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ARV OG FREMSYN
Fornyelsen af en gammel kirke
Af Arne Skovbæk. formand for Hylleholt Menighedsråd

HIMMELSTRÆBENDE KIRKE TIL ET SAMFUND I VÆKST
Hylleholt Kirke indviet 1878 - med et himmelstræbende spir på 39 m - ligger centralt ved
Hovedgaden i Fakse Ladeplads.
Første gang, man møder stednavnet Hylleholt, er i år 1500. Ifølge Institut for Navneforskning har
navnet sin oprindelse i plantenavnet hyld, og holt betyder "lille skov" på gammel dansk. Hylleholt
var oprindeligt et mindre landbrugs- og fiskersamfund ved Fakse Strand. Efterhånden som
kalkgruberne ved Fakse blev samlet, og udskibningen af kalk og kalksten blev sat i system i
1860’erne med bygning af jernbane og anlæg af en bedre havn, voksede befolkningstallet
betydeligt. I 1850 var der 664 indbyggere i området. Den 1. januar 1880 blev sognet udskilt fra
Fakse Sogn, og da var folketallet steget med over 600 til 1294. I 1902 blev Hylleholt en selvstændig
kommune udskilt fra Fakse. Det varede til 1968, hvor de 2 kommuner blev sammenlagt.
På generalstabskortet, Geodætisk Instituts målebordsblade, ses bynavnet Fakse Ladeplads første
gang i 1891; men da var navnet Hylleholt Kirke og sogn slået fast, og det blev ikke ændret til Fakse
Ladeplads Kirke eller sogn. På 125 år har området skiftet karakter, nu er det et land- /by-/ og
fritidssogn, hvor befolkningstallet er jævnt stigende. Den 1. januar 2002 er der 3.190 indbyggere, og
der er 457 sommerhuse.

EN STOR KIRKE TIL ET LILLE SAMFUND
Bregentveds ejer Frederik Georg Julius greve Moltke (1825-1875) havde interesser i
kalkbrydningem i Fakse og udskibningshavnen. Greven, der også var udenrigsminister, havde øje
for de problemer, der var med en voksende befolkning, der havde langt til sognekirken i Fakse, ca.
7 km. Greven tænkte stort og fik Vemmetofte Kloster, der også var økonomisk involveret i
kalkbrydning og havn, til at være med til at betale, så en ny kirke kunne bygges ved kysten. Kirken
anlagdes som nabo til den ombyggede Fuglsanggård - det nuværende hovedkontor for Fakse Kalk der dengang var ejet af grev Moltke, som brugte gården til sommerhus. Det er nok ikke tilfældigt, at
der går en akse fra indgangspartiet fra dette hus gennem kirkelågen til kirkedør og gennem skibet til
kor og alter.
Grev Moltke var ideskaberen til kirken, og han fik gennemført, at kirken blev noget større end
oprindeligt planlagt. Selv kunne han ikke deltage i grundstensnedlæggelsen i 1875, da han var
alvorligt syg, og han døde et par dage efter. Da det var Bregentved og Vemmetofte Kloster, der
betalte for opførelsen og i de første år også for vedligeholdelsen, blev dette forholdsvis lille
samfund beriget med en ret stor købstadslignende kirke (ca. 300 pl.) - kaldet Hylleholt- indviet 8.
september 1878. På nordvæggen ved første vindue nedenfor koret hænger der et portrætrelief af
greven, udført af den dengang kendte billedhugger Th. Stein (1829- 1901).
HELHED OG KVALITET FRA BEGYNDELSEN
Kirke og kirkegårdsanlægget står markant i bybilledet. Arkitekten, slotsforvalter kammerråd Th.
Zeltner ( 1822-1904 ), tegnede en kirke og et kirkegårdsanlæg, hvor vi kan glæde os over en plan,
hvor der var råd til at bruge de bedste materialer og af en overordentlig god håndværksmæssig
kvalitet. Vi møder det, når vi ser kirkegårdsmuren, flotte granitsten bærer den, og den er prydet med
borter og blændinger. Murpillerne ved hovedindgangen bærer kors, og ved den modsatte indgang
afsluttes murpillerne med stjerner. Har arkitekten hermed villet symbolisere Det Nye og Det Gamle
Testamente?
De smukke kraftfulde rilskårne granitkvadre i kirkens sokkel og trappesten modsvarer de råt
tilhuggede granitsten i soklen til kirkegårdsmuren. Når man går rundt om kirken, ses der mange
forfinede udsmykningsdetaljer i murværket. Der er kvalitet og et gennemført helhedspræg i kirkens
ydre - såvel som i det indre rum.
Menighedsrådet har tidligere beskrevet kirkens og inventarets historie i kirkens jubilæumsskrift
Hylleholt Kirke 1878-1978 og i hæftet om kirken fra 1993, en mere detaljeret beskrivelse udelades
derfor her.

