gave fra C. F. Tietgen. På mindebænken læses »Frederiksborg Slots
og Marmorkirkens bygmester«. Foto: Henrik Wichmann 1997.

populære grundtvigianske prædikant
Peter Rørdam og hans nevø, kirkehisto
rikeren H. E Rørdam.108 Man kan roligt
134

sige, at ved at gå Lyngby gamle Kirke
gård og Lyngby Assistens Kirkegård
rundt kommer man til at møde en me-

get stor del af de personer, der har præ
get lokalsamfundet siden begyndelsen
af 1800‘erne. På den måde svarer Lyng

bys kirkegårde i fuldt mål til, at kirken
er Lyngby-Taarbæks vigtigste historiske
monument.

Fig. 122. Gravsted omgivet af støbejernsgitter,
udformet som en seng. Monumentet er en
beskeden hvid marmorplade, som ikke
overraskende fortæller, at gravstedet med det
overdådige gitter - kirkegårdens flotteste tilhører en jernstøber. Foto: Jeppe Tønsberg
1997.
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Fig. 123. Kirken, set fra nordvest med Gammel Lundtoftevej og Lyngby Hovedgade i forgrunden.
Foto: Hugo Johannsen 1997.
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NOTER
1.

Proportioner af andre af egnens landsbykirker er skematisk angivet i Danmarks Kirker, Københavns

Amt, 1944-52, 2187f.
2.

Den klassiske redegørelse for kirkernes materialeforhold er M. Mackeprang, Vore Landsby kirker,
1944 (2. udg.), 26-41; endvidere specielt om kirkerne i Øst- og Nordsjælland: Danmarks Kirker, Kø
benhavns Amt, 1944-52, 2182-86.
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deren«, hiku in 22, 1995,27-40. Om Lyngbyfonten, se M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Dø
befonte, 1941,33.

4.

Se herom Frederiksborg amts kirker i middelalderen, udg. af Lærestolen i middelalderarkæologi ved
Aarhus universitet, Moesgaard 1983,66f; Danmarks Kirker, Frederiksborg amt, 1964-75.1444 (vinduer).

5.

Til eksemplerne på sparehensyn kan regnes tårnene i Kirke-Skensved (Danmarks Kirker, Køben
havns Amt, 1944-52, 1106), Rønnebæk og Bårse, mens tårnet i Jungshoved ligeledes er dikteret af
pladsproblemer (Danmarks Kirker, Præstø Amt, 1933-36, 724, 861 og 887).

6.

Danmarks Kirker, Københavns Amt, 1944-52, 375, 392.
Danmarks Kirker, Københavns Amt, 1944-52, 377f. og 430f. (Søllerød).
Danmarks Kirker, Københavns Amt, 1944-52, 406-29 (Kongens Lyngby).
Dette år nymaledes kirkens mindre dør ved »udgangen ved dåben« (Kirkeregnskaber).
Danske kalkmalerier, red. Ulla Haastrup, VI, Kbh. 1992, 25, 178f., 208ff., 251.

7.

8.
9.

10.
11.

Nationalmuseet. Topografisk arkiv. Indberetninger om kalkmalerierne 1914-17,1953-54,1978-79, u.
å. (1996).

12.

En vigtig introduktion til det religiøse liv i senmiddelalderen er stadig P. G. Lindhardts afsnit i Den
danske kirkes historie, red. Niels Knud Andersen og P. G. Lindhardt, III, Kbh. 1965. 109-207. Vedr.
den folkelige forkyndelse, formidlet gennem prædikerne, er hovedværket Anne Riising, Danmarks
middelalderlige Prædiken, Kbh. 1969. Om sammenhængen mellem kirkens indretning, udsmyknin
gens symbolik og liturgien, jfr. Hugo Johannsen, Kirkens huse (Danmarks arkitektur, red. Hakon
Lund, bd. 6), 1981, navnlig 94-109 og Søren Kaspersen i Dansk litteraturhistorie, I. Kbh. 1984. 547ff.
En rigt illustreret oversigt over middelalderens kirkebyggeri og den kirkelige udsmykning i alminde
lighed er Ulla Kjær og Poul Grinder-Hansen, Kirkerne i Danmark, I, Kbh. 1988.

13.

14.

