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Hørsholm Kirke 

 
Fredag den 6. december 2019 kl. 11:10. 

Guide: Klaus Thiesen 

 

(vi mødes lidt over 11, da der er aktivitet i kirken til kl. 11) 

Rundvisning ca. 1 1/2 time – og så går vi hjem. 

 

 
Foto hugget fra Hovedstadshistorie.dk 

 

Vi gør en lille før-jul kirkegang med kirkens ekspert Klaus Thiesen og hører om vores 

lokale kirkes historie og udsmykning.  

 

Hovedstadshistorie.dk: 

” Hørsholm Kirke har en helt usædvanlig beliggenhed på en ø i dammen, der tidligere omgav det 

nu forsvundne Hirschholm Slot. 

Slottet blev revet ned i begyndelsen af 1800-tallet, og kirken blev opført på, hvor slotspladsen lå. 

http://www.hovedstadshistorie.dk/hoersholm/hirschholm-slot/
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Kirken blev tegnet af arkitekten C. F. Hansen (1756-1845) og taget i brug i 1822. Den har mange 

ligheder med Vor Frue Kirke i København, som C. F. Hansen havde tegnet nogle år før. 

Tidligere havde menigheden måtte bruge Birkerød Kirke, selv om der på Hirschholm slot var et 

kapel. Efter 1800 fik sognebørnene dog lov at bruge det i en kort årrække, indtil det måtte 

nedrives  

Kirkens døbefont stammer fra det gamle slotskapel. Og forbindelsen til Vor Frue Kirke i 

København understreges af, at der bag alteret er indmuret et relief, som billedhuggeren Bertel 

Thorvaldsen oprindeligt udførte dertil. 

Det var den korte historie, vi får en længere og syn for sagen den 7. december.  

 

Deltagere: 

Medlemmer af gruppen. 

Medlemmer af Hemingway Club, Hørsholm Rungsted mandag. 

 

Tilmelding/interesse/pris 

Mødet gennemføres ved 8 deltagere og max. 25 deltagere. 

Interesserede tilmelder sin deltagelse ved at sende 20 kr. på Mobilepay til 3190CX, der er en ny konto til 

Hemingway Kultur og arkitektur. Hvis du betaler på vegne en anden (eller fra din kones mobilepay) skal du 

huske at skrive navnet i kommentarfeltet ved betaling. 

Har du ikke Mobilepay kan du sende mail til bjerregaard.niels@gmail.com 

 

Program: 

Rundvisningen varer ca. 1 1/2 time.  
 

                    

Turleder 

 
Niels Bjerregaard 

 

Næste Ture: 

10. Januar 2020: Dansk Arbejdsgiverforenings domicil – guide viser os ejendommen og dens kunst 

7. februar 2020: Unitarernes hus, Dag Hammarskjölds Allé, Kbh ø. 

http://www.hovedstadshistorie.dk/indre-by/frue-plads/vor-frue-kirke/
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