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Fig. 1. Horbelev. Ydre, set fra  sydøst . 

H O R B E L E V K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

K irken var i katolsk tid viet til S. Peder1  (sml. fig.  14). Kort før  reformationen  sad 
kongen inde med kaldsretten2, som imidlertid 1565 blev overdraget Sidsel Ulfs-

tand til Rønned3 (sml. alterkalk s. 1439), hvis arvinger ved mageskifte  1585 atter over-
drog gård og kirke til kronen4, som derpå ejede kirken til 1767, da den på auktionen 
over det falsterske  ryttergods afhændedes  til landsdommer Green5 (sml. sygekalk, s. 1440). 
1779 erhvervedes kirken af  generalmajor Joh. Fr. Classen6 og tilhørte siden det Glas-
senske Fideicommis — fra  midten af  1800'rne i fællesskab  med andre af  sognets grund-
ejere. Kirken overgik til selveje 1. januar 1911. 

Kirken er blevet anset for  en af  de ældste på Falster7. De fire  hoveder på tårnets 
sydside er sat i forbindelse  med folkevisen  om hr. Truels døtre8. 

Kirken ligger på en svag hævning nord for  byen. Kirkegården er udvidet 
til alle sider og omgivet af  et højt, delvis omsat stendige undtagen om den 
nyeste udvidelse mod vest, der har hæk og en mur af  kløvet kamp. Mod vest 
findes  to låger og mod syd een låge mellem murede piller. 1721 skulle grå-
stensmuren repareres, og 1723—24 nævnes 132 favne  ringmur. 1732—33 blev 
porten malet med kongeparrets en halv alen høje navnetræk med gul krone 
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Fig. 2. Horbelev . P lan . 1 :300. Målt af  K . B o r r e Jakobsen 1943. 

og grønne laurbærgrene, og 1746 blev navnetrækket rettet til det nye konge-
pars. 1751 blev i nordvest opsat en ny låge (rgsk.). 

Kirken består af  romansk apsis, kor og skib, gotisk tårn og gotisk, helt 
ombygget våbenhus. 

Den romanske  kirke  har meget høje mure af  kamp og kridt. På våbenhusets 
loft  ses smukt, oprindeligt, ukalket murværk bestående af  ret små granitsten, 
hvis overflade  enten har stenens naturlige hud eller en let tildannelse; de fleste 
er hugget nogenlunde firkantede.  Stenene er meget omhyggeligt lagt i vand-
rette skifter  eller med tendens mod opus spicatum; fugekalken  er forvitret. 
Toppen af  korets romanske østgavl er på indersiden muret af  små kampe-
sten med meget tydelig kvaderfugning  skåret i den fede  mørtel med kanten 
af  skeen, således at fugen  bliver eensidig. Hele indersiden er dækket af  et 
meget fedt  pudslag, der står kridhvidt, men vistnok ikke er kalket. Skibets 
vestgavl er forneden  af  kamp, men i gavltrekanten af  store, meget omhygge-
ligt behandlede kridtkvadre, hvori øksehuggene kun gør sig svagt gældende. 
På indersiden står behugningen væsentlig grovere. Til detailler og hjørner er 
anvendt kvaderhugne sten, der vist ganske overvejende er af  kridt. Kirken 
har ingen sokkel. 

Apsis (fig.  3) har seks flade  lisener hvorimellem dobbeltbuer på konsoller 
med indadhulede kanter. I en af  lisenerne indskåret »N H P S anno 1624«. 
Et romansk vindue, der i det ydre er moderne omformet  med røde munke-
stensfalse,  står indvendig med en nypudset, men formodentlig  gammel smig. 
Korets østgavl har spor af  et stejlere apsistag end det nuværende, meget 
flade  kegletag. Den glatte korgavl synes iøvrigt at være omsat i nyere tid 
med munketegl på kamme, top- og fodtinder.  Korets sydside har spor af  en 
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Fig. 3. Horbelev . Østfacade.  1 :150. Målt af  V. Ingemann 1943. 
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lille, rundbuet præstedør og over det moderne vindue vistnok spor af  et ro-
mansk, ved hvis østre vederlag der er et lille relief  af  en mandsfigur  i lang 
kjortel. Den simpelt udkragede gesims er fra  nyere tid. Korets nordside har 
vistnok vinduesspor som sydsiden. 

