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Kirken er åben for besøgende eller egen andagt alle dage kl. 8-16.
Dog ikke under kirkelige handlinger.
Kirkens betjening (graveren), normalt tir-fre i dagtimerne på kirkegården, tlf. 24452907
Sognepræsten, Præstegården, Harløsevej 11, Skævinge, tlf. 48288146
Internet: www.skaevingekirke.dk
Andre adresser - Kirkebladet eller adresseliste (fremlagt i våbenhuset)

Velkommen til
Skævinge Kirke

Kort historik i årstal.
Før 1100

Trækirke ?

1100-1150

Romansk stenkirke med skib og kor. Romansk døbefont i granit.

1210-1214

Kirken nævnes første gang i et brev.

o.1300

Krucifiks i træ (over korbuen).

Middelalder

Skibet forlænges mod vest.

o.1500

Forpartiet på nuværende alterbord.

1500-1550

Våbenhuset i syd tilbygges.

1516

Klokke støbes af Johannes Fastenowe (stadig i brug).

o.1550

Kalkmalerierne skabtes – senere overkalket.

Den romanske kirkes skib og kor kan
dateres tilbage til begyndelsen af 1100tallet. Våbenhuset i syd tilbyggedes 1500
-1550. Den middelalderlige forlængelse
af skibet mod vest afsluttedes i 1614 med
et tårn ovenover. 1758 lod sognepræsten
opføre et privat gravkapel på korets nordside. 1839 afstod arvingerne gravkapellet
og det blev indrettet som sakristi. Hertil
er ikke offentlig adgang.

1567

Sognet havde 10 tiendeydere.

1602

En klokke (ikke Fastenowe) afgives som klokkeskat.

1614

Tårn opføres over vestre ende af skibet (forlængelsen). Kirkeladen nedrives.

o.1620

Barokke stolestader. Prædikestol m lydhimmel.

1689

Kongen (Chr.V) overlod kirken til Københavns præsident Hans Nansen d.y.

1696

Alterstagerne skænkes af Københavns præsident Hans Nansen d.y.

o.1700

Barokke lysskjolde opsættes.

1720

Kongen (Fr.IV) generhverver kirken – underlægges rytterdistriktet.

Ligkapellet vest for kirken skænkedes af
en privat i 1901.

1758

Præsten E W Quist opfører privat gravkapel med dør fra nordside af kor.

1804

Salmenummertavler (de nuværende).

1935 blev den østre del af nordvæggen
nedrevet og skibet udvidedes med en
større korsarm. Samtidig blev korbuen
gjort bredere. 1952 befriedes lofterne for
gipsen påført i 1821-27, så bjælker og
loftsbrædder blev synlige. 1952 og i
1964 fandtes levn efter en formentlig
oprindelig trækirke på stedet.

1821-27

Bjælkelofter m brædder bliver tilgipset. Gipsen fjernes igen 1952.

1823

Det Quist’ske gravkapel overgives til kirken – indrettes 1839 til sakristi.

1828

Dåbsfad i tin (nuværende).

1833

Altertavle med maleri af C W Eckersberg.

1848

Klokke støbes af Gamst & Lund (stadig i brug).

1889

Kalkmalerierne opdages og restaureres.

Kirken har i tidernes løb, senest 2003,
gennemgået flere istandsættelser og ombygninger. Interiøret bærer præg heraf i
sine forskellige elementer. Den største
nyere, totale restaurering fandt sted i begyndelsen af 1970’erne.

1901

Ligkapel og materialhus vest for kirken skænkes af postholder Ole Larsen.

1918

Kirken overgår til selveje.

1933

Sogneomlægning. Skævinge sogn skilles fra Gørløse sogn og sammenlægges
med Lille Lyngby sogn. Den fredede præstegård i Skævinge er fælles for
sognene.

1935

Skibet udvides mod nord med kors-arm. Korbuen udvides.

1952

Gipsen fjernes fra lofterne, bjælker og brædder bliver atter synlige.

1973

Stolestader nystafferes. Prædikestol , lydhimmel og alterparti restaureres.
Nyt bræddeloft opsættes. Nuværende orgel anskaffes, færdigt i 1976.

