
I N D L E D N I N G 

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme 
som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver der-

for  kun et kort uddrag af  den udførlige  redegørelse for  redaktionsprincipperne 
i det først  udsendte bind, Præstø amt, hvortil læserne iøvrigt henvises. Som 
i tidligere bind bringes også i dette en alfabetisk  fortegnelse  over fagord. 
Arkivgennemgangen (regnskaber, synsprotokoller m. m.) er for  Maribo amt 
foretaget  af  Gertrud Købke Knudsen. 

Bindet vil blive afsluttet  med en kunsthistorisk oversigt samt kirke-, person-
og sagregister. 

D E H I S T O R I S K E I N D L E D N I N G E R 

De historiske indledninger er udarbejdet af  Mogens Lebeck og anfører  så 
vidt muligt, hvad der fra  skrevne og trykte kilder vides om kirkebygningernes 
grundlæggelse og ældre historie samt om ejerforhold  til patronatsretten og 
kirketienden, der jævnlig kan være oplysende for  kirkens historie (restaure-
ringer, nyanskaffelser,  gaver). Tidspunktet for  kirkernes overgang til selveje 
iflg.  lov af  15. maj 1903 er angivet på grundlag af  oplysninger fra  Nykøbing 
Falster stiftskassererkontor.  Derimod medtages kirkernes godshistorie ikke, 
ligesom der heller ikke gøres rede før  den gejstlige personalhistorie. 

I samme afsnit  anføres  eventuelle oplysninger om navnet på den værne-
helgen,  til hvem kirken i den katolske tid var indviet, samt helgennavne  knyttede 
til sidealtre. Hellige  kilder  i kirkens umiddelbare nærhed omtales, ligesom for-
svundne kapeller  i sognet nævnes her, medens kirke- og kapelruiner, hvorom 
der foreligger  nøjere oplysninger, behandles i særlige afsnit.  Sagn  knyttede til 
kirken refereres  kort på grundlag af  oplysninger fra  Dansk Folkemindesamling. 

Af  kaldshistorien nævnes blot, om sognet er eller har været anneks  til andre 
sogne. 
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B Y G N I N G E R 

Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads i forhold  til den nærmest 
omgivende bebyggelse inden den store udskiftning  ses på de efter  hver kirke-
beskrivelse anbragte landsbyplaner, der er kopieret af  frøken  A. Bang efter 
de originale kort i Matrikelarkivet. I forbindelse  med beliggenheden nævnes 
kirkelader, herregårde, voldsteder og oldtidshøje, hvis sådanne findes  umiddel-
bart ved kirken. For købstadkirkernes vedkommende er udsnit af  Resens 
byplaner fra  o. 1670 gengivet efter  tegninger i Rigsarkivet. 

Kirkegårdenes gamle grænser er med omtrentlig nøjagtighed angivet på 
matrikelkortene. Kirkegårdsudvidelserne og købstædernes anneks-kirkegårde, 
der så godt som udelukkende er fra  de sidste menneskealdre, nævnes kun i 
særlige tilfælde. 

Til hver bygningsbeskrivelse hører en grundplan  i målestok 1:300, hvor de 
forskellige  bygningsafsnit  og byggeperioder er skraveret efter  et kronologisk 
system, der fremgår  af  signatur-oversigten s. 10. Hvis intet andet er opgivet, 
vender nord opad. Planerne er rene bygningsplaner, og inventar (også murede 
altre) er i regelen udeladt. Bjælkelofter  og tagværker er heller ikke med-
taget, hvorimod hvælvingernes ribber og buer er vist med punkterede 
linier, profilerede  ribber med tredobbelte linier. Ommuringer er angivet ved 
ændret skravering, senere tilmurede åbninger ved optrækning af  konturerne, 
for  så vidt disse kendes, ellers kun ved veksel af  signaturerne; sidder to 
åbninger — f.  eks. dør og vindue — over hinanden, således at de skærer 
hinanden i planen, er den øverste vist ved punkterede linier uden skra-
vering. I bygningsdele med flere  stokværk er kun det nederste givet i ho-
vedplanen. 

Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersfølgen,  de ældste dele først,  de 
yngste sidst; også omdannelser — for  så vidt de er af  større omfang  — er 
indføjet  i deres historiske rækkefølge;  dog behandles bygningsafsnit,  der er 
genopført  af  oprindeligt materiale og på oprindelig plads (f.  eks. apsis, kor) 
i sammenhæng med de oprindelige. Er bygningsdelene jævngamle eller er 
aldersfølgen  usikker, går beskrivelsen i regelen fra  øst mod vest, fra  neden 
opefter,  fra  det ydre til det indre; tårnets underrum beskrives dog før  trappe-
huset og de øvre stokværks ydre; tagværkerne  nævnes sidst. 

De mål, der gives på romanske  murhøjder,  er kun omtrentlige, især da de
øvre skifter  kan være ændrede eller fjernede.  Munkestensmål  gives kun ved 
særlig vigtige, middelalderlige bygningsværker, eller hvis de er af  betydning 
for  dateringen. Angående de vigtigste skiftegangstyper  og enkeltheder som 
vinduer, døre, hvælvinger, gavle, blændinger, trappehuse etc., henvises til 
fagordlisten  og dens illustrationer. 



I N D L E D N I N G 9 

Fig. 1. Skematisk fremstilling  af  en typisk landsbykirke i Maribo amt. Den oprindelige kirke består 
af  kor og skib bygget af  rode munkesten. På langsiderne er en kraftig  sokkel, ofte  med flere  led, ved 
hjørnerne afskåret  af  lisener, der foroven  afsluttes  med gavlkonsoller af  hyppigst fem  afrundede  ud-
kragninger. Endvidere afbrydes  soklen af  portalfremspringene,  der omfatter  de mangefalsede  dør-
åbninger på begge skibets sider, og af  en lille »præstedør« i koret. Portalerne har ofte  trekvartrunde 
søjlestave med kapitæler og baser udskåret i teglsten. Koret har sjældent apsis, men hyppigt i øst-
gavlen et trekoblet vindue af  let spidsbuet form  og med smige false.  Også langsidernes vinduer er af 
romansk plantype; rundbuede stik kan være omgivet af  løber- og savskifter.  Gesimserne kan være 
buefriser  på profilerede  konsoller, rudefriser  el. 1.; gavlene, hvoraf  skibets gamle vestgavl ofte  findes 
bevaret i tårnet, har blændingsdekorationer og meget ofte  siksakmurværk. I nyere tid er de oprindelige 
vinduer ofte  tilmurede og nye og større indhuggede. De oprindelige tagværker er sjældent bevarede, 
men undertiden findes  aftryk  i gavlene af  den gamle tagstol — der har hanebånd og skråstiver fra 
spær til bjælke — eller enkelte genanvendte gamle tømmerstykker i den i senmiddelalderen eller 
senere fornyede  tagkonstruktion. Henimod middelalderens slutning er hyppigt ved vestgavlen bygget 
et tårn, hvis svære mure hviler på en uregelmæssig syld af  store kampesten. På siden af  tårnet står 
et trappehus, hvori en vindeltrappe til de øvre stokværk. Tårngavlene har kamtakker, og blændings-
dekorationerne er hyppigt anbragt i vandrette bælter. I samme periode er foran  en af  skibets døre 
bygget et våbenhus, og undertiden er der lagt et sakristi op mod kormuren. I det indre ses under-
tiden indbyggede hvælvinger fra  den senere middelalder, og tårnrummet, der åbner sig mod skibet 
med en bred bue, kan have fået  hvælv samtidigt med tårnets opførelse,  men mange steder ligger 

endnu flade  bjælkelofter. 
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5 6 7 8 
Fig. 2. Kirkeplanernes signaturer. 1. Romansk tid, o. 1100—1250. 2. Tilføjelser  fra  romansk tid. 
3. Gotisk tid, o. 1250—1550. 4. Renaissancetid, o. 1550—1650. 5. Efter  1650. 6. Tidsbestemmelse 
tvivlsom. 7. Er to sammenstodende mure med ensartede signaturer ikke samtidige, vises dette ved 
at murflugtslinien  af  den ældre mur er fortsat  gennem sammenstødet. 8. Kendes tilmurede åbningers 

form  ikke nøjagtigt, angives dette ved, at alderssignaturerne mødes uden skillestreger. 