SKRIDT PÅ VEJEN: ARV OG VISIONER
Kort efter Hylleholt Kirkes 100 års jubilæum i 1978 vedtog menighedsrådet en langtidsplan, der
bl.a. gik ud på, at kirken skulle males inden kirken fyldte 125 år. I menighedsrådet ønskede vi også,
at lysekronerne blev pudset og sat i stand, for det havde vi ikke nået til 100 års jubilæet. Mange af
vore ønsker blev udskudt til istandsættelsestidspunktet, og istandsættelsen blev stadig udsat; men
der blev dog udført vedligeholdelsesarbejder, bl.a. blev støbejernsvinduerne udskiftet i firserne.
Øverst i vinduerne blev runde matglasruder erstattet med gult glas, og klare ruder udskiftet med
himmelblåt glas. I forbindelse med vinduesudskifningen blev kirkens gardiner taget ned.
Kirken havde sidst i 196o'erne modtaget en arv fra Jakob og Johannes Hansen. Roskilde
Stiftsøvrighed havde forvaltet en restsum, der var blevet til overs, efter at arven i 1972 havde betalt
for urnemonumentet på kirkegården. Den resterende arv var i højrenteperioden vokset betydeligt,
således at arven, der nu er omdannet til en fond, kunne give 1 mill. kr. til et nyt orgel på 16 stemmer
fra orgelfirmaet P.G. Andersen og Bruhn. Dele af det oprindelige Knud Olsen orgel på 6 stemmer der var en gave i 1878 fra lensgrevinde Caroline Moltke, Bregentved - blev genbrugt, bl.a. står
facaden med orgelpiberne uændret fra det gamle orgel. Dette nye orgel blev taget i brug første
søndag i advent 1996.

Først i halvfemserne modtog kirken en ny stor arv efter frk. Else Brostrom og frk. Anna Andersen.
Denne arv måtte kun bruges til udsmykning i koret. Det gav menighedsrådet lejlighed til at overveje
en større istandsættelse af kirken, end vi ellers havde turdet binde an med.
STATUS OG VISIONER FOR KIRKEISTANDSÆTTELSEN
Nationalmuseet blev kontaktet i 1996 for at få en gennemgang af kirken og inventarets stand.
Nationalmuseets rapport forelå i maj 1997. Dernæst valgte menighedsrådet arkitektfirmaet Arp og
Nielsen M.A.A./ P.A.R. i Vordingborg, hvor de arkitekter, vi især har samarbejdet med, er Jesper
Herbert Nielsen og medarbejderne Lene Christfort og Charlotte Donsig.
Menighedsrådet har haft mange drøftelser om, hvordan en kirke skal være i dag. Da kirken blev
bygget, tog man ikke hensyn til mindre børn, for familiemønstret var et andet, og mange små børn
blev passet hjemme, når forældrene gik i kirke. Kirken råder ikke over de lokaler, nutidige kirker
har. Der kunne ikke ændres på de ydre rammer; men nok flyttes lidt rundt på inventaret. Vi ønskede
at få et frirum til børn og deres forældre. Forsøgsvis er en kirkebænk fjernet og erstattet med et par
borde og mindre stole, hvor børn nemmere kan sidde og tegne og læse. Nu vil det vise sig, om de
små i menigheden og deres forældre vil tage pladsen til sig.
Menighedsrådet ønskede også at skabe mere plads til optræden, når børn eller voksne skulle
dramatisere en tekst, eller når større kor skulle medvirke ved gudstjenester og koncerter. Derfor er
den forreste kirkebænk i hver side fjernet, og døbefonten fra 1878 flyttet tilbage til den oprindelige
placering i kirkens nordre side nedenfor koret.
TRADITION OG FORNYELSE
Overvejelserne om, hvordan vi bruger kirken, har mange aspekter. I Hylleholt Kirke har vi fået et
større orgel, og et klaver er anskaffet. Bibelselskabet har stået for en ny oversættelse af Biblen, der
blev autoriseret i 1992. Samtidig blev arbejdet med en ny salmebog igangsat, og den er nu ved at
være klar til autorisation. Tillæg til salmebogen bliver brugt for at få flere salmer ind med et
nutidigt sprog. På mange måder kan man se, at tiden og sproget har ændret sig, så der er behov for
at understøtte Biblens tekster i samklang med tiden.
Igennem mange år har menighedsrådet formidlet og diskuteret ny kirkekunst i et frugtbart samspil
med menigheden. Tidligt i planlægningen af istandsættelsen besluttede menighedsrådet sig for, at
antependium og knæfald skulle udskiftes, og vi droftede, om ikke altertæppet også skulle skiftes for
at få en bedre harmoni. Et ønske om en ny messehagel skulle derfor afvente en samlet
istandsættelse.
Den kirkelige lovgivning blev ændret, så menighedsrådene gratis kunne få vejledning fra
Akademirådet. Menighedsrådet valgte at lade Akademirådet vurdere kirkens alterbillede, og
billedhuggeren Hein Heinsen besøgte Hylleholt Kirke i maj 1999. Akademirådet udtalte
efterfølgende, at midterbilledet var af forholdsvis ringe kunstnerisk kvalitet, og at kirken ville vinde
med et nyt alterbillede. Akademirådet foreslog, at man skulle tage stilling til antependium,
altertæppe og knæfald i samarbejde med den kunstner, menighedsrådet valgte til at udføre
alterbilledet.