2003

Kalkmalerierne restaureres. Belysningen renoveres.

Kirken ligger smukt på en lav banke i
centrum af den hastigt voksende stationsby. Kirken omkranses af kirkegården,
som støder op til præstegårdshaven og
den smukke stråtækte og fredede præstegård. Denne centrale placering i byen
fastholder landsbypræget i den moderne
byudvikling.

Tekst og foto ved menighedsrådet
Lige inden for i kirken ses straks de store

Sakristiet. (ingen adgang)
Mellem kor og sakristi bruges stadig
den oprindelige, barokke dør fra 1758.

Kalkmalerier på skibets nordvæg og nordre del af vestvæggen dateret
fra o.1550
De blev opdaget og restaureret i 1889. Kalkmalerierne er senest restaureret 2003.

Orglet er tegnet og bygget i 1976 af
Carsten Lund’s Orgelbyggeri, Birkerød.
14 stemmer fordelt på to manualer og et
pedalværk. På fronten ses en såkaldt
’Cymbelstjerne’.

Dekorationen består af:
På vestvæggen ses Holger Danske i dragt fra Christian III.s tid. Han
holder i sin højre hånd et sværd løftet foran sig og med venstre hånd
fatter han om en lanse. Til højre for hans ben ses et skriftbånd med ordene: ”Holger Dansck”.
Den anden kæmpefigur (nordvæggen) formodes at forestille hedningen
Burmand, som Holger Danske kæmpede imod. Han er i rustning og
har turban på hovedet. I venstre hånd holder han et sværd, i højre en
lanse, lidt kraftigere end Holger Danskes.

Pengeblok i våbenhuset fra 1700-tallet,
jernbundet.

Portalen mod våbenhuset bærer rester
af hængselophæng og lås til tidligere
dør.
Klokkerne i tårnet.
Den ældste er støbt 1516 af Johannes
Fastenowe og den yngste er støbt i
1848 af H Gamst og H C Lund, København. Elektrisk betjening.
Tak for besøget.
”Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som en helle midt i larmen står
det underligste hus...Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds
Søn er sammen med os under Helligåndens fred, og da føler vi en stund, at vi står på
hellig grund.” Salmebogen nr. 331.

Den øvre halvdel af væggen mellem de to kæmper smykkes af bladværk
med mange stiliserede blomster og drueklaser på små stilke. Nærmest
Burmands lanseod, oppe under loftet, ses en plettet drage med flagermusevinger og den lange tunge ud af gabet.
På væggens nedre halvdel mod vest, som pendant til Burmand, blot
halvt så stor og iført tidens modedragt, står en mandsperson, der i den
højre løftede hånd svinger en kølle (?) over sit hoved, i venstre holder
han en æglignende genstand. Over ham svæver mellem bladrankerne en
engel med et lille kors på hovedet, og over den ses et skriftbånd med
ordene: ”...widen : hellgand (den Helligånd).. med thegh : (med dig)”.
I væggens spareblænding ses to personer. En mand i rejsedragt holder
en stor, løftet kølle i sin venstre hånd. I en rem om halsen og over venstre skulder hænger noget, der nu er opmalet som et skjold med lansesnit. Ved optegnelsen i 1889 tolkedes genstanden som en sækkepibe
men senere i 1946 omtales den som et skjold og blev afvist at være en
rygsæk! Med højre hånd peger manden på en nøgen, kønsløs skikkelse,
der ved opdagelsen blev opfattet som en djævel. Den ene fod er ved
restaureringen 2003 blevet afdækket som en dyreklov, et andet typisk
kendetegn for en djævel. Med venstre hånd holder djævelen et bæger
eller en skål hen mod manden. I højre hånd holder djævelen et spejl
eller en maske, der dækker brystet – en situation der kendes fra folkeeventyr, hvor helten gennemskuer en fristende heks, der så bliver nødt til
at vise sit sande åsyn.

Døbefonten er det ældste inventar i
kirken. Den er romansk og af granit.
Den hører til Roskildetypen med tovstav
under mundingen og er i øvrigt glat. I
bunden ses et tilmuret midtafløb og i
foden en afløbsrille.
Dåbsfadet er af tin med graveret, storbladet ranke indenfor den ophøjede,
bredt riflede kant. I bunden graveret
Frederik VI’s kronede navnetræk, årstallet 1828 og ”Skiævinge Kirke”.