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

I tilfælde,  hvor en kirke har kalkmalerier fra  forskellige  tider, skildres de 
i aldersfølge. 

I sammenhæng med kalkmalerier nævnes glasmalerier. 

I N V E N T A R 
Rækkefølgen  i beskrivelserne er: 

Alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), sidealterborde (med do.), 
alterbordsforsider  og -paneler, alterklæder. 

Altertavler. 
Altersolv, herunder berettelsestøj (sygekalke m. m.). 
Alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alterbøger, krucifikser, 

monstranser, røgelsekar, akvamaniler, vandkedler, messehageler, 
skriftetavler,  messeklokker etc. 

Alterskranker (knæfaldsskranker). 
Helgenfaner. 
Døbefonte,  dåbsfade,  dåbskander, fontelåg,  fontehimle,  fontegitre. 
Korbuekrucifikser. 
Korgitre. 
Prædikestole. 
Stolestader, korstole, skriftestole,  præstestole, degnestole, herskabsstole. 
Kister og skabe, herunder monstransskabe. 
Dørfløje. 
Pulpiturer. 
Orgeler. 
Pengeblokke, pengebosser, pengetavler, klingpunge. 
Salmenummer-tavler, præsterække-tavler. 
Malerier, der ikke hører til andet kirkeinventar eller epitafier. 
Lysekroner, lysearme. 
Kirkeskibe og andet ophængt. 
Ligbårer, jordpåkastelsesspader og lign. 
Tårnure og solure. 
Klokker. 

2 3 4 1 
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Inventar yngre end 1850 omtales kun i særlige tilfælde. 
Inventargenstande, der er kommet til museer eller vides at være bevaret 

på anden måde uden for  kirken selv, betegnes med * foran  stikordet. Inventar-
genstande, der er forsvundne,  men hvorom oplysninger haves, betegnes med 

† foran  stikordet. 
Når intet andet nævnes, er ældre træinventar altid af  eg, nyere, malet træ-

inventar fra  17—1800'rne som regel af  fyrretræ-,  alterstager, lysekroner, klok-
ker af  »malm« (for  klokkernes vedkommende en bronzelegering, kobber og 
tin, ellers sædvanligt en messinglegering, mere eller mindre zinkholdig). 

G R A V M I N D E R 

Gravminderne deles i følgende  hovedgrupper: 
Epitafier. 
Gravsten. 
Kister, herunder kisteplader. 
Sarkofager. 
Kirkegårdsmonumenter. 
Grave. 
Runestene i eller ved kirken (for  så vidt som de ikke er middelalderlige 

gravsten). 

Inden for  de enkelte grupper er ordningsprincippet aldersfølge.  Kendes for-
færdigelsesåret,  nævnes det først;  ellers må dødsåret eller typen blive be-
stemmende for  rækkefølgen. 

Ved mål på gravsten angives højden først,  dernæst bredden og til sidst, 
hvis den medtages, tykkelsen; ved trapezformede  gravsten nævnes største og 
mindste bredde, f.  eks. 97 x 63—45 cm. 

I N D S K R I F T E R 

Se skrift  s. 21. — Uforkortet  gengives som regel kun indskrifter  af  historisk 
indhold på kirkeinventar og bygninger samt gravskrifter  ældre end 1550. 
Gengivelsen er her ord- og bogstavret, dog med vor retskrivnings adskillelse 
mellem u og v samt anvendelse af  store begyndelsesbogstaver ved navne. 

Af  yngre gravskrifter  gives kun et udtog med alle positive oplysninger om 
personerne og deres livsforhold  samt om selve mindesmærkets tilblivelse. 
Også i udtogene citeres person- og stednavne bogstavret, men latinske navne 
sættes i nominativ, og den danske form  vedføjes,  for  så vidt den kendes. 

Andre indskrifter,  poetiske, religiøse m. v. gengives kun, når de skønnes 
at have særlig interesse. 
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Til latinske indskrifter  vedføjes  en dansk oversættelse, der i vanskelige 
tilfælde  er kontrolleret af  professor,  dr. phil. Franz Blatt. 

Ved gengivelse af  indskrifter  anvendes følgende  tegn: 

[!] 
( ) 
[ ] 
<> 
� 

Udråbstegn efter  urigtigt stavede ord. 
Rund parentes ved opløsning af  forkortelser. 
Skarp parentes ved rekonstruktion af  manglende ord eller bogstaver. 
Kantet parentes ved senere tilføjelser  til den oprindelige indskrift. 
Tomme, ikke udfyldte  pladser, især dødsår og datoer. 

Beskrivelser af  kirkerne og deres inventar, istandsættelser m. m., udførligere 
end det har kunnet gøres i redaktionerne, derunder som regel også fuldstæn-
dige afskrifter  af  indskrifter,  er tilgængelige i Nationalmuseets arkiv. 



FAGORD 
Forældede gloser, særlig kendte fra  kirkeregnskaberne, er betegnede med †. 

ådring,  malet efterligning  af  glathøvlet 
træ med årer. 

ås, åsbjælke,  tømmer, der ligger på langs 
i et tagværk og bærer spærene; den 
øverste ås kaldes rygås, de øvrige side-
åse. 

abakus,  dækplade over kapitæl. 
affaset,  med skråt afskåret  kant. 
aftrapning,  aftrappet,  trinvis opmuring af 

enkelte skifter  eller større murpartier 
(sml. fig.  3). 

afvalmet,  se valmtag. 
akantus  (akantusbladrække, akantusranke 

etc., sml. akantusmontant ,båndakantus) 
sydeuropæisk plantes fligede  og takkede 
blade anvendt ornamentalt, som det f. 
eks. ses på det korinthiske kapitæl fig.  26. 

akantusmontant,  akantusblade på lodret 
stængel (sml. akantus). 

akvamanile,  vandkande, som regel malm-
støbt i dyre- eller rytterskikkelse; i ka-
tolsk messetjeneste brugt ved præstens 
håndtvæt. 

antemensale,  alterbordsforside. 
antependium,  alterbordsforhæng. 
apsis, apside,  korrunding. Udbygning, som 

regel halvrund, hyppigst på korets øst-
mur. 

arkade,  buerække, som bæres af  søjler eller 
piller; også om en enkelt bue (tårn-
arkade). Foruden i arkitektur anvendes 
motivet dekorativt i træskærerarbejder, 
på gravsten etc. (sml. blændarkade). 

arkitrav,  det nederste profilled  i en søjle-
båren gesims (se fig.  23). 

attisk  profil,  består af  en huling mellem 
to rundstave, af  hvilke den nedre i re-
gelen er kraftigere  end den øvre (sml. 
fig-  19). 

attisk  slyngbånd,  ornament af  to bånd i 
fortløbende,  åben sammenslyngning 
(sml. ringbæltet under kapitælet fig.  23). 

bånd,  1) smalle dekorative, som regel vand-
rette murfremspring  (sml. kragbånd); 
2) visse tommerstykker i tagværk (se fig. 
22) og bindingsværk, f.  eks. hanebånd, 
krydsbånd, skråbånd. 

båndakantus,  vinkelbrudte og bøjede, smal-
le, ofte  sammenslyngede ornamentbånd 
med skedeblade af  akantusløv og ned-
hængende klokkeblomster. 