UDSMYKNING OG FARVESÆTNING AF MAJA LISA ENGELHARDT
Hein Heinsens besøg var afgørende for forståelsen af, at et nutidigt kunstnerisk udtryk er vigtigt for
at understøtte det, der bliver sagt i teksterne fra Biblen og i prædikenen. Denne rådgivning betød, at
menighedsrådet valgte at gå ind for, at kirken skulle have nye alterbilleder. Blandt flere dygtige
kunstnere valgte menighedsrådet Maja Lisa Engelhardt, som netop havde fuldført udsmykningen af
Skelund kirke ved Hadsund.
Maja Lisa Engelhardt blev også valgt til at farvesætte kirken fra bænkehynder til hvælv. Også her
har vi fået en gennemgribende fornyelse. Kirken var sidst blevet malet i 1951 og var meget tilrøget
og snavset. Den nye farvesætning understreger de bærende elementer i kirken. Med den nye

udsmykning og farvesætning har vi søgt at bevare og videreføre det helhedspræg, der var det
bærende ved kirkens indvielse.
Menighedsrådet ansøgte Menighedsrådenes Fond til Udsmykning af Danske Kirker om et tilskud til
udsmykningen, og fonden var så imødekommende, at man i år 2000 bevilgede et tilskud til den nye
alterudsmykning.
De gamle alterbilleder af Carl Chr. Andersen har menighedsrådet ladet konservator Karin Lykke fra
Jægerspris sætte i stand. De er nu hængt op bag på altertavlen og dermed bevaret for eftertiden i den
rette sammenhæng i kirken.
RESTAURERINGEN OG NYE MÅL
En istandsættelsesproces er langvarig. Først skal menighedsrådet gøre sig klart, hvilke ønsker, der
kan eller skal tilgodeses. Der skal holdes orienteringsmøder med menigheden, og dernæst skal
samarbejdet med arkitekterne og andre eksterne rådgivere fungere. Menighedsrådet har igennem
dispositionsforslag, forprojekt og hovedprojekt haft samarbejde til mange sider - herunder også den
glæde at samarbejde med kunstneren Maja Lisa Engelhardt.
I februar 2002 kunne istandsættelsen omsider begynde. Den endelige godkendelse af restaureringen
af den oprindelige døbefont forelå først i juni 2002, så chefkonservator Søren Bernsted m.fl.,
Fælleskonserveringen på Kronborg, har haft travlt med - sammen med de øvrige
konserveringsarbejder - at nå at blive færdig med istandsættelsen.
Granitdøbefonten fra kirkens 50 års jubilæum i 1928 bliver sat ud på kirkegården, og da
kirkegården trænger til en opstramning i sit udtryk og en ny stenbelægning op til kirken, har
menighedsrådet valgt landskabsarkitekt Charlotte Skibsted M.D.L. MAA fra Veksø til at udarbejde
en ny kirkegårdsplan.
Jakob og Johannes Hansen's Fond har besluttet at give Hylleholt Kirke en messehagel til kirkens
125 års jubilæum i september 2003. For at bevare helhedsindtrykket, som Akademirådet har
anbefalet, har vi bedt Maja Lisa Engelhardt stå for designet.
Menighedsrådet har haft den glæde at modtage støtte og arvebeløb, som har givet os en mulighed
for - og en pligt til - at videreføre kvalitetspræget i kirken. Menighedsrådet har også haft den glæde
over flere valgperioder at være med til at løse denne opgave. Jeg tror, at alle, der har været med i
processen - og det gælder også rådgivere, håndværkere, konservatorer og kunstner - kan se tilbage
på en berigende arbejdsopgave.
Menighedsrådet takker Tryggevælde Provsti og Roskilde Stiftsøvrighed for, at vi fik tilladelse til at
udføre arbejdet, herunder også at udskifte alterbillederne. Vi håber, at istandsættelsen og
ændringerne i kirken kan være med til at understøtte det menighedsliv, der udgår fra Hylleholt
Kirke.

RESTAURERING AF HYLLEHOLT KIRKE
Af Jesper Herbert Nielsen, arkitekt m.a.a.

BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER
Hylleholt Kirke ligger i, eller måske rettere, ved Fakse Ladeplads og er opført i årene 1875-78 på
initiativ af F.G.J. greve Moltke, Bregentved, og finansieret sammen med Vemmetofte Kloster.
Arkitekten var Johan Theodor Zeltner (1822-1904), og Hylleholt Kirke må siges at være et
hovedværk, omend ikke meget omtalt i faglitteraturen. Kirken blev placeret nær endestationen for
jernbanen til Faxe Strand og udskibningshavnen; det var også her befolkningstilvæksten fandt sted i
sidste halvdel af 1800-årene. På opførelsestidspunktet lå kirken meget nærmere strandlinien, da
vejen lå helt ud til vandet, omtrent som det i dag ses syd for den næsten samtidigt anlagte
udskibningshavn for Fakse Kalkbrud. Havnen har gennem årene undergået meget omfattende
udvidelser, hvilket har medført opfyldninger og bebyggelse længere og længere fra den oprindelige
strandbred.
Kirken består af kor og skib samt af tårnet mod vest, hvori indgangen er; det lille tårnrurn fungerer
således som våbenhus. Bygningens ydre røber på afstand, at der er tale om en nyere kirke; den
fremstår i rød, blank mur og med dominerende, næsten rendyrkede, gotiske træk. De store,
spidsbuede vinduer, de leddelte stræbepiller, indgangsportalens kamtakkede gavlmotiv er
umiddelbart genkendelige og typiske for den gotiske stil. Andre træk, som skibets relativt flade
sadeltag og den nærmest helvalmede afslutning af korets tagflader, peger imidlertid på senere og
mere rationelle tider. Tårnet overgår, med hjælp fra stræbepillerne i hjørnerne, fra en firkantet
grundplan til en ottekantet overbygning, der afsluttes i et næsten 40 meter højt, slankt spir.
Bygningen kan ikke siges at være typisk gotisk; men derimod stærkt præget af den såkaldt nygotiske stil, der var udbredt i sidste halvdel af 18oo-årene.
Perioden fra midten af 1800-årene til udbruddet af 1. Verdenskrig var bygningsmæssigt præget af
det historicistiske udtryk, hvor der anvendtes detaljer og træk fra tidligere tiders stilarter.
Stilefterligningerne kunne udarte til rene kopier og gjorde sig ofte gældende samtidigt således, at
træk fra gotikken, renæssancen og barokken kunne optræde i samme bygning. Med den frie
anvendelse af tidligere tiders kendte udtryk kunne der indbygges særlige stemninger og
associationer, der gav bygningerne en høj grad af fortælleværdi og stærke udtryk. Hvilke stiltræk,
der blev anvendt, afhang i nogen grad af bygningens funktion; men også af hvilken historisk
periode, der blev opfattet som den pågældende bygningstypes storhedstid. Som det ses af periodens
kirkerestaureringer ved de gamle middelalderkirker, var det som en vedtagelse, at særlig den
gotiske stil var knyttet til det kirkelige, ved bankbyggeri ses associationer til florentinske paladser,
mens periodens rådhuse fremstår i såvel gotik, renæssance og barok. I hele perioden ses det, at det
blanke murværk vandt frem; man nærmest dyrkede murstenen, og bygningerne blev prydet af
formsten, stik og gesimser, flittigt suppleret med andre detaljer i cement og støbejern. I
konstruktionerne blev den nyeste teknik anvendt, således er tidens trang til at skabe stemning ved
hjælp af associationer fra kendte, historiske forbilleder uden forbehold fulgt op med for eksempel
anvendelsen af støbejern og armerede betonkonstruktioner.