Skibets østgavl er som korets. Sydsiden har to tilmurede, romanske vinduer 
med kilestensstik og fals  af  kridt. Det vestre, der er bevaret på våbenhus-
loftet  som blænding, har på den østre smig et indridset skibsbillede (fig.  4), 
ridset efter  henmuringen af  kvadrene og senere delvis dækket af  middelalder-
ligt puds9. Over det moderne sydvindue er murværket omsat, der har måske 
været et romansk vindue her. Den rundbuede sydportal er stadig i brug, 
men omdannet. Gesimsen er som korets. På skibets nordside ses kun eet 
romansk vindue omtrent midt på muren. Nordportalen markeres kun ved en 
tærskelsten. Skibets vestgavl er forneden  bygget af  kamp og i gavltrekanten, 
der er bevaret helt til tops, af  store kridtkvadre. Tagvinklen er temmelig 
flad,  ca. 100°. 

Det indre.  Apsis har kvartkuglehvælv, hvis overside er utilgængelig. Den 
meget høje, runde, forholdsvis  smalle korbue har vederlagsbånd, der er pro-
fileret  i underkanten med et rundled mellem to retkanter. Skibet har fladt 
bjælkeloft  og pudsede vægge. I sydvæggen spores et romansk vindue. 

Ændringer  og tilføjelser.  I gotisk tid er i koret indbygget et krydshvælv 
med helstens vægbuer og halvstens ribber uden overribber. Tårnet  er bygget 
i gotisk tid af  røde munkesten i munkeforbandt,  i indersiderne ses store mængder 
af  kampesten. Ligesom for  at nå ud til samme bredde som skibet er på hver 
side af  tårnet bygget en smal, halvstens lisén, hvis forside  er bindig med 
skibets mur; på sydsiden fortsætter  dette fremspring  på murens nederste del 
hen til trappehuset. Syld ses kun under tårnets nordre hjørnelisén, der er 
brynet og nu afsluttes  foroven  med en aftrapning.  På tårnets sydside sidder 
i godt fem  meters højde fire  vist i kridtsten skårne, primitive masker, tre 
mandlige og en fjerde,  der meget tydeligt er angivet som kvindelig. Maskerne, 
der har megen lighed med andet steds fra  kendte hvælvingsribbekonsoller 
(jfr.  DK. Præstø Amt, s. 1062, note 1), har givet anledning til sagndannelser 
(sml. s. 1431). Mod vest er et moderne vindue. Tårnrummet åbner sig mod 
skibet med en stor, rund bue og har samtidigt krydshvælv med puklede 
kapper; ingen overribber. Første mellemstokværk har mod nord en glug med 
trappestik, andet mellemstokværk har fladbuede  glugger mod syd og nord, 
hvoraf  det søndre er falset.  Klokkestokværket har til tre sider fladbuede 
tvillingglamhuller i spejl dækket af  en dobbelt fladbue  på mellemkonsol, 
mod øst to falsede,  fladbuede  glamhuller. Tårnet har på sydsiden bloktand-
gesims, på nordsiden gesims af  tre simple udkragninger. Østre taggavl har 
under 13 munketeglsafdækkede  kamtakker en stokværksdelt blændingsdeko-
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ration bestående af  fladbuer,  syv skif-
ter savskiftebælte,  slanke spidsbuer og 
cirkler; i midten to små, fladbuede  glug-
ger. Vestre taggavl har forneden  en frise 
af  små kvadratblændinger under et seks 
skifter  savskiftebælte,  derover tre cirk-
ler flankeret  af  rektangler med hænge-
stav og øverst fem  smalle højblændin-
ger, der vistnok oprindelig har været 
spidsbuede, men er ødelagt ved gavl-
toppens ommuring; også de flankeres 
af  rektangler med hængestav. Tårnets 
andet mellemstokværk har i foden  af  et 
bredt bælte af  næsten rent kampestens 
murværk et lag af  radiale, gennemgående bomhuller; et tilsvarende findes 
i klokkestokværket. Tårnets sadeltag havde i 1720—21 to kviste (rgsk.). 

Våbenhuset  er gotisk, men helt omdannet i moderne tid. Indvendig findes 
fladbuede  spareblændinger i vestsiden og fladt  bjælkeloft.  I 1721 skulle der 
gøres et nyt loft  og en trappe med en repos. 1732—33 tales om »den ny gar-
nerede våbenhusdør« (rgsk.). 

Kirkens loft  skulle 1732—33 fornyes  af  snedker Chr. Hansen, »men som 
han for  sit begangne tyveri i denne kirke blev arresteret og henrettet, så er 
ved snedker Hans Wibertsen betalt for  kirkeloftets  omlægning af  ny«. Loftet 
blev malet med perlefarve  og røde lister sammen med kirkedøren, der blev 
rød med hvide lister (rgsk.). Nu er lofterne  i skib og våbenhus egetræsmalede. 
I 1754 blev i nordsiden indsat et nyt vindue med 72 ruder (rgsk.), og i 1792 
lod det nyoprettede classenske fideikommis  kirken reparere udvendig10. 