baldakin,  pragthimmel, 1) egentlig et telt-
eller skærmagtigt dække af  kostbare 
stoffer  over en trone, et alter el. lign. 
(sml. ciborie); 2) fremspringende  over-
dækning af  træ eller sten over alter eller 
figur;  3) ornamenterede bueslag øverst 
i felterne  i gotiske altertavler; 4) prædi-
kestolshimlens overbygning (underbal-
dakinen sidder under prædikestolen). 

baluster,  dværgsøjle eller -pille, som kan 
have stærkt varieret profil,  ofte  med 
pæreformede  led. Rækværkstremme. 

barok,  se stilarter. 
base, basis, søjle- eller pillefodstykke  hvi-

lende på plint (se fig.  23). 
basilika,  bygning af  langhus-type, der ved 

søjle- eller pillerækker er delt i tre eller 
flere  skibe, af  hvilke midtskibet er bre-
dere og højere end sideskibene og ofte 
har vinduer i overmurene (højkirken). 

basrelief,  se relief. 
†benhus, rum, hvor i tidligere tid de på 

kirkegården opgravede knogler hen-
lagdes. 

berapning, afretning  af  en ufuget  murflade 
med et tyndt lag mørtel, der lader stenene 
skinne igennem. 
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Fig. 3. Kamtakkede gavle med »bryn« og senmiddelalderlige blændingsformer.  Tilvenstre højblæn-
dinger; yderst: trappestik og skjoldblænding, derefter:  vandret falsede,  næstinderst: spærstik, i 
midten: spidsbuet. Tilhøjre stokværksdelte blændinger; i midten tre cirkelblændinger, ved siden 

heraf  små pibeblændinger, i nederste række: blændinger med hængestave. 

berettelsestøj,  lille sæt nadvertilbehør til 
betjening af  syge og døende uden for 
kirken. 

beslagværk,  båndagtigt — sædvanligvis 
symmetrisk — ornament, der har form 
som pålagte metalbeslag. 

binder  eller kop, mursten, der ligger på 
tværs i muren med kortsiden, »halv sten« 
i murflugten  (se skiftegang  og fig.  12—18). 

binderstik,  se stik. 
bindig,  liggende i samme plan som den 

øvrige murflade. 
blad,  bladning,  bladet  forbindelse,  tømmer-

samling, se fig.  20—21. 
blank,  1) fuget,  upudset og uhvidtet murer-

arbejde, 2) umalet snedkerarbejde. 
blokskifte,  se skiftegang  og fig.  1(5. 
bloktandgesims,  se fig.  12. 
blændarkade,  blænding(er) udformet  som 

arkade. 
blænding,  fig.  3, flad  murniche, anvendt en-

ten til pryd eller for  at spare bygge-
materialer (spareblænding). Efter  blæn-
dingernes form  tales om høj blændinger 
(rundbuede, spidsbuede, aftrappede  etc.), 
rundblændinger, korsblændinger, skjold-
blændinger, blændingsbånd etc. (sml. 
blændarkade og spejl.) 

bolus, brunt farvestof,  hyppigt brugt i for-
gylderteknik, hvor det påstryges den 
hvide kridering, inden guldbladene på-
lægges. 

bomhul, lille hul i muren, hvori der har 
ligget en stikbom for  stilladset. I goti-
ske façader  ofte  efterladt  åbent. 

bosse, dekorativt, firkantet  eller rundet 
fremspring  på sten-, træ- eller metal-
arbejde (sml. diamantbosse). 

†brixdør,  korgitterdør. 
bryn, lille, kort murfremspring,  særlig på 

toppen af  kamtakker (se fig.  3). 
bruskbarok,  bruskstil, se stilarter. 
bruskværk,  de for  bruskbarokken særegne, 

stærkt udfligede  ornamenter, der minder 
om øreflipper,  i regelen med bruskagtige 
knuder på kanter og afslutninger  og 
hyppigt indeholdende masker. 

bue, se fig.  4. 
buestik,  se stik. 
bæltegesims,  profileret,  vandret bånd, der 

deler en murflade  (kordongesims). 
bæverhale,  se tagsten. 
bolgeranke,  planteornament med op- og 

nedadbugtende stængel og et sideskud i 
hver bugtning. 

ciborie, beholder til opbevaring af  det ind-
viede brød, i ældre tid ophængt under 
en husagtig alteroverbygning, som også 
kaldes c., senere i form  af  et bæger med 
låg. 

ciselering,  behandling med punsel af  en 
metalplades overside til fremstilling  af 
fordybet  dekoration (modsat drivning, 
sml. punsling). 
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Fig. 4. Buer. a. Rundbue, b. Spidsbue, c. Flad-
bue. d. Fladrundbue (ell. kurvehanksbue). 
e. Trekløverbue. f.  Køl- eller æselrygbue. 

g. Styltebue. h. Hesteskobue. 

†delle,  savdelle,  savet brædt eller planke. 
diamantbosse,  -kvader,  (se fig.  23), pyramide-

eller prismeagtigt fremspring  på sten-, 
træ- eller metalarbejde (sml. bosse). 

dodenkop,  jernholdigt farvestof,  rødt ,brunt , 
brunviolet eller sortagtigt. 

dorisk,  se fig.  24. 
drager,  dragerstol, hovedbjælke eller -kon-

struktion liggende på tværs af  et bjælke-
lag eller et tagværk. 

drivning,  behandling med hammer eller 
punsel af  en metalplades underside,  en-
ten til udformning  af  pladen eller til 
fremstilling  af  ophøjede dekorationer, 
der som oftest  efterbehandles  ved cise-
lering (sml. punsling). 

dværgsøjle,  søjlelignende konsol under 
hvælvingsbuer. 

†dønnike,  pudse eller gibse. 
dør,  bruges i betydning døråbning, lukket 

ved en dørfløj. 
empire, se stilarter. 
epitafium,  mindetavle over afdøde  opsat 

på mur eller pille, undertiden, men ikke 
altid, over gravstedet. 

fals,  1) murkarm, 2) vinkelrette frem-  eller 
tilbagespring i murværk, i regelen en 
halv sten stort, 3) retvinklet indsnit 
langs kanten af  et brædt, f.  eks. til an-
slag for  et andet stykke træ. 

falsk  fuge,  efterligning  af  fuge,  indhugget 
eller skåret som dekoration. 

fas,  lille, skråt afskåret  hjørne. 
feston,  en nedhængende bue af  sammen-

bundne blade, blomster og frugter  ud-
ført  i træ eller sten (sml. guirlande). 

fiale,  topspir, ofte  over et lille, tårnagtigt 
fodstykke. 

filigran,  guldsmedearbejde af  t råd og per-
ler af  guld eller sølv, loddet på en flade. 

finering,  tynde flader  af  ædlere træsorter 
limet på simplere, særlig på møbler. 

firpas,  firkløveragtig  ramme eller orna-
mentdel. 

fiskeblære,  kommaformet,  fiskeblærelignen-
de ornament. 

fjeder,  smalt fremspring  langs et brædts 
længdekant passende ind i en tilsvarende 
rille, not, på et andet brædt eller tøm-
merstykke. Bræder, der har not i den 
ene kant og fjeder  på den anden, kaldes 
pløjede. 

fladskifte,  murskifte,  hvor stenene viser 
deres største flade. 

fladsnit,  se relief. 
flensborgsten,  se mursten. 
foldeværk,  dekoration dannet af  parallele, 

skiftende  stave og hulinger mindende 
om folder  i et klædebon; alm. på gotiske 
træfyldinger. 

forbandt,  se skiftegang  (fig.  12—18). 
forkrøbning,  forkrøbbet,  profll  forløbende  i 

skarpe knæk udenom fremspring  eller 
på en flade. 

formsten,  teglsten med særlig profll  formet 
i det våde ler før  brændingen. 

fraktur,  se skrift. 
fresko,  maleri udført  med kalkfarve  på 

frisk,  endnu fugtig  puds. 
frise,  det ofte  glatte led over arkitraven 

i en gesims (se fig.  23). 