Materialerne, der præger Hylleholt Kirke, er de røde mursten, skifertaget, kobberspiret og vinduerne
med de dybe sålbænke i støbejern. Forfinelsen af murværket udebliver ikke, og foruden
trappefrisegesimsen på skib, kor og nederste del af tårnet, ses en svagt udkragende rundbuegesims
under tårnets ottekantede overbygning. Stræbepillerne, der er et væsentligt træk ved kirken, har
formstensgesimser; men først og fremmest ses profilering og bearbejdelse af false ved vinduerne og
i den rigt udformede indgangsportal i tårnets vestside. Selv den lille, ydmyge nedgang til kælderen
under koret er forsynet med dobbelte spidsbuede stik med stander- og kopskifte. Det er med andre
ord som om alt er behandlet på et højt og raffineret, håndværksmæssigt niveau - og alligevel ved
brug af få, begrænsede materialer.
Oprindeligt var der anbragt en fin tagrytter med spir over skibets østgavl. Dette arkitektonisk set
vigtige element, der formentlig har fungeret som skorsten, blev desværre nedtaget i forbindelse med
en reparation i 1965 og erstattet af det forgyldte kors, der oprindeligt sad på korets tagryg. Denne
foranstaltning har forringet den arkitektoniske fremtræden af kirkens ydre, da tagrytteren
korresponderede med tårnets karakteristiske, høje og slanke spir.

Kirkens indre er, som det ydre, stærkt præget af den nygotiske stil, hvilket ses af såvel de indre
bygningsdetaljer som af det velbevarede inventar. En fornemmelse af, at der intet er sket indvendigt
siden kirkens opførelse, er nærliggende ved en umiddelbar betragtning; men det skal senere
påpeges, hvilke ændringer der dog er foretaget i forhold til oprindeligt.
I det indre er det karakteristisk, at indgang og kor ligger aksefast, at der hersker en vis grad af
symmetri og ikke mindst, at inventaret er samtidigt. Tårnrummet fungerer som våbenhus, men kan
ikke fratages at have stor betydning for oplevelsen af skibets opadstræbende karakter, netop på
grund af den store kontrast mellem det lille rum og det store kirkerum. Det virker opløftende at
træde ind gennem døren til kirkens indre under orgelpulpituret. Kirkens hvælv er båret af trekoblede halvsøjler med korintiske kapitæler.
Pulpituret er båret af to støbejernssøjler og i øvrigt udformet med et fremskudt midterstykke, hvor
orglet er placeret. Midterstykket har lukkede fyldninger og sidestykkerne har støbejernsbalustre begge spidsbuede og med en ornamentik, der svarer til de øvrige billedskærerdetaljer i kirken.
Stadegavlene er spidsbuede og prydes øverst af udskårne, lidt varierende, cirkulære motiver.
Altertavle og prædikestol repræsenterer hver for sig overordentlig fine snedkerarbejder, der med det
rige billedskærerarbejde så at sige binder hele kirkens indre sammen. En mindetavle over F.G.J.
greve Moltke er en væsentlig del af inventaret og er helt sammenhængende med de øvrige, rigt
detaljerede inventarstykker.
Triumfbuen mellem skib og kor har samme bredde som selve koret, hvilket må tilskrives ønsket om
et forstærket indtryk af alterpartiet, en vis iscenesættelse eller stemning, om man vil. I den
middelalderlige gotiske periode opførtes de såkaldte helhedskirker, hvor kor og skib går ud i eet,
ofte således, at koret har en polygonal afslutning mod øst. Det er jo netop historicismens mulighed
at skabe stemninger ved hjælp af virkemidler fra tidligere tiders forbilleder, og her i Hylleholt Kirke
indarbejdes karakteren af det adskilte kor, som i grunden hører den ældre, romanske kirke til.