Tagværker.  Korets tagværk er nyere med anvendelse af  gamle materialer, 
deriblandt har et hanebånd på den ene side to rækker tætsiddende sømhuller 
tre cm fra  kanten. Korets romanske bjælkelag er på vestgavlen markeret ved 
en stribe kampestensmurværk, der ikke har kunnet pudses sammen med den 
øvrige murflade.  Højere oppe i gavltrekanten er spor af  korets tagværk, der 
har stået under ca. 45°. Tagdækningen markeres ved en 5—10 cm bred fuge. 
Spærene har i halv højde været støttet af  sideåse, fra  hvis overkant der har 
gået skråtænger fra  spær til bjælke. I toppen af  taget har ligget en tagkøl 
eller måske en firkantet  rygås. På indersiden af  skibets vestgavl ses 57 cm 
over bjælkelaget spor af  sideåse, hvoraf  stumpen af  den nordre er bevaret 
i hullet som en 9 x 20 cm egeplanke på fladen,  der går langt ind i muren og 
synes at være lodret forankret  derinde. På nordsiden af  den trekantede top-
sten er et 15 x 15 cm, 108 cm dybt hul fra  en tagkøl, der er blevet liggende, 

Aa. RI. 1953 

Fig. 4. Horbelev. Romansk kvade r med ind-
ridset skib (s. 1434). 
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efter  at tårnets kampestensmurværk er henmuret. Et tilsvarende spor findes 
på østgavlen, men her kun som en trekantet fordybning  med en sidelinie på 
22 cm. Skibets nuværende tagværk er omsat med anvendelse af  enkelte gamle 
stykker tømmer. Tårnets tagværk er middelalderligt, af  eg med øksehugne 
numre, men noget omdannet. Det har dobbelt murlægte, gennemgående 
bjælker i de fleste  fag,  spærstiver, tredobbelte hanebånd og lange kryds. På 
tværs af  spærfagene  en dragerkonstruktion med kongestolper og kryds. 

Kirken har nu gulv af  gule fliser  og gule mursten. De store, moderne vin-
duesindfatninger  står udvendig med blank mur, men iøvrigt er kirken kalket 
over tjæret sokkel og har tage af  vingetegl undtagen på apsis, der er dækket 
med zink. 

K A L K M A L E R I E R 

I 1953 blev der på triumfmurens  sydside under meget tykke lag af  hvidte-
kalk fundet  fin,  glittet, romansk kalkmaleripuds, hvorpå der ved en lille ud-
hugning er konstateret en geometrisk dekoration i okker og rødt. I 1832 
omtales11, at der på væggen i langhuset kunne ses spor af  glorier og sømme 
på klædebon i ophøjet stukarbejde, et sikkert tegn på tilstedeværelsen af 
romanske kalkmalerier fra  o. 1200. 

I N V E N T A R 

Alterbord  af  fyrretræ,  hvis glatte forside  o. 1630 er dekoreret med malerier 
forestillende  Tro, Håb og Kærlighed, fremstillet  som kvindefigurer  stående i 
nicher adskilt af  søjler. Malerierne, der kun ses gennem et delvis gennemsigtigt 
lag grå farve,  minder stærkt om det sikkert af  Antonius Clement malede 
alterbordspanel i Tingsted (s. 1318). 

I det middelalderlige †alterbord skal være fundet  en helgengrav indehol-
dende en *relikviekapsel,  hvorom det 1849 oplyses, at den »for  nogle år siden« 
er indsendt til Nationalmuseet12. Muligvis er den identisk med en blykapsel, 
som indsendtes af  Det classenske Fideikommis i 1823 tilligemed en flad, 
poleret sten og en lille forvitret  kobberplade med billede af  en biskop, som lå 
over relikvierne. 

†Alterklæde  af  rødt plyds med kongens navn, krone og årstallet, broderet 
med sølv af  kgl. perlestikker Harras; anskaffet  1728 (rgsk.). 

Altertavlen  er et bruskbarokt arbejde i Henrik Werners manér, skåret o. 1640, 
og efter  en ukontrollabel oplysning skænket af  den udvalgte prins Christian (5.) 
og hans gemalinde12. Det omtrent kvadratiske storfelt  flankeres  af  joniske 
søjler med bruskværks prydbælteringe; bag disse er to smalfelter  i barokt 
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udtunget indramning. Gennemløbende postament bestående af  en kraftig, 
kvartrund vulst med fladskåret  rankeværk over en glat frise.  Storsøjlerne 
bæres af  konsoller med englehoveder. Forkrøbbet, profileret  gesims med gen-
nembrudte bruskværksranker; over søjlerne to bøjler med store englehoveder. 
Topstykket er lille med kvadratisk malerifelt  flankeret  af  hermer; disse bærer 
en profileret  gesims, hvorpå der mellem to bruskværksslyng står et englebarn, 
som tidligere har båret et lidelsesredskab; engelens venstre ben er fornyet 
1732 (rgsk.). To tilsvarende engle med kors og martersøjle står yderst på stor-
gesimsen. Bruskværks stor- og topvinger i viltre former. 