Fig. 5. Fugetyper. 

fuge,  stødfuge:  lodret; leje- eller langfuge: 
vandret. 
1) Fuger i kampestens- og kvadermure: 

a) udglattede i plan med stenenes 
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forsider,  hyppigst med kvaderrid-
ser — i romansk kampestensmur. 

b) udglattede, ukarakteristiske — i 
ældre kridtstenskvadermur o. lign. 
(i yngre kridtstensmurværk som e). 

c) »knasfuger«,  ganske smalle, ud-
glattede — i romansk granit-
kvadermur. 

d) som a, men uden ridser og ofte 
med indtrykkede stenstumper — 
i gotisk kampestensmur. 

2) Fuger i teglstensmurværk: 
e) fremspringende,  flade,  med skråt 

afskårne  kanter — romanske. 
f)  skarpryggede — senromanske og 

gotiske. 
g) udglattede, skråtskårne—gotiske. 

h) fyldte,  med midtridse — gotiske. 
i) »brændte«, med lille midtfure  ud-

fort  med huljern — renaissance-
tid. 

j) »hamborgfuger«,  »pibefuger«, 
stærkt fremspringende,  trapezfor-
mede eller r u n d e - ny-klassicisme. 

gangjern,  hængsel og stabel på dørfloj  og 
vindue. 

gavlkam,  se kam. 
gesims, 1) udkragning på en mur under tag-

skægget (fig.  7—10, sml. bæltegesims); 
2) den profilerede  overgang mellem væg 
og loft;  3) de bårne dele af  en søjle-
stilling (se fig.  23). 

gjordbue,  bærende bue mellem hvælv, 
spændt tværs over rummet. Sml. skjold-
bue. 

glamhul,  lydhul, vinduesagtig åbning i 
kirketårnets klokkestokværk. 

gotik,  se stilarter. 
grat,  1) kappesøm, den (nedadvendte) ryg, 

der fremkommer,  hvor kapperne stoder 
sammen i ribbeløse hvælv; 2) i et valm-
tag det skråtstillede tømmerstykke fra 
murhjørne til tagryg. 

gravering,  indridsning af  linier, ornamenter 
eller bogstaver i metal med en gravstik. 

gravflise,  gulvflise  med gravskrift. 
gravramme,  firkantet  t ræramme med skå-

ret indskrift  til nedlægning i kirkegulvet 
i stedet for  gravsten. 

gravtræ,  halvcylinderformet  træbul med 
skåret indskrift  og ornamenter til an-
bringelse på kirkegårdsgrave. 

guirlande,  ornamental kæde af  festons. 
gæk,  det på låget af  en kande over hanken 

siddende greb, hvorpå man trykker for 
at åbne låget. 

halspilaster,  se pilaster. 
halvsten,  en murstens bredde, f.  eks. halv-

stens ribber. 
hanebånd,  hanebjælke, højtsiddende, vand-

ret tømmer mellem spærene i et spær-
fag  (se fig.  22). 

hautrelief,  se relief. 
helgengrav  (sepulchrum), lille fordybning  i 

middelalderlig alterbordsplade med fals 
til et firkantet  stenlåg. I graven har 
været nedlagt en blykapsel med en 
lille helgenrelikvie. 

helsten,  en murstens længde, f.  eks. hel-
stens kapper, helstensstik. 

herme, pilaster eller pille, der foroven  har 
form  som et menneskeligt hoved eller 
hyppigere en menneskelig overkrop. 

hostie, nadverbrød. 
hulkel,  hulkant, hulled, rundt, indadhulet 

profilled  (se fig.  19 b). 
hvælv, hvælving.  De hyppigst forekom-

mende former  er halvkuppelhvælv, tøn-
dehvælv, krydshvælv (fig.  1), seks- eller 
ottedelte hvælv og stjernehvælv. Sml. 
grat, kappe, lomme, ribbe. 

hængestav,  se stav og fig.  3. 
hængeværk,  dragerkonstruktion af  gitter-

form. 
høj-gotik,  høj-renaissance etc., se stilarter. 

højkirke,  den del af  midtskibet i en basilika, 
der rager op over sideskibene. 

indvielseskors,  kalkmalede hjulkors på de 
steder på kirkevæggene, hvor bispen ved 
kirkens indvielse afsatte  korsets tegn 
med den indviede olie. 

ikonografi,  beskrivelse og forklaring  af 
religiøse billeder. 

intarsia, dekorativ indlægning med for-
skelligt farvede,  udsavede træstykker. 

Jesumonogram,  bogstaverne J H S sam-
menskrevne eller under forkortelses-
tegn (forkortelse  af  Jhesus). 

jonisk,  se fig.  25. 
kam  (gavlkam), gavlmurens øverste del, 

der rager op over tagfladen.  Gavlkam-
men kan være glat, takket (med kam-
takker, se fig.  3) eller svunget. 

kannelurer,  smalle, lodrette, rundhulede 
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Fig. 6. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f.  Patriarkal-k. 
g. Hammer- eller krykke-k. h. Jerusalems-k. i. Processions-k. j. Cirkel- eller hjul-k. 

furer  dækkende søjle- eller pilaster-
skafter  (se fig.  24, 25, 28); kanneleret, 
lodret riflet. 

kapitæl,  søjle- eller pilasterhoved (se fig. 
24—33). Foruden de tre græske hoved-
typer : 
a) dorisk, b) jonisk og c) korinthisk, næv-
nes d) kompositkapitæl, sammensat af 
jonisk og korinthisk, og e) toskansk. 
Endvidere: f)  terningkapitæl, g) trapez-
kapitæl, h) klokapitæl og j) bladkapitæl. 
Endelig kan nævnes: æggestavkapitæl 
(toskansk kapitæl med æggestav, se fig. 
23), profdkapitæl  og andre sammen-
sætninger. 

kappe,  de krumme flader  i et hvælv. De 
senromanske er helstens, de gotiske altid 
halvstens og mere eller mindre puklede. 

kappesøm,  se grat. 
kardinaldyder,  tro, haab, kærlighed, ofte 

suppleret med de fire  verdslige hoved-
dyder: klogskab, retfærdighed,  maade-
hold og styrke. Afbildes  som kvinder 
med symboler. 

karnis,  profil  sammensat af  et konkavt og 
et konvekst led (se fig.  19). Sml. klokke-
profil. 

kartouche,  ornamental ramme indfattende 
et felt  (eller skjold). Særlig brugt om 
renaissancens rulleværks-kartoucher. 

karvesnit,  dekoration karvet (skaaret) i 
t ræ som vekslende systemer af  kilesnit 
ofte  ordnede i cirkler eller stjerner. 

karyatide,  søjle udformet  som kvindefigur. 
kassemur,  bestaar i modsætning til »fuld 

mur« af  to skaller af  murværk om en 
kærne af  brokker og kampesten i kalk-
mørtel. 

kassette,  forsænket  felt,  i regelen firkantet 
(kasseformet)  og ofte  med en roset i 
midten. Kassetteværk, sammensætning 
af  kassetter og andre ornamenter i flad-
snit = beslagværk. 

kerubhoved,  lille, vinget englehoved. 
kilesten,  kileformet  sten brugt i buestik 

(kilestensstik). 
kip,  toppen af  et tagværk. 
kirkerist,  rist af  tynde jernstænger lagt 

over et hulrum foran  kirkegårdslågen 
for  at forhindre  svin og løsgaaende krea-
turer i at trænge ind på kirkegården. 

klingpung  (klingbeutel), en på langt skaft 
siddende pung eller pose med en lille 
klokke. Anvendt til kollekt. 

klinke,  se mursten. 
klokkeprofil,  stejl, »forkert  faldende«  kar-

nis (se fig.  19 d). 
klokkestabel,  stillads til ophængning af  klok-

ker, fritstaaende  tårnformet  eller bygget 
op mod kirkegavlen ved tårnløse kirker. 

klokkestol,  galgeformet  stillads i kirke-
tårnet bærende klokkerne. 