Væggene er malet i olieemulsionsfarve, mens selve hvælvkapperne er strøget med limfarve.
Stolestaderne fremstår i lakeret fyrretræ; mens det øvrige inventar er ådret som egetræ. Den
omfattende guldstaffering er blevet nøje undersøgt, og det har vist sig, at der er stafferet med guldbronze på såvel snedkerinventaret som på alterskrankens støbejernsbalustre ved knæfaldet.
Hylleholt er så at sige "en arkitektonisk kirke", opført efter et gennemarbejdet projekt - i
modsætning til middelalderkirken, der har undergået ombygninger og ændringer af såvel
bygningsdele som inventar, hvoraf der alene ses senere tilføjelser. Det er imidlertid disse ændringer
og tilføjelser, der i realiteten giver nutidens betragter et indtryk af en udvikling og dermed
middelalderkirkens historie.
Den grundige gennemgang af baggrund og arkitektoniske forudsætninger i Hylleholt Kirke skal
understrege, at det væsentligste mål for restaureringen og den kunstneriske udsmykning har været at
påpege, og i nogle tilfælde forstærke, kirkens arkitektur og fremtræden. Hylleholt Kirke er som
nævnt overordentlig velbevaret og præget af helhed; men tiderne har dog alligevel medført nogle
ændringer, hvoraf nogle kommenteres efterfølgende.

RESTAURERING
At Hylleholt Kirke forekommer at være stort set uændret fra opførelsen skyldes det stærke stilpræg
og den helhed, der præger kirkens ydre og indre. Restaureringsarbejdet har i nogle tilfælde genskabt
oprindelige forhold og i andre tilfælde medført ændringer, der dog alle har været meget grundigt
overvejet, og som har været fundet uomgængelige af hensyn til nutidens funktioner og den
æstetiske helhed. I det følgende anføres alene de væsentligste af de forhold, der enten har været
ændret fra opførelsen, eller som er blevet reguleret ved den gennemgribende hovedrestaurering.
Den fine tagrytter, der blev nedtaget i 1965, er ikke omfattet af restaureringsarbejderne. Ved
sammenligning med ældre afbildninger må det ikke desto mindre klart erkendes, at denne
bygningsdetalje har overordentlig stor betydning for kirkens arkitektoniske fremtræden.
Kirkens indgangsdør blev i 196oerne flyttet ind i murfalsen, og i denne forbindelse blev den del, der
tidligere havde været indvendig og pudset, beklædt med små, røde, hårdtbrændte klinker. Denne for
kirken skæmmende misforståelse er blevet omgjort ved restaureringen, idet døren er flyttet tilbage
på sin oprindelige plads i god forbindelse med indgangspartiets profilerede false. Herved er det lille
tårnrum, der fungerer som våbenhus, blevet det større, som dørslaget repræsenterer, hvilket betyder
en del for det lille rum. Til våbenhuset er der fremstillet et møbel til opbevaring af salmebøger.
Vægge og hvælv er blevet farvesat efter forslag af Maja Lisa Engelhardt. Forud er gået
undersøgelser af de eksisterende farvelag og materialer samt drøftelser med Nationalmuseets
Bevaringssektion om hvilke reparations- og behandlingsmuligheder, der forelå. Rent arkitektonisk
var der grund til ændring af farvesætningen, da den seneste bemaling, der lå flere årtier tilbage,
havde gjort de bærende elementer lyse og selve hvælvkapperne mørkere. Der er nu opnået en bedre
balance i rummet ved betoning af de bærende led i forhold til fladerne og hvælvkapperne imellem.
Af hensyn til ønsket om en lille opholdsplads for børn er stolestaderne blevet reduceret med een
række bagest i kirken, ligesom den forreste række er fjernet i begge sider for at give bedre plads
foran stolestaderne ved prædikestol og døbefont. Degnestolen, der sidder i fast forbindelse med den
øverste, nordre bænkerække, er tilsvarende rykket een række tilbage. Alle bænke er blevet forøget i
sædedybden, og ryglænene er blevet skråtstillet for at opnå en forbedret siddekomfort. De udskårne
cirkelmotiver på stolestadernes gavle er på et tidligere tidspunkt blevet malet i stærke, klare kulører
- de er i forbindelse med restaureringen blevet guldbronzeret og skal ses i sammenhæng med den
øvrige staffering på kirkens snedkerinventar.
Ved kirkens 50 års jubilæum blev den oprindelige døbefont, der på alle måder var
overensstemmende med kirkens øvrige inventar, erstattet af en granitfont, som oven i købet
placeredes midt for kirkegangen umiddelbart foran det første trin til koret. Den oprindelige døbefont
havde stået nord for aksen, mellem forreste bænkerække, degnestolen og den nordre triumfvæg;
men den blev nu anbragt, først i kælderen og senere i tårnrummet - i de næste 75 år - skulle det vise
sig. Den oprindelige døbefont er nu, efter grundig konserveringsmæssig restaurering, genindsat på
sin oprindelige plads i kirken, hvor den atter indtager sin plads som et af kirkens fineste
inventarstykker.
Kirkens lysekroner, der stammer fra henholdsvis 1906 og 1967, er på et tidspunkt blevet flyttet fra
ophængning midt i hvælvfagene til ophængning i gjordbuerne, der adskiller hvælvfagene. Dette er
givetvis gjort af hensyn til de vanskelige belysningsforhold i det fag, hvor pulpituret krager langt

