
Vallekilde kirke 

Vallekilde kirke og kirkegård i Odsherred ligger i den sydøstre 
udkant af den oprindelige landsby på randen af en sydvendt 
skråning ned mod Svinninge Vejle. Vejlen er en sydvestlig gren 
af den udtørrede Lammefjord. Landskabet falder også mod 
vest ned mod Gammel Vallekilde, mens det stiger jævnt mod 
nord og især nordøst.



Den rektangulære kirkegård er regelmæssigt anlagt, og sine 
gamle grænser mod nord, vest og syd, mens der er foretaget 
en mindre udvidelse af kirkegården mod øst, mod 
”højskolebyen” (ny Vallekilde).

Hovedindgangen til kirkegården er den stor vestportal, der 
formentlig er jævnaldrende med kirkebygningen.

Om kirkens historie

Biskop Oluf af Roskilde henlagde den 6. september 1315 
Vallekilde Kirke til et samtidig ved kapitlet indstiftede kantori. I 
Roskilde Stifts Jordebog er Vallekilde og Hørve kirker 
sammen opført under Skippinge Herred og ansat til 2 mark. 
Den 8. september 1454 nævnes præsten Jens Hvid og den 30. 
januar 1468 Niels Iwerssen.

I 1567 havde sognet 96 tiendeydere, men en del af dem søgte 
til kirken i Fårevejle, ligesom også efterhånden 3 landsbyer, der 
lå afsides i sognet. I 1660’erne lå patronatsretten for kirken hos 
kapitlet i Roskilde, men i 1673 fik den kendte rentemester 
Henrik Müller skøde på kirken. Efter at kirken 1683 var 
hjemfalden til kronen, blev den i 1688 henlagt til 
rektorembedet ved Roskilde Skole, der dog byttede Vallekilde 
Kirke med Vejby Kirke (Lynge-Kronborg herred) i Frederiksborg 
Amt. 1695 fik kongen igen patronatsret; 1698 fik assessor i 
Admiralitetet, proviantskriver Jens Hellegaard til 
Vognserup – der ligger sydøst for kirken på den anden side af 
Svinninge Vejle - skøde på jus patronatus et vocandus. 1733 
havde Christian Lente von Adeler til Adelersborg (Dragsholm) 
jus vocandi. Kirken overgik til selveje 28. marts 1911.

Kirken er så vidt vides en af Sjællands ældste landsbykirker, og 
rummer bemærkelsesværdige arkitektoniske træk, bestående 
af kor med tresidet apsis og skib med spor af et oprindeligt 
vesttårn fra omkring 1200. Hertil blev der omkring 1400 
føjet et tårn i vest samt i senmiddelalderen et sakristi på kortes 
nordside og våbenhuse ud for begge skibets døde.



Den oprindelige, velbevarede kirkebygning, er opført af rå og 
kløvet kampesten iblandet en del frådsten, lagt i nogenlunde 
jævne skifter. Frådstenene er omtrent enerådende i 
muråbninger og andre detaljer.



Den tresidede apsis har samme bredde som koret og prydes 
udvendigt af rundbuede blændinger mellem hjørneliséner, én 
i øst og to i hver af de skrå sider. Den østre blænding, omfatter 
et vindue, der nu er tilmuret. Over apsidens gesims er bevaret 
yderligere murværk, der skråner indad og sandsynligvis udgør 
den sidste rest af et oprindeligt, støbt stentag.

Korets langmure forbindes af en profileret sokkel på en 
rundstav over stejl skråkant og har liséner i begge ender. Spor 
på såvel skibets som kortes østgavl i form af afbrudt murværk 
viser, at korets langmure tidligere har været mellem 30 og 40 
centimeter højere, og dermed af omtrent samme højde som 
skibets mure.

Kirkebygningens indre

Væggene har allerede før hvælvenes indbygning, formentlig 
fra opførelsen, været hvidtede.



Apsidens østvæg prydes af en dyb, rundbuet niche, i hvis 
bund østvinduet udmunder. Rummet overdækkes af et hvælv, 
der nærmest må karakteriseres som et tøndehvælv. 
Den usædvanligt rigt udformede apsisbue bæres af to ca. 160 
cm høje søjler.

Korbuen, hvor der i 1976 blev konstateret spor af de 
borthuggede kragbånd, er kun en ubetydelighed smallere 
end koret. Bueslaget er velbevaret, mens vangerne er noget 
forhugne, i nord ved opsætning af en mindetavle, og i syd ved 
opstilling af opgangen til prædikestolen.