I storfeltet  er i gennembrudt rammeværk indsat et smukt maleri (rimeligvis 
olie på træ) af  korsfæstelsen  (fig.  6), nøje svarende til altertavlemalerierne i 
Nykøbing (s. 221) og Kippinge (s. 1226), som efter  al sandsynlighed er malet 
af  Antonius Clement; som forlæg  har maleren benyttet et stik af  J. Sadeler 
efter  Christoph Schwartz13. I topfeltet  er indsat et mindre betydeligt maleri 
forestillende  korsnedtagelsen. 

Altertavlens træværk er 1954 nymalet over ældre farvelag,  sidst egetræs-
ådring med partiel forgyldning.  På postamentet læstes tidligere: »M(agister) 
Laurentius Petri Præpos(itus) ac pastor Nycopensis [1630—55], Doet. Johan 
Michael Episcopus Fionensis [1616—51]. D(ominus) Johannes Theophili Sa-
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K. W. 1952 
Fig. 5. Horbelev . Indre, set mod øst. 
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dolinus pastor loci [1619—74]«14. 1820 
blev altertavlens »midtfelt  og hoved-
parti« restaureret (syn.). 

I kirken er desuden bevaret en sen-
gotisk, trefløjet  altertavle  fra  o. 1450—75 
(fig.  7). Midtskabet og fløjenes  forsider 
har relieffer  med næsten helt frit  skårne 
figurer.  I midtfeltet  (148 x 90 cm) sid-
der Guds moder med krone på hovedet, 
barnet på venstre arm og et æble i 
højre hånd. Forneden, ved tronstolens 
højre side, er anbragt et lavt gitter, 
mens et tilsvarende i modsat side er for-
svundet. Fløjene er vandret delt på 
midten; i den (heraldisk) højre fløj  ses 
foroven  bebudelsen, begge figurer  knæ-
ler på gulvet og Maria holder en op-

slået bog i hånden. Forneden er Marias møde med Elisabeth fremstillet  på 
baggrund af  et landskab med træer og huse, bl. a. en kirke. I venstre fløj 
fortsættes  billedrækken forneden  med Jesu fødsel;  barnet ligger på jorden, 
tilbedt af  Maria og to knælende engle. Øverst vises kongernes tilbedelse, den 
forreste  knælende konge har mistet venstre hånd med gaven. Figurerne er 
skåret uden større sans for  proportioner, nogle virker langstrakte, andre under-
sætsige. Klædedragterne er rolige, undertiden med lidt gnidrede foldekast. 
Over alle billedfelterne  findes  kraftigt  svungne kølbuebaldakiner med stav-
værk og korsblomster, den nederste i venstre fløj  noget beskadiget. Hele 
tavlen krones af  en frise  med korsblomster, hvoraf  enkelte er afbrudt. 

Den oprindelige staffering  er delvis bevaret, men i nogen udstrækning op-
målet 1587, et årstal, som findes  malet i den opslåede bog i bebudelsesbilledet 
(sml. ndf.),  ligesom der en gang senere er foretaget  en lettere udbedring af 
farverne.  Ved en restaurering 193615 er de senere farvelag  fjernet,  hvor det 
lod sig gøre, og den oprindelige staffering  fixeret.  Nymalet er kun Marias 
ansigt og karmenes indersider. 

På fløjenes  bagside findes  fire  oprindelige malerier (fig.  8—9), dygtigt ma-
lede med klare, behageligt afstemte  farver,  men pletvis stærkt afskallede. 
Billederne forestiller  flugten  til Ægypten og Maria som himmeldronning på 
venstre fløj,  og fremstillingen  i templet samt Kristus for  de skriftkloge  på 
højre fløj.  Billederne har aldrig været opmålet eller repareret. Ved restau-
reringen 1936 blev alle løse steder fixeret. 

