
Hørve kirke 

Om kirkens beliggenhed

Såvel Hørve sogns størrelse som afgræsning er 
bemærkelsesværdig. Omtrent to tredjedele af dets 
nuværende areal udgøres af den tørlagte dele af 
Lammefjorden, mens kerneområdet er et forholdsvis jævnt 
landområde, der fra vest skyder sig ud i fjorden som en halvø, 
i nord og øst afgrænset af Lammefjorden og i syd af Svinninge 
Vejle. Kun mod nord og sydvest hæver landskabet sig til større 
højder. Kirken ligger omtrent midt på halvøen i læ af et 
bakkedrag, der ligger mod nord og kulminerer i Lillehøj, 
Bavnehøj og Klinten, henholdsvis 29, 39 og 28 m. over havet.

Kirken er placeret centralt i den oprindelige bebyggelse på et 
helt faldt terræn umiddelbart syd for gadekæret. Gadekæret 
blev som led i Hørves byfornyelse i 2014 renoveret ved frivillig 
indsats og med økonomisk støtte fra Odsherred Kommune. I 
forbindelse med renovering af gadekæret er der nu skabt et 
smukt og åbent kig fra den ny kirkegård (anlagt 1874) ned mod 
nordsiden af kirken.

Om kirkens skriftlige historie

Hørve Kirke er i Roskildebispens jordebog, under Skippinge 
Herred ansat til 12 øre. I 1567 var der i sognet 35 tiendeydere, 
og sogn og kirke var anneks til Vallekilde og har været det
 siden end i Pedersborg. 

Omkring 1660 blev patronatsretten anset som kongelig, og i 
1673 kom den med hovedsognet (Vallekilde) til rentemester 
Henrik Müller. Efter at kirken i 1683 var hjemfaldet til kronen, 
blev kirketienden i 1688 henlagt til Vallekilde præsteembede, 
mens patronatsretten i øvrigt fulgte Vallekilde kirke. Overgang 
til selveje fandt sted 25. oktober 1921. Efter opførelsen af 
langhuskoret blev kirken genindviet den 20. december 1925.



Kirkegården omkring selve kirken hegnes til alle sider af lave 
mure, der fortrinsvis er opført af rå og kløvet kamp og 
afdækkes af vingetegl indefter. Muren nævnes 1666-67, da 
Jens murermester i Vallekilde reparerede et stykke med 
mur og tagsten, omlagde taget på yderligere en strækning, 
samt opførte et nyt stykke mur fra grunden i kamp og mursten, 
tre alene høj udvendig. Den tidligere nævnte 
assistentskirkegård (den ny kirkegård nord for kirken), der i 
1896 tilsyneladende var omgivet af et stakit, og dens udvidelse 
har mure af røde teglsten.

Om kirkens bygningshistorie

Hørve Kirkes bygningshistorie er meget kompliceret, og kan 
efter østafsnittets nedrivning i 1925 kun gradvist eftervises i 
detaljer. Jeg skal ikke her komme nærmere ind på 
bygningshistorien men alene oplyse, at kirken sandsynligvis er 
fra tiden mod slutningen af 1100-årene, og at den i sin ældste 
skikkelse fremstod i skikkelsen af en rundkirke. 



Der er kun meget svage spor tilbage af selve rundkirken inde i 
kirken; de kan ses for foden af hvælvingerne i de to fag, der har 
kalkmalerier. Frem til ombygningen i 1925 var bevaret et lille, 
omtrent kvadratisk kor, der angiveligt var opført i 1575, men 
hvor i hvert fald fundamenterne og muligvis tillige dele af det 
opgående murværk må have været væsentligt ældre. Af dette 
murværk var levnet den østlige del, der udgjorde 
triumfvæggen i kirkens yngre rektangulære skib.

Det kvadratiske kor, der indvendigt målte ca. 3,2x3,2 m må 
i hovedsagen repræsentere tiden, mens rundkirken endnu 
stod. Korets langmure aftog noget i tykkelse mod vest, og det 
skyldes formentlig de omfattende ommuringer i 1400-årenes 
sidste halvdel og 1575. Disse ommuringer må have forårsaget 
bl.a. den kraftige behugning af rundhusets udvendige 
østfacade. Ifølge forskerne kan østgavlens ringe tykkelse (blot 
65-75 cm), forudsat den havde samme tykkelse før korets 
ændring i 1575, antyde, at den var totalt ombygget, og måske 
kunne skyldes nedrivning af en apsis.

I forbindelse med ombygningen i 1925 blev der fremgravet 
fundamenter af rundhuset, der især fremtrådte tydeligt nord for 
det yngre skib, og disse iagttagelser se senere suppleret med 
mindre registreringer af funderingen i vest og øst i forbindelse 
med kirkens renovering i 1987-88.