Kirkeregnskaber.
Kjøbenhavns Diplomatarium, udg. O. Nielsen, IV, Kbh. 1879 (nr. 182). Samme bog havde i øvrigt væ
ret genstand for en bitter strid mellem den oprindelige ejermands bror, Peder Unger og vikarerne i
Vor Frue kirke, som uretmæssigt skulle have tilegnet sig den efter Jens Ungers død. jfr. smst. nr. 152,
156-57 og 178.

15.

Nationalmuseet. Topografisk arkiv. Indberetning til Oldsagscommissionen.

16.

Lucidarius. En Folkebog fra Middelalderen, udg. Johannes Knudsen, Kbh. 1909, 156f.

17.

Jfr. Eva Louise Lillie, »O vos omnes qui transitis per viam... The quotation from Lamentations 1,12 in
Danish medieval visual art,« Liturgy and the Arts in the Middle Ages. Studies in Honour ofC. Clifford
Flanigan, ed. Eva Louise Lillie og Nils Holger Petersen, Kbh. 1996, 205-20, spec. 207.

18.

Jfr. Sixten Ringbom, »Bild och avlat. II. Smärtomannen, Rosenkransen och Jomfrun i solinne«, Ico.

Den iconographiske Post, 4, 1983, spec. 3f.
19.

Jfr. Johanne Nielsdatters tidebog i Karl Martin Nielsen (udg.), Middelalderens danske Bønnebøger, I,
Kbh. 1945, 76f.

20.

Jfr. indberetning i Nationalmuseet. Topografisk arkiv.

21.

Repertorium diplomaticum regni danici mediaevalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelal
deren. Udg. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2. rk., 1, Kbh. 1932, nr 7044.
Diplomatarium Christierni Primi, udg. Hans Knudsen og C. F. Wegener, Kbh. 1856, nr. 122.
Jfr. Danske Magazin, 3. rk. 5, Kbh. 1857, 76, 82, 96.
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Om Visitatsbogen, jfr. Peder Palladius’ Danske Skrifter. Udg. Lis Jacobsen, V, Kbh. 1925-26. Om kir
kekunstens forandring umiddelbart efter reformationen, jfr. også Birgitte Bøggild Johannsen og
Hugo Johannsen. Kongens kunst (Ny dansk kunsthistorie, 2, red. Peter Michael Hornung), Kbh. 1993,
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kirkegård. Selv om det dengang var LyngbyTaarbæk kommunes intention, at alle monumenter på den
gamle kirkegård skulle bevares i en kommende kirkegårdspark, er enkelte monumenter forsvundet
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1980, 10-11. - Vore Kirkegårde, Særtryk 1987, 78.
1980,11-12. - Vore Kirkegårde, Særtryk 1987, 65, 76, 78.

106. 3 kors, 2 cippi, 2 skriftruller (»livets bog«, heraf én kombineret med knækket søjle), 1 kamin, 1 obelisk
og 1 bronzestatue samt den i teksten nævnte pyramide (jfr. Vore Kirkegårde, Særtryk 1987,62-65,67,
77-78). C. E Tietgens gravsted er udformet af arkitekterne Ferdinand Meldahl og Albert Jensen. Som
tak for Meldahls ulønnede arbejde med opførelsen af Marmorkirken havde Tietgen, der jo var kirke
ejer, i 1894 skænket Ferdinand Meldahl et gravsted på kirkegården med fri begravelse i 100 år; men
det vides ikke, hvem der har udformet det. Begge gravsteder har gravkammer, jfr. Lyngby-Bogen,
1980, 30, 37.
107. Lyngby-Bogen, 1980, 30 og 37.
108. Kunstnere og kunstnerisk prægede gravminder er dårligt repræsenteret på Lyngby gamle kirkegård.
Maleren Frederik Kraft (1823-54) hviler under en »grottesten af metal« (jfr. Lyngby-Bogen, 1980,35).
Billedhuggeren Just Nielsen Sondrup (1873-1947) har udført bronzerelieffet af forfatteren Cornelia v.
Levetzow (1836-1921) på hendes gravsten (jfr. Lyngby-Bogen, 1980, 28), og den i note 106 omtalte
bronzestatue er udført af en kunstner, der betegner sig JH (Johannes Hoffmann?) 1910. Endelig kan
nævnes en særpræget liggesten i form af en mosaikflise med motiv, udført af Elline Asisoff (1885-1882)
til minde om hendes mand, den russiskfødte kunstner Kasar Asisoff (1884-1958, jfr. Lyngby-Bogen,
1980, 39-40).
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Fig. 124. Kirken, set fra sydvest (Rustenborgvej). Foto: Hugo Johannsen 1997.