†kluns,  klanghus, klokkehus. 
knægt,  konsol af  træ (sml. krumknægt, 

volutknægt). 
kompositkapitæl,  se kapitæl og fig.  27. 
konge,  midtstolpe i spir eller hængeværk. 
konsol,  profileret,  bærende fremspring. 
kop,  se binder. 
kordongesims,  se bæltegesims. 
korinthisk,  se fig.  26. 
kors,  se fig.  6. 
korsblad,  ornamentalt blad, hvis fire  flige 

er stillet i korsform. 
korstole,  rækker af  stole for  katolske gejst-

lige i dom- og klosterkirkers kor. Deres 
klapsæder kan på undersiden have en 
lille konsol, »misericordie«. 

krabbe,  krabbeblad, bladmotiv, oftest  i 
form  af  et forvredet  korsblad til u d : 
smykning på gotiske spir, gavle og lign. 

kragbånd,  fremspringende  (udkragende) 
profilled,  især brugt i bueåbninger som 
vederlag. 

kragsten,  konsol af  een sten. 
kridering,  kridtgrund bestående af  kridt 

2 
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Fig. 7. Rudefrise. 

udrørt i limvand som underlag for  ma-
ling og forgyldning  på træ. 

kronliste,  det øverste, i regelen karnis-
formede  led af  en gesims. 

krumknægt,  prydbøjle, anbragt under en 
gesims og smykket med ornamenter, 
kerubhoveder el. lign. 

krydsbånd,  tværafstivning  i spærfag. 
krydsskifte,  se skiftegang,  fig.  17. 
kursiv,  se skrift. 
kvader,  natursten, firkantet  tilhugget til 

bygningsbrug. 
kvartsten,  en murstens tykkelse, f.  eks. 

kvartstens ribber. 
lasur, gennemsigtig farve,  ofte  lagt over 

forgyldning  eller forsølvning. 
lektorie-stol,  prædikestol, der er anbragt 

som et pulpitur i skibets østende foran 
triumfvæggen. 

ligtræ,  se gravtræ. 
lisén, flad,  retkantet væg- eller mur-

pille uden kapitæl og base. Sml. pi-
laster. 

lomme, rummet mellem hvælvingernes 
buede oversider og overvæggen. 

Louis XIV-,  XV-,  XVI-stil,  se stilarter. 
lydhimmel,  loft  ophængt over prædikestol 

af  akustiske grunde. 
lydpotte,  lerpotte indmuret i hvælv eller 

vægge med mundingen bindig med mur-
fladen.  Antagelig indsat af  akustiske 
grunde. 

lysning,  den snævreste del af  åbningen i 
et vindue eller en dør. 

løbende  hund,  bort af  fortløbende,  S-lig-
nende figurer. 

løber,  mursten, hvis langside ligger i mur-
flugten.  Se skiftegang  og fig.  12—18. 

majestas domini,  fremstilling  af  Kristus i 
sin herlighed, oftest  siddende på regn-
buen og omgivet af  en mandorla. 

majuskler,  se skrift. 
mandorla,  mandelformet,  spidsoval glorie, 

navnlig brugt omkring fremstillinger  af 
Kristus. 

†mangut,  ringe, stærkt blyblandet tin. 
mauresk,  ornament, der efterligner  arabisk 

(maurisk) prydværk. 
messehagel,  messeklædning af  skjoldformet 

ryg- og bryststykke. 
minuskier,  se skrift. 
misericordie,  konsol under korstols klap-

sæde, hvortil de gejstlige kunne støtte sig, 
når de under gudstjenesten skulle stå op. 

monolit,  bestående af  een enkelt (natur-) 
sten. 

monstrans, monstranshus, beholder til op-
bevaring og fremvisning  af  hostien eller 
relikvier. 

monstransskab,  skab til opbevaring af 
monstransen og kirkens hellige kar. 

munk,  se tagsten. 
munkesten,  se mursten. 
munkeskifte,  se skiftegang  fig.  13. 
murliv,  murkerne, det indre af  en mur. 
mursten, brændt teglsten. Middelalderlige 

mursten, der også kendes med glasur, 
måler 25—31 X 12—15 x 7—10 cm. Fra 

Fig. 8. Spærfrise. 
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o. 1600 blev murstenene mindre, som 
variant kendes den kun o. 3 cm tykke 
flensborgsten,  der i regelen er gul. Nu-
tidens danske normalmål er 2 3 x l l x 
5,5 cm. Klinker er små, meget hårdt-
brændte sten. Dele af  mursten kaldes 
efter  størrelsen: trekvarter, halve sten, 
kvarter (el. petringer; mesterpetring: 
sten halveret på langs). 

mæander,  fortløbende  ornament bestående 
af  vinkelhager, »à la grecque-bort«. 

mådestol«,  Gud Fader på sin trone hol-
dende den lidende Kristus foran  sig og 
ofte  med helligåndsduen svævende oven-
over. 

nakke,  se tagsten. 
nonne, se tagsten. 
not, se fjeder. 
ny-gotik,  ny-klassicisme,  se stilarter. 
oldermandsranke,  den siksak-linie, der op-

stod i sølvet, hvor oldermanden tog 
lødighedsprøven. Erstattedes senere af 
guardeinmærket. 

omsætning,  fornyelse  eller genopsætning af 
den ydre (el. indre) skal af  en kvader-
mur (sml. skalmuring). 

opskalk,  svejfet  tømmerstykke, der lægges 
på spærfodens  overside, så taglinien 
bliver svajet (opskalket). 

opus spieatum, (»sildebens-murværk«, stå-
ende siksak-murværk), skråtstillede, tyn-
de sten skifte  for  skifte  hældende til højre 
eller venstre. 

overribbe, se ribbe. Fig. 11. Pærestav. 

Fig. 10. Krydsende rundbuefrise. 

overvæg, den over loftet  eller hvælvet 
værende del af  en væg. 

palmet,  vifteagtigt  planteornament af 
smalle bladflige,  ofte  udgående fra  en 
blomsterkalk. 

pengeblok,  faststående,  udhulet og jern-
beslået træblok indrettet som pengebøsse. 

pengetavle,  skuffe-agtig  lille æske med 
skaft,  anvendt til kollekt. 

perlestav,  spinkel, dekorativ stav bestå-
ende af  sammenstillede småkugler, ofte 
vekslende med cylindriske led. 

petring,  se mursten. 
pietà, Jomfru  Maria med Kristi afsjælede 

legeme på skødet. 
pilaster,  flad,  retkantet væg- eller mur-

pille, der i modsætning til lisener har 
kapitæl og base. Pilaster med indsnø-
ring under kapitælet kaldes halspilaster. 

piscina, niche eller kumme med afløbshul 
(til håndtvæt), anbragt i korets eller 
sakristiets væg. 

planrelief,  se relief. 
plint,  lavt, retkantet fodstykke  under en 

søjle el. lign. (se fig.  23). Sml. posta-
ment. 

polsk  skifte,  også kaldet vendisk forbandt 
(se fig.  14). 

2* 

Fig. 9. Enkelt rundbuefrise. 
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Fig. 17. Krydsskifte. 

Fig. 14. Polsk (vendisk) skifte. 

Fig. 12—18. Skiftegange. 