Billedet ovenfor er taget nogenlunde fra det sted i kirken, hvor 
den oprindelige kormur stod og giver derfor et indtryk af, hvor 
stort skibet og tårnrummet var før 1925.

Årsagen til, at det gamle kor fra 1575 blev revet ned i 1925 var, 
at det var meget brøstfældigt og i fare for at styrte sammen.



En detalje fra det nedrevne kor er genskabt i det nye langkors 
østgavl, i form af korsblændingen og de to rosetter.

Lidt om kirkens inventar

Kalkmalerierne i Hørve Kirke er beskrevet særskilt på denne 
hjemmeside, og skal derfor ikke behandles her.

I det af Sissel F. Plathe og Jens Bruun store 2 bindsværk 
”Danmarks Middelalderlige Altertavler – og anden 
billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og 
den private andagt”, der udkom på Syddansk Universitetsforlag 
i 2010, kan man i bind 1, side 461-62, læse beskrivelsen af den 
middelalderlige sidealtertavle, der er placeret på tårnrummets 
nordvæg i et alterskab fra 1875, udført som et midtskab. Det er 
en figur af Skt. Laurentius, flankeret af fire relieffer med motiver 
fra Laurentius’ legende. Figurerne er fra en altertavle,
formentlig en triptych [trefløjet], der dateres til ca. 1475-1500.



”Tavlen” beskrives således:

”Laurentius er i alle scener fremstillet skægløs og med kort 
krøllet hår; diakonklædt i amicus, alba og dalmatika samt 
spidse sko. Højre hånd holder risten, begge dele fornyede, 
venstre hånd mangler.

I 1832 flankeredes S. Laurentiusfiguren af fire nicher med små 
helgenfigurer, hvoraf dog kun én var i behold. I sidefelterne er 
nu placeret fire supplerende relieffer, der formentlig har siddet i 
den oprindelige tavles fløje. Mændene er klædt efter 
samtidens mode i kort eller halvlang kofte og stramme hoser 
[benklæder]; soldaterne er i rustning og hjelm. Skoene er 
spidse.

Venstre øverst: 1. Som diakon uddeler S. Laurentius almisser til 
fire fattige og krøblinge, hans venstre hånd mangler. Nederst: 2. 
S. Laurentius føres af to soldater frem til kejser (Decius?). Højre 
øverst: 3. S. Laurentius prædiker inde fra fængslet for fem 
fattige og krøblinge, han har kraftige lænker om hals og liv. 
Nederst: 4. S. Laurentius’ martyrium; helgenen ligger
fastspændt på risten over åben ild. Kejseren og to soldater 
overværer scenen. Nederst ses en lille bøddel, der med en 
stang og vifte holder ilden ved lige.”

Tavlen blev istandsat ved P. Rahbek i Ringsted, 1895. Den 
nuværende staffering stammer fra restaureringen i 1985.

Om Laurentius skriver Donald Attwater i ”Helgenleksikon”, 
Katolsk Forlag 1989:

”Laurentius, martyr. Død i Rom 258. Festdag 10. august. Det er 
blevet sagt om de gængse fortællinger om Skt. Laurentius, 
at de ikke fremstiller personen, men den ”typiske martyr”. Det 
vides, at han var en af de syv diakoner i Rom, at han led 
martyrdøden dér fire dage efter paven, Den hellige Xystus II, i 
258, og at han blev begravet på kirkegården på vejen til Tivoli, 
hvor kirken Skt. Laurentius uden for Murene [en af de 7 
hovedkirker i Rom] nu står. 



Altertavlen, der stammer fra 1630, svarer i nogen grad og 
udførelse til dem i Særslev Kirke og i kirken på Sejerø, der 
skulle være opsat i 1629. Hørves altertavle har haft en noget 
”omtumlet” tilværelse og i tidens løb været genstand for 
skiftende tiders ”modeluner”. Den har stået brunferniseret med 
guldstafferinger, og dele af den oprindelige tavle er gået tabt. I 
forbindelse med Hørve Kirkes restaurering i 1987-88 fik 
maleren Holmer Trier opgaven at renovere og farvesætte såvel 
altertavle som prædikestol i de smukke farver, der passer 
utrolig godt til kirkerummet.

Siden restaureringen står felternes bund lysegrå med gylden 
versalindskrift, begyndende i nord: ”Mig er given al magt …”, i 
midterfeltet ”Vor Herre Jesus Kristus tog den nat …” og sydligst 
”Vor Fader, du som er i himlene …”. I topstykket læses et berømt 
Pauluscitat: ”Død hvor er din sejr” og ”Død hvor er din brod” (1. 
Korintherbrev, kap. 15, v. 55).