Istandsættelsen 1587 viser, at det må være denne tavle, som Niels Friis 

N. J . T. 1943 
Fig. 6. Horbelev . Maleri i a l te r tavlen 

(s. 1437). 
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Fig. 7. Horbelev. Gotisk a l ter tavle (s. 1438). 

på Nyborg (ç: Nykøbing) slot 1587 lod overflytte  fra  Nr. Alslev kirke til 
Horbelev i stedet for  en »pavetavle«, som Henning Gøye efter  kgl. befaling 
havde fjernet  året før16.  Mariatavlen har således været mindre anstødelig for 
protestantisk tankegang end pavetavlen, hvis indhold iøvrigt ikke kendes. 
1808 og 1849 hang tavlen midt på skibets nordvæg17, men inden 1880'erne 
var den flyttet  til tårnrummets sydvæg, hvorfra  den 1954 flyttedes  tilbage 
til skibets nordvæg. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  10) fra  1570, forgyldt,  19,2 cm høj. Sekstunget fod  med 
fodplade  og profileret,  gennembrudt standkant. På hver af  fodens  tunger er 
graveret en lilje, og på den ene side er fastloddet  et krucifiks  og to våben-
skjolde for  Gyldenstjerne og Ulfstand,  det sidste dog halvt afbrudt.  Kort, 
sekskantet skaft  og stor knop med seks rudeformede  bosser, hvori reliefver-
salerne IHESUS; på over- og undersiden mellemfaldende,  spidse blade med 
graverede tunger. Slankt, spidst bæger med let udadsvejfet  rand, hvorunder 
en versalindskrift  er graveret: »Fro Sedselle Ulfstand  til Bonet har lat geort 

E. Skov 1952 
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denne kalck anno 1570«. I bunden er senere indridset: »1630 h. Hans Theo-
phili« [sognepræst 1619—74]. Ingen stempler. Samtidig disk  med graveret 
cirkelkors og våbenskjolde (Gyldenstjerne og Ulfstand)  på randen. Ingen 
stempler. Oblatæske  fra  1845 med akantusbort på låget og indskriften  »1748 
Til Horbelev Kirke 1845«. Den tidligere †oblatæske var skænket af  sogne-
præsten H. C. Ehlers 1748 (rgsk.). Vinkande  i senempire fra  1845, med ind-
skrift  som oblatæsken. Også kandens forgænger  var skænket af  pastor Ehlers. 

†Tinkande  nævnes 1682 (inv.). 
Sygekalk  fra  1717 (rgsk.), partielt forgyldt,  12 cm høj. Rund fod  med pro-

fileret  standkant, riflet  knop og glat bæger med roset i bunden og indprikket 
indskrift:  »Givet af  Kierke Eieren Hr. Landsdommer F. Green 1767« samt 
vægtangivelse: »Wog 26 lod 1 qvintin«. Indskriften  må vel betyde, at bægeret 
er fornyet  1767. Københavns bystempel 1717 og mestermærke for  Christen 
Jensen (Bøje, s. 53). †Sygekalk  af  sølv, som vejede 24 lod, blev »borttagen« 
under Svenskekrigen. I stedet anskaffedes  en tinkalk18, som sagtens er blevet 
benyttet til 1717. 

Alterstager  fra  o. 1650, meget kraftige  og tæt profileret;  fod,  skaft  og lyse-
skål går jævnt over i hinanden. Lysetorn af  jern. Højde 44 cm. 

†Røgelsekar  findes  1682 omtalt som et »ildkar«, idet det efter  reformationen 

N. J . T. 1936 Fig. 8—9. Horbelev. Malerier på gotisk a l ter tavle (s. 1438). 
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var almindeligt at benytte de gamle 
røgelsekar til transport af  gløder til 
brug ved lysetænding. 

†Messehageler.  1) »Af  sort fløjl  på rød 
bund«, nævnt 1682 (inv.). 2) 1727. Af 
karmoisinrødt fløjl  med sølvgaloner og 
-kors (rgsk.). 3) 1765. Af  rødt fløjl  med 
sølvtresser (rgsk.). 

Døbefont  (fig.  11) af  rød, gotlandsk 
kalksten, antagelig udført  på Gotland 
ved midten af  1400'rne. Fonten har kva-
dratisk fod,  ottekantet skaft  og lav, 
ottekantet kumme med en spinkel rund-
stav foroven  og lave relieffer  på siderne 
forestillende  S. Peder med nøgle, S. Pau-
lus med sværd, en hjort, en enhjørning 
og et korslam, samt to billeder illu-
strerende en legende om den hellige 
Margaretha; på det ene er en drage i 
færd  med at sluge hende, på det andet 
stiger hun, kronet og med korsstav i 
hånden, ud af  en revne i dragens ryg; 
legenden fortæller,  at uhyret revnede, 
da helgeninden gjorde korsets tegn. Intet afløb.  Tvm. 88 cm. Flere lag rød 
og grå farve  er fjernet  1954. (Mackeprang: Døbefonte,  s. 400 f.). 

Dåbsfad  af  nederlandsk type fra  o. 1625. På randen seks dyr, enhjørninge, 
hunde, hjort og vildsvin, mellem drevet og graveret rankeværk, i bunden til-
svarende ranker omkring en yppig, nøgen kvinde, som skjuler sit skød med 
en kvist. Tvm. 72 cm. Fadet betegnes som nyt 166818. 