Fig. 18. Rulskifte. 

postament,  foroven  og forneden  profileret 
fodstykke  (sml. fig.  23). Postamentfelter 
(f.  eks. på altertavler og prædikestole) 
er de felter,  der sidder mellem postament-
fremspringene. 

predella,  fodstykke  til altertavle af  fløj-  el. 
skabstype. 

profil,  se sokkel og stav. 
profilkapitæl,  se fig.  33. 
pulpitur,  galleri med plads til stolestader. 
punsling,  opdrivning, stempling el. cise-

lering af  metalarbejder ved hjælp af  en 
lille mejsel, punsel. 

pærestav, 1) dekorativ stav med symme-
trisk profil,  hvis kontur minder om en 
pære, 2) ornamental række af  pære-
lignende figurer  (fig.  11). 

rejsehøjde,  den murhøjde, på hvilken tag-
værket rejses. 

relief,  billede eller ornament i ophøjet ar-
bejde på fast  baggrund; 1) hautrelief, 
højt r., 2) basrelief,  lavt r., 3) planrelief, 
svagt ophøjet r., hvis overflade  ligger i 
eet og samme plan; i t ræ kaldes dette 
fladsnit. 

rem, stræktømmer, f.  eks. langs murens 

overkant som underlag for  bjælkeender 
eller spærfødder  (murlægte). Se fig.  22. 

ribbe, muret bue, der sammen med gjord-
og skjoldbuer adskiller og bærer kap-
perne i en hvælving. Hvælvene benævnes 
efter  ribbedelingen (se hvælv). Ribberne 
kan være uprofilerede  (i halvstens- el. 
kvartstensbredde) eller af  formsten. 
Hjælperibber på hvælvets overside kal-
des overribber; de kan have udstik-
kende trinsten. 

Fig. 19. Sokkelprofiler,  a. Skraakant. b. Hul-
kant. c. Faldende karnis. d. Omvendt (eller 
forkert  faldende)  karnis (klokkeprofil).  e. Rund-

stav. f.  Hulkant over rundstav. g. Attisk. 

Fig. 12. Bloktandskifte. 

Fig. 13. Munkeskifte. 

Fig. 15. Savskifte. 

Fig. 16. Blokskifte. 
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Fig. 20—21. Spær og hanebånd, øverst samlet 
(bladet) med fornaglet  blad i udsnit, nederst 
samlet (tappet) med fornaglet  tap i taphul. 

rifling,  riffelhugning,  behandling af  munke-
sten med bredpennet hammer, så over-
fladen  dækkes af  skråtstillede riller, en-
kelte eller ordnede som »sildeben«. 
Undertiden udført  med en kam i det 
våde ler før  brændingen. 

rocaille,  muslingeskal-lignende ornament. 
rokoko,  se stilarter. 
romansk  stil,  se stilarter. 
rudefrise,  se fig.  7. 
rulskifte,  se fig.  18. 
rundbuefrise,  se fig.  9 og 10. 
sålbænk,  den udvendige underkant af  en 

vinduesåbning. 
†savdelle,  se delle. 

savskifte,  se fig.  15. 
sen-renaissance, sen-romansk  o. s. v., se 

stilarter. 
sepulchrum,  se helgengrav. 
series pastorum, præsterække-tavle, op-

hængt på kirkevæggen. 
sildebensmurværk,  se opus spicatum. 

skabion,  profileret  eller gennembrudt plade: 
i murerarbejde til afretning  af  en pud-
set (trukken) gesims, i malerarbejde til 
mangfoldiggørelse  af  et ornament. 

skalmuring,  fornyelse  af  en murs ydre skal; 
sml. omsætning. 

siksak-muring,  stående eller liggende, se 
opus spicatum, sildeben. 

skelle,  †skelne, fuge,  især på ydersiden af 
tegltage. 

skiftegang  (murforbandt),  ordning af  ste-
nene i en murflade,  se fig.  12—18. De 
middelalderlige er munkeforbandt  og 
polsk forbandt  (også kaldet vendisk 
forbandt),  de senere er kryds- og blok-
skifte.  Prydskifter  er savskifte,  tand-
skifte  o. s. v. 

skjoldbue  (se fig.  1), bærende bue under 
hvælvingskappe muret langs rummets 
vægge (sml. gjordbue). 

skotrende,  den indadgående vinkel mel-
lem to sammenskærende tagflader. 

skrift.  Middelalderlige skriftarter  er: ru-
ner (RnxFR), endnu stundom i brug til 
o. 1300, majuskler, o. 1100—1400, og 

Fig. 22. Tagværk, skematisk fremstillet.  A mur-
lægte (mur-rem). B bjælke. C spærsko. D spær-

stiver. E spær. F hanebånd. 
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Fig. 23. Søjleskema. 
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24. Dorisk. 25. Jonisk. 26. Korinthisk. 27. Komposit. 28. Toskansk. 

29. Trapez. 30. Trekant. 31. Klo. 32. Terning. 33. Profil. 

Fig. 24—33. Søjlekapitæler. 24—28 klassiske i renaissanceudformning,  29—33 danske. 

minuskier, o. 1350—1550. Nyere skrift-
arter er: fraktur  (Fraktur), versaler 
(VERSALER), kursiv (kursiv)  samt 
skriveskrift. 

slyngbånd,  se attisk slyngbånd. 
†skærstok,  murrem. 
slutsten,  særligt tilhugget sten i en bues 

eller en hvælvings issepunkt. 
smalte,  kornet, blåt farvestof  (pulveriseret 

glas). 
smig, skråside, f.  eks. i muråbninger, hyp-

pigst i vinduer fra  romansk tid (se fig.  1). 
Et enkeltsmiget vindue ser i vandret 
snit ud som en tragt, et dobbeltsmiget 
som et timeglas. 

sokkel,  den nederste del af  en mur (over 
sylden), når den er muret af  et særligt 
materiale eller udformet  med frem-
springende profil  (se fig.  19). 

solgisel,  den af  stråler fyldte  spidsoval 
(mandorla), der ofte  omgiver fremstil-
linger af  Gudsmoder stående på måne-
seglen (Johs. åbenbaring 12,1). 

spejl, 1) blændingsfelt  over en muråbning 
omsluttet af  dennes ydre false;  2) de 
radialt løbende marvstråler i træ. 

spindel,  centrumssøjle, særlig i vindel-
trapper. 

spær, tømmerstykke i et tagværk bærende 
lægter og tagdækning og stående ned i 

enden af  en loftsbjælke  eller en kort, på 
murkronen hvilende »spærsko«. To sam-
menhørende spær støttet af  spærstivere, 
krydsbånd eller hanebånd kaldes til-
sammen et spærfag  (se fig.  20—22). 

spærfrise,  se fig.  8. 
spærsko,  se spær. 
spærstik,  se fig.  3. 
spærstiver,  se fig.  22. 
stav, fremspringende  profilled,  oftest  halv-

cylindrisk. Den alm. rundstav er glat; 
rigere profilerede  stave: pærestav, tre-
kløverstav; dekorerede stave: bladstav, 
perlestav, tovstav, æggestav. 

stavværk,  1) murede stave, der deler lys-
ningen i et gotisk vindue; 2) dekoration, 
der i mindre mål efterligner  vinduesstav-
værk. 

stenhuggerfelt,  uregelmæssig figur  indhug-
get i overfladen  af  en kvader, vistnok 
for  at tilsløre en ujævnhed i stenen. 

stik,  bærende murværk over en åbning el-
ler blænding, når dette er muret af  sær-
ligt formede  sten eller i særligt for-
bandt. Efter  stenenes form  og forbandt 
tales om binderstik, halvstensstik, hel-
stensstik, kilestensstik, rulskiftestik  etc. 