frem i rummet. Ved at ophænge kronerne i gjordbuerne er lyset søgt mere fordelt og det har været
tilstræbt, at de bageste bænkerækker også skulle belyses af den bageste krone. Samtidig blev
kirkeskibet flyttet til ophængning i kirkerummets midterste hvælv. I forbindelse med forbedring af
belysningen i kirken har restaureringsarbejderne omfattet tilføjelse af tre nye kroner, der er af meget
nutidig udformning således, at der skabes et klart forhold mellem de ældre og de nye lysekroner.
Ikke alene udformningen er radikalt anderledes ved de nye kroner; men tillige belysningen, idet de
nye kroner i princippet består af en stor mængde lysgivere, der spreder lyset og oplyser rummet
omkring i stedet for at kaste et mere retningsbestemt lys på de omgivende væg- og loftflader. Denne
belysningsform har været udgangspunkt for valget af de nye armaturer, idet belysningen især i koret
skal oplyse rummet og samtidig undgå retningsbestemt lys, som kunne resultere i slagskygger i og
bag altertavlen, der har en kraftig reliefvirkning. I koret er der ophængt et stort armatur
("Hyldeblomst", tegnet af Gehrdt Bornebusch) med mange, små halogenpærer, og i det vestre
hvælvfag er der over bænkerækkerne i hver side ophængt et mindre armatur af samme type som i
koret. Under pulpituret er der suppleret med små lysarmaturer. Samtidig er de oprindelige kroner og
kirkeskibet flyttet tilbage til de oprindelige placeringer - med de store kroner placeret midt i
hvælvfagene, hvorfra de oplyser det hvælvede loft.
På ældre fotografier ses der gardiner foran vinduerne, hvilket på visse årstider måske har forhindret
fornemmelsen af kuldenedfald ved vinduespladserne. Ikke desto mindre har gardinerne været
nedtaget i en lang årrække, og der er i forbindelse med restaureringen blevet opsat forsatsvinduer,
der er udformet nøje efter vinduerne.
Som et af restaureringens større tekniske arbejder, skal nævnes kirkens varmesystem, der er blevet
udskiftet. Der har oprindelig været fyret fra kælderen under koret, og herfra har varmen været
fordelt via den murede kanal langs kirkens ydervægge. I begyndelsen af 1930-erne blev dette
kalorifere-system erstattet af el-rørovne med de runde armaturer placeret under bænkene. Af hensyn
til en forøget kapacitet og forbedret varmefordeling er der nu etableret armaturer til strålevarme
under bænkene og armaturer til konvektionsvarme under vinduerne.

KUNSTNERISK UDSMYKNING
Allerede meget tidligt i forberedelserne til kirkens indvendige restaurering var der fremsat ønske
om en nutidig kunstnerisk udsmykning af især alterpartiet, og det har været overordentlig positivt at
have været inddraget i denne del af sagen helt fra begyndelsen. Grundige drøftelser i menighedsråd
og byggeudvalg gik forud for en henvendelse til kunstneren, Maja Lisa Engelhardt, der hurtigt
tilkendegav at ville påtage sig opgaven. Spændingen om, hvordan samarbejdet mellem kunstneren
og arkitekten mon skulle forløbe, blev udløst ved det første møde, hvor der viste sig stor
overensstemmelse for så vidt angår synet på kirkens arkitektur og karakter og endvidere på,
hvorledes de tilstedeværende kvaliteter kunne understreges og fremhæves. Det har været en meget
stor - og berigende - oplevelse at have haft lejlighed til at samarbejde med en kunstner af Maja Lisa
Engelhardts format. Hun har formået at leve sig ind i den givne - og noget bundne - opgave med de

forhold og forudsætninger, der råder, og samtidig tilføre helheden et nutidigt præg. Altertavlen
forekommer arkitektonisk set at være meget "bundet" i al sin stærke nygotiske fremtræden. Trods
dette, eller måske netop derfor, har Maja Lisa Engelhardt opnået en harmonisk helhed- netop med
altertavlen som det naturlige centrum. De tre nye malerier i altertavlen skal nemlig ses i
sammenhæng med altertæppet, antependiet og den lidt provokerende farvesætning af de korintiske
kapitæler på søjlerne, der bærer hvælvene. Det er tydeligt, at de farvede kapitæler på søjlerne i
skibet lægger op til koret som en kulmination, idet der også i koret ses tilsvarende søjler som
afslutning af koret og baggrund for alterpartiet. Endelig har Maja Lisa Engelhardt foreslået
farvesætningen på hvælv og ribber samt den lille detalje med guldbronzering af stadegavlenes
udskårne cirkelmotiver. Der er opnået en syntese, som har rettet op på nogle arkitektoniske
skævheder samtidig med, at den nye udsmykning har tilføjet kirken en nutidig og vedkommende
karakter.

DET SKJULTE OG DET ÅBENBAREDE
Af Lisbeth Smedegaard Andersen, præst og forfatter
"Man behøver ikke at dukke nakken, når man kommer ind i en kirke. Jeg vil gerne, at man løfter
hovedet, ser sig omkring og åbner sit sind. Man skal føle lethed. Og falde til ro."
Ordene er Maja Lisa Engelhardts og er taget fra et avisinterview i forbindelse med kunstnerens
første kirkeudsmykning i Skelund Kirke for et par år siden. Maja Lisa Engelhardt hører til blandt de
nyere kirkekunstnere, men hun har allerede markeret sig som en kunstner, der arbejder med
motiverne ud fra en lydhørhed over for spændingen mellem to inspirationskilder: Naturen på den
ene side og Biblen på den anden. Dertil kommer et klart blik for sammenhængen mellem Det gamle
og Det nye Testamente: "Uden Det Gamle Testamente havde Det nye ikke eksisteret."
Den nye udsmykning af Hylleholt Kirkes alterparti bygger på denne sammenhæng. Så snart man
kommer ind i kirken tiltrækkes øjet af den nygotiske altertavle med de tre fløje - den store
spidsbuede midterfløj omgivet af to små smalle sidefløje.
Det centrale motiv er Kristi sidste møde med disciplene før Himmelfarten. Udgangspunktet er
Apostlenes Gerninger, hvor Kristus pålægger disciplene at være hans vidner både i Jerusalem, i hele
Judæa og Samaria og lige til jordens ender. Det er hans sidste ord, før han forsvinder for deres øjne,
og på billedet står han for menigheden næsten som i modlys: Hans skikkelse er delvist opløst i
lyset, og ansigtstrækkene kan ikke skelnes. Samtidig er der en lethed, som svævede han allerede
over jorden, og han er omgivet af et mægtigt lysskær, som tilhørte han på en gang både den jordiske
og den himmelske sfære.