Dåbskande  af  tin, stemplet Hans Høy, fra  1853 (syn). Forgængeren, en tin-
flaske,  var fornyet  1719 (rgsk.). 

* Korbuekrucifiks  (fig.  12), unggotisk, fra  begyndelsen af  1300'rne. Figuren, 
der hænger dybt i armene, virker ret plump. Ansigtet er langagtigt med skarp-
rygget næse, dybtliggende, udhvælvede øjne under kraftige  bryn, åben mund 
med nedtrukne vige, højtsiddende, udstående ører og kløftet  hageskæg. Ske-
matisk modelleret krop med kravebenet liggende som en ring om halsen, mar-
kerede ribben og sidevunde. Underkroppen er drejet til højre i hofteleddet 
og de tykke ben samlet med een nagle. Lændeklædet, der når til midt på 
venstre knæ, er foroven  krænget ned som over et tov. Ryggen er udhulet 
fra  skuldrene til lændeklædets nederste kant. Figurens højde ca. 161 cm. 

Danmarks Kirker, Maribo amt 91 

O.N. 1942 

Fig. 10. Horbelev. Alterkalk (s. 1439). 
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Fladt korstræ fra  o. 1600, dog er den 
vandrette arm fornyet  1721 (rgsk.). 

Under den nuværende ubehagelige 
limfarve  findes  ubetydelige rester af  en 
renaissancestaffering  fra  o. 1600. Fra 
samme tid stammer en gul-rød mar-
morering bag på korstræet og et nederst 
på samme side malet blomstermotiv, 
hvorunder ses bogstaverne DOMS (Deus 
Optimus Maximus Salvator). Krucifik-
set hang 1808 over korsdøren19, d. v. s. 
under den meget høje triumfbue,  hvil-
ket stemmer med, at korstræet er staf-
feret  på bagsiden. Nu deponeret i stifts-
museet. 

Prædikestol  i ung-renaissance med bruskbarokke tilføjelser.  Stolen består 
af  fire  høje, smalle fag,  som over en kvadratisk fylding  har en slank arkade-
fylding  med slyngbånd på pilastrene, profilkapitæler,  profileret  bueslag med 
små tværstreger og hvirvelrosetter i sviklerne. På hjørnerne har i højde med 
stolens nederste fyldinger  stået en halvsøjle med skællagte spidsblade på 
skaftet  og derover en kanneleret pilaster med akantusprydbælte og blad-
kapitæl (sml. Nr. Ørslev). O. 1650 er pilastrene fjernet  på nær een og erstattet 
med bruskbarokke hermer samtidig med, at der foran  arkaderne er anbragt store 
evangelistfigurer.  Fra denne tid stammer også de bruskbarokke hængestykker 
og en svungen underbaldakin med udsavede bøjler, som forneden  er samlet 
på en vindrueklase. Bag stolen findes  i skibets sydøsthjørne et renaissance-
panel bestående af  fire  slanke, profilindrammede  fyldinger,  foroven  afsluttet 
af  en profileret  gesims med æggestav og tandsnit. Sekskantet himmel med 
englehovedbøjler på hjørnerne, hvorover putti med lidelsesredskaber, brusk-
barokke top- og hængestykker samt en udskåren due på undersiden. Stolens 
bruskbarokke snitværker er skåret i en af  Jørgen Ringnis påvirket manér. 

Stol og himmel er 1954 nymalet over ældre farvelag.  I arkadefelterne,  skjult 
bag evangelistfigurerne,  findes  malede evangelister fra  1633. Den ene, Lukas, 
holder i hånden en bog, hvorpå er malet »A(nn)o Do(mi)ni 1633«, og nederst 
i højre hjørne ses malersignaturen CAM. På bogen er senere tilføjet  »Benzon 
pinxit 1822«, hvilket må gælde en staffering  af  stolens snitværker, hvorved 
de udskårne evangelister har været taget af,  da malerierne tilsyneladende aldrig 
har været overmalede. 

Stolestader  fra  1866 (syn). Præstestol  med to fyldinger  i forsiden,  skråpult 
og stærkt fremspringende,  profileret  gesims over en tandsnitliste. I korets 

M. M. 1901 

Fig. 11. Horbelev . Døbefont  (s. 1441). 
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O. N. 1943 
Fig. 12. Horbelev. Deta i l af  *korbuekrucifiks  (s. 1441). 

nordvesthjørne. Degnestol  fra  o. 1570, svarende til præstestolen. På pultens 
gavl er under en halvroset skåret to på venstre side liggende våbenskjolde 
tilhørende Ulfstand  og Gyldenstjerne (sml. kalk, s. 1439). I rygpanelet låge 
til et vægskab. I korets sydvesthjørne. 