SUMMARY
Introduction. The church is Lyngby’s old
est building and most important histori
cal monument. Commanding a conspi
cuous position at the top of a steep rise
this ancient red-brick building stands
out as a spiritual landmark - a focal point
at the centre of the built-up area which
has developed around the village into
multi-storey architecture that would
otherwise completely overshadow it.
The position and history of the

church is closely linked with the origins
and growth of Lyngby: from the earliest
settlement situated by a convenient
crossing of the Mølleå, and through
time to the thickly populated communi
ty of today with industrial and commer
cial interests on a municipal scale.
The oldest stone church. It is likely
that originally one or even several wood
en churches have succeeded each other
on the crest of the hill above Lyngby
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Fig. 125. Udvalgte gravsten fra 1600 ' og 1700 'er
ne, i nyere tid anbragt på kirkegården. Som nr. 2
og 4 i rækken fra højre ses stenene for Baltzer
von Buch wald (+1713) og Karl Johan Jørgen
Andersen Lund (+1720). Foto: Henrik Wich
mann 1997.

church would have had white render
ing, ashlar pointing, and possibly a lead
roof. One or two structural elements
displayed carved decoration, for exam
ple the surviving figured ashlar showing
a lion (“the Lyngby lion”, fig. 9), per
haps originally located near the east
window to represent Evil (the devil)
quelled by the light from the east,
Christ. With the exception of the twelve
sided font of granite (fig. 10) nothing is
preserved of the oldest church’s furniture
or fittings.
The rebuilding and enlargement of the
church in the period before the Reforma
tion. Alterations were made to the fa
bric already during the centuries imme
diately after the church was built. First,
changes were made to the windows and
the nave was heightened; later the

Mill, although no archaeological evi
dence of these has come to light. On the
other hand, the fabric of the present
building, which holds considerable tra
ces of an earlier stone-built church with
a chancel and nave, corresponding typo
logically to the norm for a commonplace
village church, was presumably built
about the middle of the 12th century
(figs. 5a-b). Almost the full length of the
nave’s longitudinal walls is preserved,
but as for the chancel we can only assume
that it had a quadratic ground-plan.
The building material was granite in
terspersed with limestone from Stevns a customary technique in the eastern
parts of Zealand. The exterior of the

Fig. 126. Klokke, støbt i 1844 af firmaet Gamst
og Lund i København og smykket med Christi
an VIll's og Caroline Amalies navnetræk i ovale
medaljoner. Foto: Hugo Johannsen 1997.
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tower of red so-called “monks bricks”
was built at the beginning of the 15th
century. The building underwent com
prehensive alterations towards the year
1500: the nave was extended to the west
and vaults were put up, a chapel was ad
ded on the south side, the height of the
tower was increased, and finally an entir
ely new chancel was erected. The
church thus became the Gothic red
brick building that we see today (figs.
11-21).
Arrangement and decoration of the
late medieval interior. After the comple
tion of building operations the vaults
(and presumably the walls) of the
church were decorated with mural pain
tings c. 1500 (figs. 22-41). The paintings
on the vaults came to light in 1876; they
were restored in 1915-16, and again in
1978-79. They are attributed to the
large Elmelunde workshop, namely a
fellowship of painters active in Scania,
Zealand and Lolland/Falster. The choice
of motifs displayed by the murals har
monise closely with the liturgy and
message, i.e. the celebration of the
service. For example, the most impor
tant motifs have been depicted in the
most sacred space: either the chancel or
the transition between chancel and
nave (Christ enthroned, apostles, evan
gelists, angels and the Last Judgement).
The nave, for the congregation, recei
ved a decoration consisting partly of se
lected scenes taken from the Old and
New Testaments (for example, the Fall,
the Story of Adam and Eve, the Carry
ing of the Cross, the Crucifixion and the

Fig. 127. Udsnit af korets sydside. Det spidsbue
de vindue, hvis fals og blyindfattede ruder stam
mer fra kirkens seneste hovedrestaurering
1914-16, blev indsat i 1800'ernes første fjerdedel.
Det afløste et fladbuet fra 1755, hvis stik endnu
ses ovenover. Hvorledes korets oprindelige vin
due har været udformet i detaljer, vides ikke.
Foto: Hugo Johannsen 1997.