Når man sidder nede i kirken og ser op mod altertavlen, opdager man efterhånden, at der er et
vældigt rum bag Kristus, der antyder to dimensioner. For nok ser vi her Kristus før himmelfarten,
men på den anden side befinder vi os også lidt i samme situation som disciplene efter hans
himmelfart. De stod endnu som blændede og så op i lyset, da to mænd pludselig stod hos dem og
sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til
himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen."
Fortid og fremtid - Jesus var her, og han kommer igen. Vi lever i en mellemtid, i en venten, hvor vi
skal være nærværende her, hvor vi er. Det understreges af sidefløjene, hvor kunstneren har malet et
par små landskabsbilleder, der snarere end en gengivelse af bestemte steder forekommer at være
præcist ramte sindbilleder af den sydsjællandske natur. Diskret viser kunstneren her både sit
kendskab til traditionen og respekten for altertavlens stil med det nygotiske rammeværk. I gotikken
og den tidlige renæssance lod malerne ofte de bibelske scener udspille sig i det lokale miljø - i
gaderne, på torvet eller i omegnen omkring byerne - for at understrege, at den skildrede begivenhed
ikke bare var noget, der foregik engang. Jesus var her på jorden, han kommer igen, og han er her,
hvor vi færdes i det daglige. Netop her!
Alterbillederne er smukke; men de er også poetiske i en grundlæggende betydning, for den poetiske
tanke er en vederhæftig tanke. I modsætning til så mange andre af tidens påstande og ideer,
forkynder den poetiske tanke den tidløse sandhed om menneskets grundbetingelser.
Altertavlen er kun en del af udsmykningen. Den anden del består af et altertæppe, baseret på et
forlæg af Maja Lisa Engelhardt og vævet på Atelier 3 i Paris. Adskillelsen mellem altertavle og
altertæppe udgøres af alterbordet, som er beklædt med mørkt violet stof, hvorpå der er påsat et bånd
i jordbrunt stof med kornaks, broderet i guld- og platintråd og adskilt af en lille blå prik mellem
hvert aks. Denne opsætning udgør antependiet. I altertæppet indgår mange forskellige materialer,
både uld, bomuld, hør og silke, der er brugt farver fra den mørkeste jordfarve til den lyseste tone af
gult, ligesom de enkelte tråde er spundet sammen af flere nuancer. Guld- og platintråde bidrager til
at understrege stråleglansen, og resultatet er et tæppe med en struktur, der lever og ændrer sig med
lyset.
Motivet, som altergæsterne først rigtigt ser, når de knæler ned ved alterskranken, er fra Det gamle
Testamente. I 2. Mosebog fortælles det i kapitel 33, at Moses beder Gud om at måtte se hans
herlighed; men Gud svarer: "Her hos mig er der et sted; stil dig på klippen. Når min herlighed går
forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter
tager jeg min hånd væk så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se."

Guds svar er gådefuldt. På den ene side er det udtryk for en klar afvisning: Gud afslører ikke sit
inderste væsen. På den anden side får Moses lov til at se Gud bagfra, fra ryggen, idet han skærmes
af den hånd, der nådefuldt sættes mellem den menneskelige sårbarhed og det guddommelige
mysterium. Det er erfaringsnært: En gammel mand fortalte mig engang, at han i sit liv havde haft
mange sorger og megen modgang. Ofte syntes han ikke, han kunne se Gud nogen steder. Men så
alligevel: "Når jeg var kommet igennem, følte jeg tit, at jeg havde set Gud bagfra."
Altertæppet viser det øjeblik hvor Moses står i klippespalten til venstre, mens Guds herlighed
drager forbi ham som det hvide slæb på en kappe af lys - det guddommelige lys, der i sig rummer
alle spektrets farver, men som i mødet med det jordiske fordeler sig som farverigdommen og
mangfoldigheden i alt, hvad Gud har skabt.
Under en gudstjeneste sker der en uddybelse af både altertavlens og altertæppets motiv. Hvor
Moses ikke får sin bøn opfyldt om at se Guds ansigt, der møder kirkegængerne hans søn i
gudstjenesten. I Ordet, som det forkyndes, ved nadveren, hvor vi modtager Kristi legeme og blod,
og i altertavlen, hvor vi aner hans skikkelse og husker, at der står skrevet, at han er "Guds
herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord." Den
usynlige Gud har åbenbaret sig i Kristus, så vi kan gribe ham med alle vore sanser. Han sidder ved
Guds højre hånd, men han er også midt i den dagligdag, vi kender og skal leve. I mødet med ham
gennemlyses alt dette kendte og synlige og viser sig som en afglans af det usynlige, der bærer vort
liv. Han er som den inderste glød omkring vægen i et lys - det sande lys, som oplyser ethvert
menneske.