Murværket i skibets vestende er uregelmæssigt. I 1976 foretog 
Nationalmuseet en række undersøgelser, der giver en rimelig 
klar forestilling om udformningen af et planlagt og formentligt 
tillige helt eller delvist udført vestarrangement. 
Ved udgravninger i gulvet blev et kraftigt fremspringende 
fundament blotlagt under vestgavlen, hvorpå sandsynligvis har 
stået en nu forsvunden bænk samt et ca. 120 cm bredt 
nordsyd gående fundament øst herfor. Da det nordsyd gående 
fundament har samme opbygning og dybde som 
kirkens øvrige, må det have båret en mur, sandsynligvis 
gennembrudt af tre arkader. Den følgende etage i 
vestanlægget har formentligt indeholdt et galleri. Manglende 
spor af østmuren på skibets langmure over hvælvene antyder, 
at også dette stokværk har haft åbninger uden 
fremspringende vanger og med vederlag på eller over skibets 
murkrone. Adgangen til gallerietagen var i rummets søndre 
side af en nu forsvunden trappe, hvorfor detaljerne vanskeligt 
lader sig rekonstruere. Det beskrevne vestarrangement kan 
være ment som underbygning for et - muligvis aldrig 
opført - tårn, om hvis udformning intet sikkert kan aflæses 
af det bevarede murværk. Der kan muligvis være tale om et 
tvillingdelt tårn (som i Fjenneslev eller i Tveje Merløse) og et 
”bredt”, tværstillet tårn med gavle i nordsyd.



Tidligt, formentlig inden udgangen af 1200-årene blev 
hovedparten af kirkens vinduer fornyede. Indbygning af hvælv i 
kor og skib er rimeligvis sket i løbet af 1300-årene. Ældst er 
formentlig korhvælvet. Det vestarrangement og eventuelle 
tårn, som er omtalt ovenfor, er formentlig fjernet forud for 
skibets overhvælving.

Det nuværende tårn er formentlig fra tiden omkring 1400, og 
dateres på baggrund af gavlenes blændingsdekoration. For de 
to nederste stokværks vedkommen er det opført af rå 
kampesten i regelmæssig skiftegang, mens klokkestokværket 
og de østvest vendte gavle er af tegl. Vesthjørnerne omfattes 
forneden af to nyere støttepiller at små gule teglsten. En pille 
ved sydvesthjørnet omtales 1838, og i 1900 forstærkedes 
foden at begge piller med beton. I forbindelse med en 
restaurering i 1992 er foretaget mindre ændringer i 
udformningen. Grunden til, at tårnet er forsynet med de store 
støttepillerne er alvorlige statiske problemer i højdedraget, 
hvor kirken er bygget. Disse problemer er tillige forsøgt 
afhjulpet ved adskillige murankre og omfattende skalmuringer.

Trappehuset på tårnets sydside er middelalderligt og opført 
som afløser for en fritrappe.
Sakristiet på korets nordside er opført af munkesten. Søndre 
våbenhus, der kan have haft en forgænger, er opført i første 
halvdel af 1500-årene. Det nordre våbenhus blev omkring 1900 
indrettet til ligkapel, og er fortrinsvis opført af rå marksten.

Kalkmalerier

Der er ikke meget tilbage af kirkens tidlige eller senere 
kalkmaleriudsmykning.

Den ældste udmaling er fra omkring 1225, der har dækket 
apsis, korets vægge og triumfvæggens vestside.



Af kalkmaleriudsmykningen fra omkring 1225 er kun bevaret 
udmalingen på triumfvæggens underside. I buens top en 
medaljon, hvor Kristus er gengivet med fremstrakte hænder, 
der når uden for medaljonens konturlinjer. I venstre hånd (mod 
nord) holdes en bog, og den højre fatter tilsyneladende om en 
nøgle. Til hver side ses en mandsperson med glorie, der 
rækker op efter henholdsvis bog og nøgle. De dominerende 
farver er dødt og okker. I Kristi kappe ses tillige gråt, der har 
været undermaling til en overliggende, formentlig grøn farve. 
Motivet er sandsynligvis ”Traditio legis”, dvs. Kristi  
overrækkelse af henholdsvis nøglemagten til Skt. Peter og 
loven til Skt. Paulus.

Min tolkning af motivet er, at kirken måske er indviet til de to 
apostelfyrster, Peter og Paul. Men det må stå hen i det uvisse, 
fordi der findes – så vidt jeg ved – intet skriftligt vidnesbyrd 
herom.