Resurrection), partly of single motifs
which have the character of devotional
images (inter alia, the Man of Sorrows),
or didactic illustrations (the Man of the
Seven Deadly Sins, the Wheel of Fortu
ne). There are also representations of
saints serving as examples and interces
sors on the Day of Judgement (inter
alia, John the Baptist to the north-west,
most likely by the font at that time, and
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Fig. 128. Sølvkande, skænket af Christian X i
1926. Foto: Henrik Wichmann 1997.

St. Christopher to the south-west, oppo
site the door leading into the porch).
The Reformation and renewal of the
church interior. Lyngby Church in com
mon with all churches in Denmark un
derwent certain changes after the break
away from the Catholic church in 1536,
the earliest manifestation of which lay
in the form of service and its rituals.
However, later on in the course of the
century it was also reflected by altering
the furnishing of the interior, where
images of saints and side altars had to
give way to new items of furniture. The
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most significant pieces were the pulpit
acquired c. 1600 (figs. 44-45, 47, 49), at
tributed to Mogens Henriksen of Hel
singør, and the altar-piece (figs. 50-53),
a so-called catechismal altar-piece rela
ted to that in Søllerød church.
“To the glory of God, to the adorn
ment of Lyngby Church ”. The prospe
rous economic conditions of the 17th
and 18th centuries have also had their
influence on the embellishment of the
church. In Lyngby, certainly, a number
of forceful industrialists, millers and
innkeepers in the Mølleå area were the
donors of church furnishings and foun
ders of sepulchral monuments. Here,
mention should be made of the wall mo
numents for Hans Merckel and his fa
mily (fig. 55), and for Johan Rosen
meier and his wife (fig. 56), as well as
the chandelier (fig. 59) donated by Cas
par Herbach and his wife, and the bap
tismal tablet (fig. 60) donated by Poul
Badstuber. Among the other donations
but anonymous ones are the paintings
of the Deposition (fig. 61) after Federi
co Barocci, and of the prophet Simeon
in the temple, by or after Jürgen Ovens
(fig. 63).
Parishioners ’ lives in the 17th and 18th
centuries. Apart from the parish élite
(which included members of the royal
family, courtiers, the aristocracy and of
ficials), plain local folk have also left
their mark on the history of the church.
The church register begun in 1641 (fig.
64) is a major source of knowledge
about the lives of parishioners in both
good and bad times. The church served

unavoidably as the framework round
the life of every individual from the
cradle to the grave. Items of furniture
(some since lost) such as baptismal dish
es, font rail, pews and galleries, chancel
rail, confessionals, rifle cupboard, iron
collars, offertory trays, clocks and bells
were essential ecclesiastical requisites,
used by successive generations. Occa
sionally tombstones (figs. 73-74, 125),
today in the churchyard, tell the tale of
parishioners from different walks of
life. A particularly distinctive se
pulchral monument marked the grave
of Andreas Lowson (d. 1758), advocate
in the High Court, and his next-of-kin a burial chapel with, inter alia, a sarco
phagus by Johannes Wiedewelt (fig.
75).
Parish church and royal chapel in the
19th century. Through its position near
the royal manor of Sorgenfri, one of the
royal family’s preferred residences since
1789, Lyngby Church gained its special
status as a kind of royal chapel for Sor
genfri. The sustained patronage of roy
alty provided the church with numerous
gifts, the most outstanding being the
altar-piece by C. W. Eckersberg (figs.
52, 77-79), altar plate (fig. 80), baptis
mal dish, altar cloth (fig. 98), bells (fig.
126) and altar candlesticks (fig. 85), all
donated by King Christian VIII and
Queen Caroline Amalie. The influence
of the royal family was likewise in evi
dence when incumbents were appoint
ed, viz. Bone Falch Rønne, Peter Dide
rik Ibsen and Peter Rørdam. In the pe
riod between 1868 and 1901 C. E Tiet-