stilarter,  stilperioder.  Nøje tidsgrænser kan 
ikke fastsættes,  idet de forskellige  stil-
perioder griber ind over hinanden, og 
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selv inden for  Danmarks grænser er der 
forskel  på stilformernes  opdukken og 
varighed i de enkelte landsdele. De 
nedenfor  givne årstal må derfor  ikke 
tages for  absolutte tidsgrænser. Romansk 
stil  o. 1100—1250 (sen-r. o. 1200—1250). 
Gotisk  stil  o. 1250—1550 (ung-g. o. 1250 

1300, høj-g. o. 1300—1450, sen-g. 
1450—1550). Renaissance o. 1550—1630 
(ung-r. o. 1550—1590, høj-r. o. 1590— 
1620, sen-r. o. 1620—30). Barok  o. 1630 
—1750 (brusk-b. o. 1630—1660, ene-
volds-b. el. Louis XIV stil o. 1660— 
1750). Rokoko  (el. Louis XV stil) o. 1740 
—1775. Ny-klassicisme,  ny-klassisk stil 
(el. Louis XVI stil) o. 1775—1800. 
Empire o. 1800—1850. — Stilkopiering 
efter  1850, f.  eks. ny-gotisk, ny-romansk. 

stræbepille,  udvendig støttepille, særlig til 
modvirken af  hvælvingstryk. 

strømskifte,  skifte  lagt diagonalt i kernen 
af  en tyk mur. 

sugfjæl,  brædt, fastgjort  under tagskægget 
på undersiden af  bjælkeenderne. 

syld,  syldsten, grundsten, fundament  af  rå 
kamp under det egentlige murværk. 

søjle, søjlekapitæl,  se fig.  23 og 24—33. 
†sømme, fuge. 
lagrytter,  lille klokkespir, ridende på tag-

ryggen. 
tagsten,  tagtegl. Middelalderens ældste tag-

sten, »bæverhaler«, der er en efterligning 
af  tagspån, er flade,  nedad spidse, runde 
eller lige afskårne.  Den senere middel-

alders almindeligste tagsten er »munke« 
og »nonner«, begge af  halvcylindrisk 
form.  De brede nonner hængtes på læg-
ten i overkantens »nakke«-knop med 
den hule side opad, de smallere munke 
dækkede over sammenstødene mellem 
nonnerne. O. 1550—1600 begyndte man 
at bruge ∞-formede  vingetegl. 

tagværk,  se fig.  22. 
tandsnit,  dekorativ række af  firkantede  el-

ler profilerede  klodser af  sten eller træ 
anbragte med korte mellemrum. Tand-
snitliste,  liste med tandsnitagtige indsnit. 

tempera, matte og hurtigt optørrende 
vandfarver  med limvand, æggeblomme 
oprørt i eddike el. lign. som binde-
middel. 

terningkapitæl,  se fig.  32. 
†tinning,  gavlkam, kamtak. 
tralleværk,  gitter, særlig af  lodrette, pro-

filerede  tremmer. 
trapezkapitæl,  se fig.  29. 
trefoldighedsvindue,  trekoblet vindue, tre 

tætstillede vinduer, hvoraf  det midter-
ste er størst. 

trepas, trekløveragtig ramme el. orna-
mentdel. 

triumfbue,  korbue (mellem skib og kor). 
triumfmur,  muren mellem skib og kor. 
trughvælv,  forholdsvis  lavt hvælv, hvor 

store krumflader  fra  væggene går over 
i et vandret loft.  Almindeligvis udført  i 
puds på bræddeforskalling. 

tympanon, halvcirkelformet  døroverligger 
af  sten. 

udkragning,  fremspringende  murparti , f. 
eks. gesims. Se kragbånd. 

ung-gotik,  ung-renaissance o. s. v., se stil-
arter. 

valmtag,  skrå tagflade  over en gavlmur; 
dækker valmen kun gavltrekantens 
øverste halvdel, kaldes det halvvalm. 

vandnæse,  fremspring  med en rille i under-
siden, der tvinger regnvand til at dryp-
pe af.  Oversiden er i regelen mere eller 
mindre skrånende. 

vange, 1) karmside i en muråbning, reg-
net fra  dennes fod  til vederlagshøjde; 
2) skråtstillede planker på kant, der 
bærer trinene i et trappeløb; indervan-
gen ligger opad væggen, ydervangen 
ligger frit. 
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vederlag  (trykleje, fødselslinie),  det sted, 
hvorpå en bue el. et stik hviler. Veder-
lagsbånd (fig.  34). 

versaler,  se skrift. 
vendisk  forbandt,  polsk skifte,  se skiftegang. 
vindjern,  tværstænger af  jern anbragte i 

vinduer til støtte for  rudeglassets bly-
sprosser. 

vingetegl,  se tagsten. 
volut,  spiralrullet ornament, især karakte-

ristisk led i joniske kapitæler (se fig.  25). 
volutbøjle,  volutknægt,  konsol med volut i 

den ene el. begge ender. 
vulst,  rundstav. 
æggestav,  se stav. 
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Aa. Kl. 1947 
Fig. 1. Maribo domkirke, set fra  nordvest over søsterklosterets fundamenter. 

MARIBO D O M K I R K E 

K irken, der er viet til Jomfru  Maria  og S. Birgitte,  er opført  som en del af  det Birgit-
tinerkloster, der omkring år 1400 blev stiftet  i Skimminge, hvilken landsby senere 

blev købstaden Maribo (sml. nedenfor).  Da klosteret efter  reformationen  stadig bestod, 
1556 omdannet til adeligt jomfrukloster,  var kirken fortsat  knyt te t til det, idet guds-
tjenesten dog også blev søgt af  borgerne i Maribo, indtil kirken, efter  at den egentlige 
købstadkirke 1596 var brændt, blev fælleskirke  for  jomfrukloster  og købstad. Ved kloste-
rets endelige nedlæggelse 1621 overgik kirken helt til byen1 . Fordi landemodet blev holdt i 
kirken, førte  den navn af  domkirke, også før  den ved oprettelsen af  Låland-Falsters stift 
1803 blev stiftskirke,  og endelig fik  den 1924 officielt  tillagt prædikatet domkirke2 . 

Oprettelsen af  Maribo kloster må ses i forbindelse  med dronning Margrethes bestræ-
belser for  at mindske adelens og øge gejstlighedens magt 3 . Grundstammen i kloster-
godset var borgen Grimstrup med dens tilliggende, oprindeligt krongods, der af  Valde-
mar Atterdag var bortpantet , siden atter erhvervet til kronen og endelig under Mar-
grethe helt overdraget denne4 . 1401 stadfæstede  kong Erik af  Pommern Margrethes 
gaver til kirker og klostre, derunder også Grimstrup med tilliggende »til et Kloster at 
bygge i Vor Frues og Sankte Birgittes Hæder«5. Efter  uddrag af  dokumenter, der angives 
daterede 1408, var kansleren Johannes Bryms på det t idspunkt forlenet  med Grimstrup 
og havde »Befaling  af  Dronning Margrethe deraf  at skulle bygge et Kloster«. Brev-
uddrag fra  samme og det følgende  år omtaler henholdsvis »Konventet i Maribo« og 
Maribo kloster6 , saa der kan være grund til at tro, at klosteret allerede da på sin vis 
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har været en realitet og bygningerne måske stået under opførelse  i de følgende  år, ind-
til der 1416 blev udsendt munke fra  moderstiftelsen,  Vadstena kloster i Sverige, for 
at »grunde«, det vil formodentlig  sige indvie det lollandske dattersamfund7 .  1416 og 
1417 modtog dette videre større gaver af  jordegods samt forskellige  kongelige begun-
stigelser8, blandt disse tilladelse til at bygge en købstad i Skimminge9 , og endelig nød 
den ny stiftelse  1418 pavelig stadfæstelse,  ved hvilken navnet Maribo (Marienbo) sam-
tidig blev fastslået1 0 . 