På korets nordvæg findes i skibets første fag et malet krucifiks. 
Kristusfiguren hænger i skråt opad strakte arme med hovedet 
hvilkende på højre skulder. Korsstammens øvre og nedre ende 
samt lændeklædet er gået tabt. Også her er farverne okker og 
rød. Malerier er dateret til ca. 1575.

Inventar

Der er tale om et middelalderlig pudset og hvidtet alterbord 
muret op ad østvæggen. Uden om den murede blok findes 
et antependium – en alterbordsforside, i fyr med malet årstal 
1575. Panelet er af den type, der forekommer ofte her i 
Nordvestsjælland og tilskrives Harmen Snedkers værksted, der 
bl.a. har signet alterbordsforsiderne i såvel Hørve Kirke som i 
kirken på Sejrø.

Forsiden er opdelt i tre fag. Dets nuværende udseende fik 
forsiden ved en istandsættelse i 1949. Der var oprindeligt 
billeder med Kristus på korset i midterfeltet flankeret af Maria 
og Johannes. Billederne var ret ødelagte, og alterbordsforsiden 
står nu afregnes.

I tårnrummet er ophængt den gamle altertavle, med påmalet 
årstal 1598 og staffering. Midterfeltet er en kopi af et 
alterbillede i Sludstrup Kirke, der forestiller den korsfæstede 
Kristus. I midten af 1700-tallet siges tavlen at være et 
billedhuggerarbejde med skriftens sprog. 1919 beskrives den 
som afrenset bortset fra kuppehvælv.



Siden 1952 har alterprydelsens været kirkens 
korbuekrucifiksgruppe, bestående af en Kristusfigur på nyt 
korstræ og sidefigurer fra omkring 1375. 
Det kan ikke udelukkes, at Kristusfiguren, der er lidt grovere 
skåret end sidefigurerne, er en smule yngre end disse. 
Oprindeligt har figurgruppen været anbragt i korbuen, og man 
har også ved bygningsundersøgelserne konstateret, at der 
muligvis har været et – nu forsvundet – korgitter under 
krucifiksgruppen til adskillelse af skib og kor.

Desværre står alterstagerne ikke fremme, men der er tale om 
to sengotiske alterstager på 45 cm høje. Derudover en såkaldt 
Titusstage – en syvarmet lysestage – på alteret, der stammer 
fra 1900-årenes begyndelse.



Alterskranken er hesteskoformet og tegnet af Marinus 
Andersen i 1948.

Romansk døbefont af granit af Roskildetype. Den højde over 
det nuværende gulv er 72 cm og tværmålet 75 cm. Der var 
tidligere spor af bemaling på fonten, som kirkesynet i 1869 og 
1889 ønskede fjernet. Fonten står på en keglestubformet fod, 
hvor det meste er skjult af det nuværende gulv. Der findes et 
dåbsfad i messing fra omkring 1550 med Mariæ Bebudelse i 
bunden indrammet af en uforståelig minuskelindskrift. Under 
bundet er indridset et bomærke. Fadet er skænket af Ole 
Olsen, Nordisk Film, som er født i sognet (Tangmosen) neden 
for Bjergesø (og gravsat på Esterhøj ved Høve).



Prædikestolen er opsat 1605 og sandsynligvis fremstillet 
samme sted som altertavlen i tårnrummet. På opgangspanelet 
ses nederst Håbet og øverst Kærligheden, og på selve kurven 
ses et smukt udformet Kristusmonogram.



Stolestaderne er fra sidste del af 1800-årene, halvdelen fornyet 
i 1871 og sæderne vistnok i 1891. Siden 1970’erne har de vært 
gråmalede med brun bund og enkelte brune lister efter Ernst 
Triers anvisning.

Døren mellem skib og våbenhus er middelalderlig og 
jernbeslået. Som type er den nært beslægtet med en 
tilsvarende dørfløj i kirken i Fårevejle.

Frem til midten af 1600-årene har der været et pulpitur i kirkens 
vestende. I 1843 var loftet i ”det ene pulpitur så brøstfældigt”, 
og i 1869 ansås pulpituret ”at være til vansir” og burde fjernes, 
hvilket var sket ved det næste syn.

Orgelet er bygget 1971 af Jensen & Thomsen i Hillerød.