gen, the industrialist and financier,
made notable donations towards the
upkeep of the church, including exten
sive repairs to the building and furnitu
re in about 1870.
Lyngby Church in the present century
- restorations and acquisitions. Shortly
after the church was acquired by the
municipal council of Lyngby in 1901 a
large-scale restoration was begun under
the leadership of Johannes Magdahl
Nielsen (figs. 89-96, 101). Part of the
project, carried out in 1914-16, included
bringing most of the medieval mural
paintings to light, and either renewing
or repairing some items of furniture (roy
al pew (fig. 97) and parish clerk’s pew).
Also later in the present century several
pieces have undergone extensive resto
ration. Among the new acquisitions
must be mentioned a number of royal
donations (inter alia, a baptismal ewer
(fig. 128), the altar rail and carpet (fig.
98)), as well as a board listing the names
of the incumbents, and two chasubles
(fig. 99).
The succession of organs. The
church received its first organ in 1805.
It was built by Daniel Wroblewsky
and installed in the west end. In 1853 it
was exchanged for an instrument of
more or less the same size, built by
Jens Gregersen and placed in the
south chapel until c. 1868, when it was
moved down to the west end. On this
occasion the organ case was renewed,
possibly to the design of Ferdinand
Meldahl (fig. 100). In 1924 the organ
itself was replaced by a new organ
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from Marcussen & Son, rebuilt in 1944
by Th. Frobenius & Co. according to the
contemporary taste for Baroque. The
present organ, likewise built by Th. Fro
benius & Co., dates from 1960. The or
gan case designed by the organist Fin
Ditlevsen, and the architect Rich. Jes
sen, combines a functional and straight
forward design with elements taken
from the Baroque organ in northern
Europe (fig. 22).
The Old Churchyard is situated on the
steep hill and encircles the church; the
graves are laid out in terraces (fig.103).
For this reason the churchyard is very
open, in addition to which the unusual
number of typical 19th-century church
yard monuments in situ contribute to its

distinctive appearance. Here we see
wrought iron crosses (figs. 105-06), cast
iron crosses (figs. 107-08), classicistic
stelae (figs. 109-11), as well as so-called
“grotto gravestones” (figs. 113-14) and
“gates of heaven” (figs. 116-17), whereas
typical churchyard monuments of
the present-day are only sparsely re
presented. Many of the terraces are of
cast concrete and furnished with cast
iron railings (figs. 112 and 122).
Among the best known of those buried
here are the financier C. F. Tietgen
(1829-1901, fig. 120), who owned the
church between 1868 and 1901, and the
architect Ferdinand Meldahl (18271908, fig. 121).
Translated by Jean Olsen

Fig. 129. Gravramme af cement fra Lyngby
gamle kirkegård, med påmalet tekst: »Herunder
hviler vor kjære Datter Inger Marie Andersen af
Taarbæk, Født d: 14 Aug: 1884. Død d: 10 Febr:
1885. Fred med dit Støv«. Foto: Jeppe Tønsberg
1997.
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ORDFORKLARING
efter Danmarks Kirker
afdækning, overside.
aftrapning, aftrappet, trinvis ordnede
murskifter eller større murpartier.
apsis, apside, halvrund udbygning, hyp
pigst ved korets østmur.
baldakin, overbygning på fonte- og prædikestolshimmel (en tilsvarende sidder
omvendt som underbaldakin under
prædikestolen).
blænding, flad murniche, anvendt en
ten til pryd for at bryde glatte murfla
der eller for at spare byggemateriale
(spareblænding). Efter prydblændin
gernes form taler man om højblændin
ger (rundbuede, spidsbuede, aftrappe
de osv.), cirkelblændinger, korsblæn
dinger, blændingsbånd osv. (sml.
spejl).
bue, afdækning over en åbning eller
blænding, båret af murvanger, piller el
ler søjler.
buestik, se stik.
flammet, flammeret er beklædningen af
en glat træflade (f.eks. en dør) med
kantprofilerede brædder, som er diago
nalstillet i rude-, sparre- eller siksakmønster.
formsten, teglsten, hvis profil er formet
eller skåret i det våde 1er før brændin
gen.
gjordbue, bærende bue mellem hvælv,
spændt tværs over rummet (sml. skjold
bue).
glamhul, lydhul i kirketårnets klokke
stokværk.

guardein, den embedsmand, som prøver
ædle metallers finhed eller lødighed.
guardeinmærke, guardeinens garanti
stempel for guldsmedearbejders lov
mæssige lødighed, ofte ledsaget af et
månedsmærke.
halvstens, dimension svarende til den
anvendte murstens bredde (sml. hel
stens).
helstens, dimension svarende til den an
vendte murstens længde (sml. halv
stens).
herme, pilaster eller pille, der foroven
har form som et menneskeligt hoved el
ler hyppigere en menneskelig overkrop,
oftest med rigt dekoreret (pille)skaft.
hvælv, hvælving, buet, som regel muret
overdækning af rum. Et krydshvælv har
fire, som regel bærende ribber, hvorved
hvælvkappernes tykkelse kan gøres
mindre.
hvælvsvikkel, nedre kappeflig (se denne).
kappe, én af de fire krumme murflader,
der tilsammen udgør hvælvet. I et kryds
hvælv er kapperne muret på ribber (se
disse).
kragbånd, fremspringende (udkraget)
profilled, især brugt som vederlag i bue
åbninger.
O

