Gershøj Kirke

Kirken med kor og skib er opført i 1100-tallet.
Ejerforhold

Gershøj Kirke er anneks til Sæby Kirke.
Den var i katolsk tid viet til Skt. Laurentius.
Efter reformationen følger den hovedkirken.
Kirken overgik til selveje i 1911.

Ydre

Kirkens romanske kerne, kor og skib, er af frådsten.
Vestforlængelse, tårn og våbenhus er tre gotiske tilbygninger.

Indre

Omkring 1400 bliver det flade træloft erstattet af krydshvælvinger.
Prædikestolen er et Roskildearbejde fra 1625.

Altertavlen med et maleri fra
1846 af A. Thomsen.

Prædikestolen er et
Roskildearbejde fra 1625.

Herskabsstol fra 1500tallets slutning med våben og initialer H:O.R.K: for Oluf Rosenkrantz
til Egholm og F:B:K: for og Birgitte Krabbe.

Stolestader er fra 1560’erne. Foroven har de bomærkeskjolde. Under nogle af skjoldene er
et frisefelt med navne. De fleste er nu bortskåret, men enkelt findes endnu: OLUF LAV,
ERICH O og PEDER O,

En bemærkelsesværdig detalje er det tilgitrede
spedalskhedshul i korets nordside. Her menes syge
og spedalske at have siddet udenfor, hvis de ville
høre guds ord, samt have fået nadveren rakt gennem
dette hul.

Ved restaureringen i 1976 – 79 blev
der afdækket mange kalkmalerier.
På skibets loft ses spor af romanske
kalkmalerier fra ca. 1200.
De afventer restaurering.

Pengeblok af eg fra 1600 tallet.

Døbefont er romansk og af granit. Dåbsfadet er af messing og er fra 1580. Det er skænket
kirken 1655 af sognepræsten Hans Pedersen. På randen er graveret to våbenskjolde med
Skram- og Daa-våben, Bogstaverne I S og H D (Jørgen Skram til Tjele gift 1580 med
Hildeborg Daa).
Alterkalken er gotisk og fra 1377.

Et røgelseskar, hvis overdel er formet som
en korskirke, er fra anden halvdel af
1200tallet, fra den katolske tid.
Det hænger over syddøren.

”Gabestokken” som hænger i våbenhuset

Klokker

En klokke fra 1655 støbt af Claus van Dam
En klokke fra 1732 støbt af J. B. Holtzmann. På klokkelegemet står: ”Herr
Geheimeraad Otto Krabbe Frue Birte Scheel”.

Gershøj Kirke med Roskilde Fjord i baggrunden.

Nede ved fjorden ligger helligkilden Sankt Laurentii kilde, der langt op i 1800tallet var mål
for valfarter Skt. Hansaften. Gershøj Kirke var i middelalderen indviet til Skt. Laurentius.