Gravminder

På nordsiden af korbuen hænger en stort kalkstenstavle med 
profilet kant på 104x115 cm og opmalet med gul versalindskrift 
på latin. Mindetavlen strammer fra omkring 1692 og er sat over 
hr. Michael Madsen, sognepræst til Vallekilde og Hørve, ”stærk 
i lærdom, brændende i nidkærhed, enestående i veltalenhed 
og storartet i veldædighed”, † 12. maj 1692 efter 42 år i 
embede, 67 år gammel, og hans hustru Valborg 
Rasmussen, ”som i klogskab overgik manden, i dannelse 
kvinden og i fromhed og menneskekærlighed dem begge”, 
† 1694, 70 år gammel.



 

I sakristiets gulv findes en gravsten fra 1652 over Hr. Mads 
Mickelsen, tidligere sognepræst til Vallekilde og Hørve i 31 år, 
† 1649 i sin alders 55. år med hustruen Kirstine Glansdatter, 
† 1672 i sin alders 72. år.



I våbenhuset er ophængt en ligsten af grå kalksten, fra 
omkring 1638 over Peder Iensøn Knub, Vindekilde (Fårevejle 
sogn), † 17. juli 1638. Under bueslaget står Kristus med 
sejrsfanen i venstre hånd og højre hånd løftet til velsignelse. 
Langs stenens rand står indskriften: ”Af jorden, vi er på jorden, 
vi går til jorden, vi kommer den ende, vi får til dommen angår”. 
I hjørnernes cirkelfelter ses evangelisterne Matthæus (ø.tv.), 
Markus (ø.th.), Lucas (n.th.) og Johannes (n.tv.). I 1758 siges 
stenen at ligge for kirkedøren.

I våbenhuset findes yderligere en gravsten i grå marmor fra 
omkring 1759 over hr. Ole Pedersen Schÿtte, * 24. august 1691, 
søn af hr. Peder Olesen Schÿtte, provst i Skippinge Herred og 
sognepræst for Viskinge og Aunsöe menigheder, og moderen 
Margrete Frans Daatter. Gik i Herlufsholms og Slagelses skoler 
og på Academisk uddannelse i København 1711. Selv præst i 
Viskinge og Aunsöe 1717, i Vallekilde og Hørve 1722. Gift første 
gang med Mette Peder datter Reenberg, datter af magister 
Peder Reenberg, stiftsprovst og sognepræst til Budolfi kirke i 
Aalborg, moder til fire sønner og en datter, som alle døde før 
faderen. Anden gang gift med Anne Margrethe Lidöe, datter af 
magister Torbiörn Lidöe, provst i Smørum Herred og 
sognepræst i Herstederne, † 16. december 1769, 68 år og 4 
måneder gammel, i embede i 42 år.



Umiddelbart inden for kirkedøren ligger en rødlig kalksten fra 
1660-årene. Sammenholdt med præsteindberetninger 1758 
fremgår, at stenen var lagt over Torbjørn Salemonson Møller, 
født i Jylland, boende i Draxmølle (Hørve sogn), † 5. april 1707 i 
sin alders 71. år og 7 måneder og han to afdøde hustruer Anne 
Jobsdatter og Ingeborg Hansdatter, som hverken var døde 
eller begravet i sognet.

Afslutningsvis skal jeg nævne, at kirken har 2 klokker. Den 
ældste er støbt 1508 med et tværmål på 86 cm. Om halsen 
findes en latinsk indskrift, der oversat lyder: Jeg hedder Maria, 
måtte min røst og den sande visdom gøre den rettroende glad 
og tvinge alt brødefuldt tilbage. I Herrens år 1508”. Klokken er 
af F. Uldall henført til den nederlandske klokkestøber Henrik de 
Campen, af hvem der findes en signeret klokke i Sankt Mortens 
Kirke i Næstved.



Den anden klokke er fra 1745 og støbt af Johan Barthold 
Holtzman, og har et tværmål på 113 cm. Om halsen den 
latinske indskrift ”Soli deo gloria me fecit Iohan Bartholdt 
Holtzman Hafniæ 1745”, oversat: ”Til Guds ære er jeg støbt af 
Iohan Bartholdt Holtzman København 1745”.



Beskrivelsen af Vallekilde Kirke er en (delvis) bearbejdelse af 
beskrivelsen i ”Danmarks Kirker”, Holbæk Amt 4 (1990), udgivet 
af Nationalmuseet.

Bearbejdelse og fotografier er af Hans-Jørgen Møllegaard 
2016.