a

PloO

b

c

d

Buer. a. Rundbue, b. Spidsbue, c. Fladbue. d.
Fladrundbue (el. kurvehanksbue).
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munk, nonne, se tagsten.
overribbe, se ribbe.
ribbe, muret bue i/under sammenstøde
ne mellem en hvælvings kapper (se kap
pe). Ribberne kan være retkantede (i
halvstens-eller kvartstensbredde) eller
profilerede (af formsten). Hjælperibber
på hvælvets overside kaldes overribber,
disse kan have udragende trinsten.
skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret
langs rummets vægge (sml. gjordbue).
spareblænding, -niche, se blænding.
spejl, blændingsfelt over en muråbning
omsluttet af dennes yderste false.
spindeltrappe, cirkulær eller polygonal
trappe, hvis radiært stillede trin mødes i
en lodret akse, kaldet spindelen.
staffering (beslægtet med ordet stof),
grunding og udsmykning med farver og
malede ornamenter.

stik, bærende murværk over en muråb
ning eller blænding, når dette er muret
af særligt formede sten eller i særlig skif
tegang. Hyppigst er stikket udført som
en bue, sjældnere forekommer vandret
te stik.
tagsten, den senere middelalders almin
deligste tagsten er “munke og nonner”,
af halvcirkelformet tværsnit. De brede
nonner lagdes med den hule side opad,
de smallere munke, der vendte hulsiden
nedad, dækkede over sammenstødene
mellem nonnerne.
udkragning,
udkragende,
frem
springende); en gesims er f.eks. udkra
get eller udkragende i forhold til
(mur)fladen (sml. kragbånd).
vederlag, det sted, hvorpå en bues fod
ender hviler. Vederlagsbånd = kragbånd
(se dette).

Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre højblændinger; yderst: trap
pestik og skjoldblænding; derefter: vandret falsede; næstinderst: spærstik; i midten: spidsbuet. Til højre
stokværks delt: i midten tre cirkler mellem små pibeblændinger; forneden med hængestave.
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Skematisk fremstilling af en romansk
landsbykirke. I det indre ses kirkens ho
vedalter stående i apsis samt, mellem kor
og skib, triumfbuen, der har skråkantede
kragbånd og flankeres afsidealternicher,
hver med sit sidealter; ved langvæggene
er murede bænke. I kor og skib er der fla
de lofter af planker, sømmet på undersi
den af bjælkerne eller henlagt ovenpå.
Tagværket karakteriseres ved, at spære
ne, der foroven sammenholdes af hane
bånd, ved hjælp af skråstivere er forstøt
tet ned på loftsbjælkerne (bindbjælker
ne).

Samme kirke i slutningen af middelalde
ren, efter flere ombygninger helt gotisk
præget. I tiden o. 1350-1450 har det ro
manske skib fået to fag krydshvælvinger
af munkesten. Som støtte for disse er der

ved væggene rejst dobbeltfalsede piller,
der i vederlagshøjde er afsluttet med
kragbånd. Skjoldbuerne ved væggene og
den tværgående gjordbue, der alle er
spidsbuede og helstens brede, kantes af
rundstave langs de halvstens hvælvings
kapper. De halvstens ribber er uprofilerede.
Det romanske skibs mure er blevet for
højet, og hele bygningen har fået muret
gesims, bestående af to udkragede
skifter, samt nyt tagværk og nye gavle.
Tagværket, der har to lag hanebånd, er
af krydsbåndstype. Hvert krydsbånd
er forneden bladet til den korte, vand
rette spærsko, krydser den på denne
rejste spærstiver samt, højere oppe, det
underste hanebånd og er med sin an
den ende bladet fast til det modsatte
spær.
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Prædikestol. A. Underbaldakin. B. Kurv. C.
Rygskjold. D. Lydhimmel. 1. Hængekop. 2.
Bøjler. 3. Karnisfremspring. 4. Knægte med dia
demhoved. 5. Arkade. 6. Bueslag. 7. Svikkel. 8.
Kartouche. 9. Herme. 10. Vinge. 11. Hængestykke. 12. Topstykke. 13. Spir.
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