1714 opsattes et nyt †pulpitur,  hvortil drejeren leverede 63 små søjler 
(rgsk.). Nedtaget 1866 (syn). Et †orgelpulpitur er fjernet  1954, og orgelet 
flyttet  til tårnrummet. 

*Pengeblok  af  jernbunden eg, ca. 68 cm høj. Låsen fornyedes  1717 (rgsk.) 
og 1806 (syn). I stiftsmuseet. 

Et par nye †pengetavler  anskaffedes  1722—23 (rgsk.). 
Klokker.  1) 1595. Om halsen indskrift  i tre linier: »Anno 1595 efter  Christi 

fødtzels  aar til Rostock denne klocke omstøft  waar, sogne folkene  bekostede 
alle til lige, at hun paa ny ferdig  motte blifve.  H. Niels Hansen«. På siden 
to ens relieffer,  forestillende  Maria med barnet i solgisel. På slagringen læses: 

91* 
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»Alting forgengelig,  Herrens nafn  bliver evindelig M W (bomærke) S N R 
omnia preteriunt, sed dogma sacra durabunt« (»alt forgår,  men den hellige 
lære består«). Tvm. 96 cm. 

2) 1737. Indskrift  mellem palmetborter: »Me fecit  Johan Barthold Holtz-
man Hafniæ  anno 1737. Gloria in excelsis Deo«. Tvm. 84 cm. 

Ny ophængning i tårnets øverste stokværk. 
En †klokke  på halvtredie skippund, fem  lispund (440 kg) afleveredes  ved 

klokkeskatten 1529. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten.  1) 1572. Oluff  Holgersøn Ulstand til Bønid (Bønned), høvedsmand 
på Nykøbing slot i 33 år, død hellig trefoldigheds  lørdag 1529. Figursten af 
gotlandsk kalksten, 205 x 146 cm, med fordybet  fraktur.  I et forsænket  felt 
mellem to søjler med akantuskapitæler står ridderen iført  rustning med ven-
stre hånd i siden og den højre hvilende på sværdhæftet;  ved hans fødder  står 
hjelmen med opslået visir. Feltet omgives af  16 anevåben, hvoraf  seks i den 
ene side aldrig er blevet færdighugget.  Den rimede gravskrift  står i et rekt-
angulært felt  forneden,  og over ridderens hoved læses: »1572 bliff  den(n)e 
sten udhoggen«. Stenen, der 1808 lå i korgulvet, er i 1800-tallet taget op og 
indmuret udvendig på tårnets sydside, hvilket har forårsaget  stærk forvit-
ring, således at indskriften  nu er ulæselig. Ydermere er den dækket af  mange 
lag hvidtekalk og tjære20. Da nogle husmænd gravede i koret i anledning af 
pastor Ehlers begravelse (sml. †gravsten, s. 1445), fandt  de under Ulfstands 
gravsten hans to alen lange †slagsværd,  som de imidlertid beholdt »og lod gøre 
sig knive af«19. 

2) (Fig. 13). O. 1678. Sognepræst Peder Lauritsøn Bogense, død 13. okt. 
1619, eftermanden  Hans Theophili Sadolinus, død 9. maj 1674 i sin alders 
77. år, og deres hustru Margr(e)te Jacobs Daater, død 10. marts 1678, � år 
gammel. Rød gotlandsk kalksten, 205 x 118 cm, med reliefversaler.  Midt på 
stenen et omtrent kvadratisk skriftfelt  i rulleværksramme, holdt af  en engel, 
som flankeres  af  hvilende putti med timeglas og dødningehoved. Forneden i 
skriftfeltet  findes  et skjold med Jesumonogram og kvindens initialer, og i 
rammens nedre, store flig  to lignende skjolde, det ene med Peder Lauritsøns 
initialer, det andet med et lam, som hviler på en bog. I hjørnerne ovale felter 
med skrivende evangelister i fuld  figur.  Randskrift  fra  101. salme: »Mine dage 
ere borte, etc.«. Oprindelig i koret, inden for  knæfaldet,  nu indmuret i tårn-
buens nordre vange. 

3) O. 1701. Provst Jacob Sadolin, død 1. maj 1701 i sin alders 73. år. Han 
var i 7 år sin faders  kapellan og efter  dennes død i 22 år sognepræst her på 
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stedet samt i yderligere 7 år præst for 
både Horbelev og Falkerslev [fra  1695, 
sml. indl. s. 1447]. Desuden var han i 10 
år provst i Sønder herred. Med efter-
leversken Anne Jesdatter var han gift  i 
26 år (fire  sønner og een datter). Got-
landsk kalksten, 173 x 88 cm, med for-
dybede versaler. Stenen, der oprindelig 
lå i korgulvet inden for  knæfaldet19,  er 
nu indmuret i tårnbuens søndre vange. 