Kirkens korbuekrucifiks stammer fra omkring 1250-75. 
Kristusfiguren, der er 146 cm høj, hænger i næsten vandrette 
arme med hovedet let sænket mod højre skulder, benene 
parallelle og overlagte fødder med højre øverst. Hovedet 
er fladt afskåret for oven og bærer nu en senmiddelalderlig 
tornekrone, der ligger i en fals, som må være udført til den 
oprindelige kongekrone. Selve korstræet, der måler 146x191 
cm, har ved den senmiddelalderlige modernisering 
undergået en række ændringer. Den vandrette arm har bevaret 
sine rektangulære endefelter med Matthæusenglen og 
Markusløven.



Krucifikset står lakeret siden 1987, da egetræsmalingen fra 
1800-årene blev afrenset. Under denne afrensning blev der 
konstateret ældre farverester. Middelalderlig, men ikke 
oprindelig kridtgrund findes kun på armenes bagside. 
Krucifikset hang i 1832 over korbuen, og i 1923 på skibets 
sydvæg i østfaget vest for vinduet. Ved kirkens renovering i 
1987 blev krucifikset flyttet til sin nuværende plads.

Prædikestolen har reliefskåret årstal 1620, men er sandsynligvis 
opstillet som lektorieprædikestol allerede i 1500-årenes sidste 
fjerdedel, formentlig med forandringer i koret 1575, jf. 
indskriften under håndlisten. Opgang og bærestolpe samt 
læsepult udførtes i forbindelse med den seneste renovering 
i 1988. ”Kurven” består af fire fag foruden to yngre nærmest 
væggen. Den svarer i opbygning og udførelse til stolene på 
Sejerø og i Grevinge. Under håndlisten er anbragt et bræt, hvis 
reliefskårne versaler, der er langt mere regelmæssige end 
frisefelternes, meddeler: ”H(r) Mikkel Hansen H(r) Klavs 
Mikkelsen S(ogne)P(ræst) IIS K(irke)W(ærge) FMS K(ikrke)
W(ærge)”. Mikkel Hansen var sognepræst fra omkring 1561-
1613, Klavs Mikkelsen 1613-20.



Hørve kirkes stolestader stammer dels fra 1829, dels fra Ivar 
Bentsens ombygning i 1925. De ældre gavle har kanneleret 
pilaster og indsvejfede sider foroven, de yngre, som er opstillet 
i øst, alene en bred pilaster. På den vandrette dækplade 
ligger en drejet kugle. De oprindelige stole var oprindeligt 
blågrå, i hvert fald siden 1800-årenes slutning fremtrådte de 
alle egetræsmalede, først mørkere, senere lysere. Siden 1987 
står de lysegrå med lysegrønne pilastre, der har mørkere grå 
kanneleringer.



Hørve kirke har 2 klokker. En senmiddelalderlig uden 
inskriptioner men med støbemærke for Oluf Kegge, som bl.a. 
harv støbt klokkerne i Blistrup og Frøslev henholdsvis 1491 og 
1495. Denne klokkes tværmål er 77 cm.

Den anden klokke er støbt 1591 af Borchart Qvellichmeyer og 
har et tværmål på 90 cm. Klokken har indskrift med 
reliefversaler i to linjer om halsen: ”Her Niels Lavridtsøn Prest 
till Sandbye, Hans Ienssøn Smedt och Lavridtz Rasmvssen, 
Kierckeverge verbvm domini manet in æternvm Borchardt 
Gelgeter me fecit anno 1591”. Af indskriftens navne fremgår, 
at klokken er støbt i Sandby i Præstø amt; den er antagelig før 
1755 kommet til Hørve.

De bevarede inventarier nævner alle to klokker, men uden 
angivelse af forfærdigelsestidspunkt. Det vides derfor ikke, 
hvornår den klokke, som Borchart Qvellichmeyer ifølge 
indskriften støbte til Hørve 1601, og som nu hænger i Gislinge, 
er kommet dertil. Muligvis er den aldrig nået Hørve men 
afleveret ved Christian IV’s indkrævning af klokker, der skulle 
smeltes om og støbes om til kanoner.

Afslutningsvis skal det oplyses, at kirkens nuværende 
farvesætning af kirkens inventar (altertavle, prædikestol og 
stolestader) skyldes maleren Holmer Trier 1987-88.

Beskrivelsen af Hørve Kirke er en (delvizs) bearbejdelse af 
beskrivelsen i ”Danmarks Kirker”, Holbæk Amt, bind 4 (1990), 
udgivet af Nationalmuseet. Bearbejdelse og fotografier er af 
Hans-Jørgen Møllegaard (2016).