THE RESTORATION OF HYLLEHOLT CHURCH
Hylleholt Church is the Lutheran parish church serving the 3200 inhabitants of Fakse Ladeplads,
Denmark.
The church has been the subject of a thorough restoration during 2002. In this booklet, the
Chairman of the Parish Council, Arne Skovbæk, and the architect Jesper Herbert Nielsen describe
the restoration, while the priest and author Lisbeth Smedegaard Andersen explains the new works
of art that have been added to the church.
Dating from 1875-78, a period during which limestone quarrying led to an increase in the local
population, Hylleholt Church was built on the initiative of Count Moltke, the owner of the manor of
Bregentved. The architect Thomas Zeltner designed a church in the English NeoGothic style, its
elegant spire rising to 39 metres.

The distinctive style of the church has been retained, enhanced by a new combination of soft
colours which endow it with a new brightness and bring out the character of the individual elements
in it.
The three new paintings in the original Neo-Gothic altarpiece are the work of the internationally
famous artist Maja Lisa Engelhardt. They represent the Ascension, here enacted against a
background of the South Zealand countryside, with the implication that Jesus Christ is present in
the place in which we live and work today. The carpet in front of the altar represents the scene in
which God leaves Moses standing in a cleft, protected by His hand and seeing the divine light from
behind when God has passed by.
The original altar paintings by Carl Christian Andersen now hang behind the altarpiece.
The original font was also restored in 2002.
There is a portrait relief of Count Moltke on the north wall.
The church organ was originally donated by Countess Caroline Moltke of Bregentved. It was
enlarged to the present 16 stops in 1996 by the organ builders P.G. Andersen & Bruhn.

DIE RENOVIERUNG DER HYLLEHOLT KIRCHE
Die Hylleholt-Kirche ist eine evangelisch-lutherische Gemeindekirche . für 3200 Einwohner in
Fakse Ladeplads, Dänemark. Im Jahre 2002 wurde der Kirchenraum durchgreifend renoviert, Der
Vorsitzende des Gemeinderates, Arne Skovbæk, und der Architekt Jesper Herbert Nielsen,
beschreiben in dieser Broschüre die Renovierung, und die Pastorin und Verfasserin, Lisbeth
Smedegaard Andersen, erklärt die neue Kirchenkunst.
Die Hylleholt-Kirche wurde 1875-78 auf die Initiative des Grafen Moltke, Besitzer des Gutes
Bregentved, erbaut. In dieser Periode war die Bevölkerungszunahme. wegen der Kalkförderung im
Kalkbruch von Fakse, gross. Der Architekt Th. Zeltner zeichnete eine Kirche in Englischneugotischem Stil mit einer Turmspitze, die 39m zum Himmel strebt.
Während der Renovierung hat man versucht, diese Stilart zu bewahren, gleichzeitig mit neuen,
schonenden Farbtönen. die die Kirche hell erscheinen lassen und ihre tragenden Elemente
unterstreichen.
Die neuen Malereien in dem Altarbild, ursprünglich neugotisch, wurden von der international
anerkannten Künstlerin, Maja Lisa Engelhardt, ausgeführt. Die Malereien zeigen "Kristi
Himmelfahrt". Die landschaft Südseelands bildet den Hintergrund für die "Himmelfahrt" und zeigt
uns damit, dass Jesus Kristus dort gegenwärtig ist, wo wir, die jetzt leben, verkehren.
Der Teppich vor dem Altar zeigt uns die Szene, wo Gott Moses, der geschüzt von Gottes Hand in
der Pelsspalte steht, von hinten den göttlichen Strahlenglanz sehen lässt, als Er an ihm vorbeizog.

Die ursprünglichen Altarmalereien von Carl Christian Andersen hängen hinter der Altartafel. Der
Taufstein ist ursprünglich und wurde 2002 renoviert. An der Nordwand hängt ein Porträtrelief vom
Grafen.
Die Orgel ist ursprünglich ein Geschenk von der Lehnsgräfin Caroline Moltke, Bregentved. 1996
wurde die Orgel von der Orgelbaufirma P.G. Andersen und Bruhn zu den heutigen 16
Orgelstimmen erweitert.

SALMEN TIL HYLLEHOLT KIRKE
Fader milde! lad din rige nåde,
som har undt os her et hvilested,
bo herinde og for hvilen råde,
fylde huset med din herlighed!

Når om frelsen støvets læber tale,
vidner småt, men bringer bud om fred,
lad din Ånd da ned til ordet dale,
fylde huset med din herlighed!

Når de gamle røster her med unge
enes om den bedste klang, vi ved,
lad i løn da engle med os sjunge,
fylde huset med din herlighed!

Når derude trættes sjælens vinge,
løft da her det håb, som daled ned!
Ja, lad bøn i Jesu navn da klinge,

fylde huset med din herlighed!

Fader vor, om huset selv du frede,
kald til det vor frelsers menighed!
Er om ham den tit og glad til stede,
fyldes huset med din herlighed!

Salmen "Fader milde!" og Hylleholt Kirke hører sammen, for præst og salmedigter Vilhelm August
Esmann (1831-1901) skrev salmen til Hylleholt Kirkes indvielse, og efterfølgende har salmen været
medtaget i de autoriserede salmebøger. I den kommende "Salmebog 2002", der udgives til pinse
2003, er salmen ikke med, for tiden og sproget har ændret sig, og der er opstået behov for at få nye
salmer med i salmebogen og i gudstjenesten; men salmen vil fortsat blive sunget i Hylleholt Kirke.
Arne Skovbæk
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