Knæfaldet med bedeskammel er fra
kirkens restaurering i 1973.
Alterbordet med forsidepanel er fra
slutningen af 1500-tallet (renoveret i
1973).
Altertavlen er et maleri forestillende
den vantro Thomas, malet 1833 af C W
Eckersberg, i en samtidig, forgyldt ramme med dekoration. Senest renoveret i
1973
Alterstagerne er antagelig fra 1640’erne. På skaftleddets flade midtprofil ses
et rektangulært hak, som viser, at stagerne på et tidligere tidspunkt har haft
påsat et skjold.
Nederst på hver stage er i rundleddet
primitivt graveret:
Gud til Ære og Skevinge Kircke til Sirat
haver Estats, Justits og Commerci Raad
og Præsident udi Kiøbenhaufn weledle
og welbeurdige Hans Nansen Patron
her til Kircken gifved disse Liusse Stager til Skevinge Kircke 1696

Lysekronerne.
De to store lysekroner,
som er af nyere dato, blev
ved restaureringen i 1973
gemt væk på kirkeloftet.
Den lille lysekrone blev
ophængt over døbefonten.
Kirkerummet blev tæt
behængt med moderne
skibspendler.
Ved restaureringen i 2003
forkastedes pendlerne og
lysekronerne kom atter til
ære og værdighed.
De tre lysekroner hænger nu i linie tilbage på deres oprindelige plads midt i skibet.
I korsarmen suppleredes med en moderne, enkel lysekrone og tilsvarende lampetter.

Bemærk kloven på det ene ben

Vægfade på vestvæggen.
To ottekantede i messing, som sammen
med et tredie i kobber ophængt i sakristiet, er ens i størrelse og udsmykning.
Midterfelterne viser forskellige motiver,
formentlig scener fra hverdagslivet.
Fadene er skænket kirken.
Datering usikker.

Relief med fire evangelistfigurer under det vestlige vindue på sydvæggen.
Ved en tidligere restaurering af prædikestolen blev den oprindelige intarsiadekoration i de fire storfelter overmalet og i stedet indsattes fire træfigurer, skåret
efter Bertel Thorvaldsens evangelistfigurer. Ved restaureringen i 1973 blev prædikestolens oprindelige dekoration genskabt og de fire figurer blev lagt til kassation. Det
lokale snedkerfirma lavede et relief med figurerne indsat og forgyldt og skænkede det
til ophængning i kirken. De fire evangelister med deres livsvæsen-symbol er fra
venstre: Matthæus med ’et menneske’, Markus med ’løven’, Lukas med ’oksen’ og
Johannes med ’ørnen’.
Lysskjoldene på væggene i skib og kor
er barokke fra o.1700. De syv er af messing og to er af kobber. Nogle skjolde
er ottekantede, nogle er cirkulære, nogle
har top, andre ikke.
Salmenummertavlerne er fra 1804.
Senest nystafferede i 1973.
Én ombygget i 2003.
Prædikestol med lydhimmel er fra
o.1620. Stolen har været ret medtaget
og er flere gange blevet restaureret med
skiftende staffering – se ovenfor om
relieffer. På lydhimlens underside ses
et englehoved. Stol og lydhimmel er
senest restaureret i 1973.

Stolestaderne er barokke fra o.1620. Ingen af de oprindelige dørfløje er bevaret.
Stolestaderner er senest nystafferede i 1973.

Krucifiks over korbuen.
Egetræskrucifikset er formentlig fra
o.1300.
Kristus hænger i skråt strakte arme med
hovedet hældende ned på højre skulder.
Hageskægget har et lille indsnit og en
bølget hårlok ligger hen over venstre
skulder. På brystkassen ses de nederste
ribben markeret.
Lændeklædet har en stor, overfaldende
snip i venstre side og en mindre bag
højre knæ. Fødderne er korslagte.
Korsets arme blev o.1700 for enderne
og i korsskæringen påsat kvadrater med
malede fremstillinger af evangelistsymbolerne.