†Gravsten.  1) O. 1600. Michael von 
Weszomsteins søn, velbyrdige Baltazar 
von Weszemstein, død på Bonnetzgaard 
7. okt. 1600 i sin alders niende uge. 
Under gravskriften  (reliefversaler)  stod 
et par latinske sentenser, og nederst 
fandtes  to våben, det ene med en sprin-
gende enhjørning i skjoldfeltet  og et 
par vinger som hjælmtegn, det andet 
med tre blomster i en kande på skjoldet 
og tre lignende blomster som hjælm-
tegn. Religiøs randskrift,  Es. 26, 19. 
Stenen lå 1808 i korets gulv, mellem 
Oluf  Holgersen Ulfstands  sten og degne-
stolen21. 

Fig. 14. Horbelev kirkes † segl .2 2 

1445 

E. Skov 1952 
Fig. 13. Horbelev. Gravs ten over sognepræst 

Peder Laur i t søn Bogense, død 1619, m. fl. 
(s. 1444). 

2) Sognepræst Hans Christopher Hansen Ehlers, død 176612 (sml. vin-
kande og oblatæske, s. 1440). 

Gravsted.  På en høj i kirkegårdens nordøsthjørne står en granitsten med et 
vers og årstallet 1836. Foran højen er opstillet en granitblok med indskriften 
»Familien Kochs Begravelsesplads fra  1765« flankeret  af  to mindre sten med 
navnene Emil og Sophie. 



1446 F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Falsters gamle Rytterdistrikts Kirkeregnskaber 1682—1767, do. m. bilag 1721—67 

(RA); Regnskaber for  Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21, Kopier af  Kasseregningerne 
for  Hans Majestæts Kirker i Falster m. v. 1725—65 (LA). — Synsprotokol over Falsters 
sdr. Herreds Kirker 1806—44, Synsforretninger  for  Falsters Provsti 1845—70 (LA). — 
Falsters Sønder Herreds Jordebog 1668 (LA). — Dokumenter og Rreve for  hele Stiftet 
1579—1762, div. år (LA). — Udskrift  af  biskop Blochs visitatsbog 1786—1803 (LA). — 
Præsteindberetning til Oldsagskommissionen 1808 (NM). — Museumsindberetninger af 
E. Schiødte o. 1880, N. J. Termansen 1936 (altertavle og krucifiks),  O. Norn 1942 og 
Aa. Roussell 1953. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 106 f.  — N. L. Høyen: Notesbog XII I . 1832. 
S. 11. — Henry Petersen: Notesbog IV. 1895. S. 41 (alle i NM). 

1 Jordebog 1668. 2 Frederik l .s danske Registranter, s. 193 og 345. 3 Kronens 
Skøder I, 105. 4 Smst. s. 297. 5 Rytterdistrikternes Kontor. Bilag til kgl. Resolu-
tioner, Nr. 23, 3. maj 1767 (rentekammerark., RA). 6 H. Jørgensen og F. Skrubbel-
trang: Det classenske Fideikommis gennem 150 Aar, s. 312 f.  7 Resens Atlas, Uldall 
186 fol.  V, 93 f.  8 A. E. Nørdrup: Hovederne på Horbelev kirke og »Visen om Hr. 
Truels' Døtre« (AarbLollFalst. 1954, s. 320 fT.).  9 Aa. Roussell: Kong Valdemars 
ledingsskibe i samtidig afbildning  (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1954, s. 63 fT.). 
10 Biskop Blochs visitatsbog. 11 Høyen s. 11. 12 Larsen: Laaland Falster III , bl. 54. 
13 Gengivet i Nordelbingen, Beiträge zur Heimatforschung  in Schleswig-Holstein, Ham-
burg und Lübeck, Bd. 12. 1936, s. 43. 14 Abildgaard s. 106. 15 Ved konservator 
N. J. Termansen. 16 Langebeks Exe. 73. Falster (RA). 17 Præsteindb. 1808, Larsen, 
bl. 54. 18 Jordebog 1668. 19 Præsteindb. 1808. 20 G .A.Jensen : Danske adelige 
Gravsten, nr. 529. — En af  Søren Abildgaard 1756 udført  tegning af  stenen (i NM) 
findes  gengivet i AarbLollFalst. 1926, s. 61. 21 Abildgaard s. 107, jfr.  tegning i præ-
steindb. 1808. 22 Seglet er gengivet efter  lakaftryk  i præsteindb. til Oldsagskom-
missionen 1808 og Larsen: Laaland Falster, bd. 3, bl. 54. Signetet, som endnu fandtes 
o. 1850, var af  sølv og var antagelig o. 1600 fornyet  efter  et middelalderligt forbillede. 

Fig. 15. Horbe lev 1805. 