Selve klosterkirken er overhovedet ikke omtalt i disse ældste aktstykker til klosterets 
historie, i hvert fald  kun forsåvidt  som en adelig frue  1417 testamenterede »Skimminge 
Kloster« jordegods »for  sit Lejersted«11 , et brevuddrag, der vel kun med visse forbehold 
kan tages som et bevis for  kirkens tilstedeværelse på det t idspunkt. Men som selve 
bygværket viser, har dets fuldførelse  til den senere størrelse strakt sig over en længere 
årrække, hvilket også bekræftes  af  de overleverede skriftlige  kilder. 1446 udstedte syv 
kardinaler afladsbrev  til alle, som ville række en hjælpende hånd til Jomfru  Marias og 
Birgittes kirke i Maribo, hvis meget store stenbygning for  ikke længe siden var påbegyndt, 
men endnu ikke færdigbygget,  hvilket ville blive meget bekosteligt1 2 . At disse store 
byggearbejder var påbegyndt, viser et dokument udstedt senere samme år, et gavebrev, 
der omtaler det ny S. Birgitte kapel, som skal indrettes under Vor Frue alter ved den 
østre gavl i den ny del af  kirken, og tillige nævner »den Grinden (d. v. s. skillerum) . . . 
som nu for  Koret staar,« og som skal flyttes13.  Et pavebrev fra  1474 meddeler aflad  til 
dem, der bidrager til kirkens udsmykning 1 4 . 

Foruden højalteret i munkekoret og Vor  Frue  alter i nonnekoret (se *altertavle s. 58), 
var der i den katolske tid adskillige sidealtre i kirken, deriblandt utvivlsomt de efter 
S. Birgittes forskrift  på trinene mellem munkekor og skib indrettede 12 apostelaltre15. 
Der fandtes  som omtalt et S. Birgitte  kapel og alter, indrettet o. 1450 under nonnekoret 
til afløsning  af  et ældre S. Birgitte alter. Andre altre  var viet til Gud  Fader16,  S. Anna17, 
S. Maria  Magdalena18,  S. Joachim19  og S. Antonius20. Muligvis var der to altre for 
S. Anna, nemlig »Lille  S. Anne Alter«  i Valkendorfs  kapel og »S. Anne Alter for  Grin-
den«2 1 , samt rimeligvis et for  S. Augustinus  (se alterskab s. 58). 

Reformationen  medførte  ikke straks større ændringer i klosterets forhold.  Nonnerne 
opretholdt i en årrække den katolske gudstjeneste, hvilket dog sluttelig gav anledning 
til klager, og 1551 fjernedes  den katolske præst fra  klosteret. Den sidste nonne døde 
først  15842 2 . Imidlertid var der også efter  reformationen  indskrevet nye klosterjomfruer, 
og 1556 blev Maribo gjort til et adeligt jomfrukloster23 .  Klosterjomfruerne  skulle frem-
deles deltage aktivt i den reformerede  gudstjeneste, men der blev snart fremsat  nye 
klager over de forhenværende  nonner og deres vedhængen ved de gamle katolske skikke. 
Dette gav anledning til bestemmelserne i den nye fundats  for  Maribo adelige jomfru-
kloster af  1572. Jomfruerne  skulle tre gange daglig samles til fælles  andagt, læsning og 
sang i »det Kor, som Superintendenten og Hofprædikanten  havde anvist.« Og iøvrigt 
måt te der fremtidig  ikke være mere end eet alter i kirken. Hidtil havde de katolske 
søstre fredet  om de gamle helgenaltre2 4 . 

Bykirkens brand 1596 gav anledning til, at klosterkirken nu også blev købstadkirke. 
Den blev delt, med »Byens Kor« mod øst, hvor før  nonnekoret havde været, mens det 
gamle vestkor blev indrettet for  klosterjomfruernes  gudstjeneste og derfor  fik  det i 
forhold  til ældre tiders ordning misvisende navn: jomfrukoret.  Denne ordning bestod, 
indtil Maribo adelige jomfrukloster  1621 blev fuldstændig  ophævet og kirken overtaget 
af  byen. Altret i jomfrukoret  blev fjernet,  og orgelet fik  plads på dets ves tmur 2 5 . 

1736 foreslog  Thura at nedrive jomfrukoret,  der på forslag  af  biskop Kingo siden 
1685 havde været benyttet som landemode-sal. Præsteskabet havde selv skullet be-
koste indretningen2 6 . Både 1738 og 1781 foreslog  man at skille koret fra  den øvrige 
del af  kirken, og 1791—93 blev der virkelig opsat et bindingsværksskillerum tværs 
over skibet mellem de to vestlige piller. Orgelet blev samtidig flyttet  fra  jomfrukoret  til 
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denne skillevæg. Det afskilrede  jomfrukor  fik  efterhånden  forskellig  anvendelse, ikke 
blot som landemodesal og en overgang efter  1734 som landstingslokale27 . Her blev også 
stiftsbiblioteket  instal leret2 8 , og her var sessionslokale for  landmilitsen samt 1848 
valglokale ved rigsdagsvalgene. Først ved den store restaurering 1861—66 blev skille-
væggen fjernet,  samtidig med at stiftsbiblioteket  flyttedes.  (Men jomfrukoret  blev atter 
delt ved et egetræspanel, foran  hvilket altret opstilledes, mens der bag det blev indrettet 
en ny landemodesal). 

Da kirken 1621 overgik til Maribo by, var den velholdt. Men da dens vedligeholdelse 
før  havde påhvilet det velhavende kloster, hvis gods nu blev henlagt til andre formål, 
og den ikke i lighed med almindelige købstadkirker havde kunnet opspare nogen kapital-
formue,  blev det i længden menigheden umuligt at opretholde den gode tilstand. Foruden 
ubetydelige naturalydelser, afgifter  af  et par mindre landejendomme og tienden, hid-
rørte dens indkomster hovedsagelig fra  salg af  stolestader og begravelsessteder. Regn-
skabet gav vel i almindelighed et mindre overskud, men til større reparationer var der 
ikke råd. Dette bevirkede, at kirken efterhånden  kom stærkt i forfald  og medførte  de 
ufyldestgørende  reparationer og skæmmende ombygninger, som først  de senere restau-
reringer har rådet bod på29. 

Efter  sin løsladelse fra  Blåtårn 1685 fik  Leonora Christina overladt en bolig i Maribo 
kloster, hvor hun døde 1698 (se †alterklæde, gravsten nr. 46 og begravelse s. 83). 

Sagnet  fortalte,  at man hver nat så lys brænde over et sted Lysemose, nær det nu-
værende voldsted af  Grimstrup, og opfattede  det som et tegn på, at den hellige jomfru 
ønskede, man her skulle bygge et kloster til hendes ære 3 0 . 

Fig. 2. Maribo. Udsnit af  Resens byplan o. 1670, med klosterkirken (1), brødreklosteret (2), søster-
klosteret (3) og den gamle sognekirke (8). 
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Sophus Nissen fot. 
Fig. 3. Maribo domkirke, set fra  vest, for  sidste restaurering (s. 54). 

Maribo domkirke er meget smukt beliggende ved den nordligste vig af 
Maribo Søndersø (fig.  3 og 4). Terrænet skråner under kirkens vestre del 
temmelig stærkt ned mod søen. Kirken har haft  klosterbygninger på begge 
langsider og ved vestenden og berøres stadig kun på østsiden af  kirkegården, 
således som Resens perspektivplan viser (fig.  2). I nyere tid er kirkegården 
udvidet mod syd — på Brødrehavens grund — ned til søen, og den er nu en 
af  landets smukkeste begravelsespladser. Den blev næppe benyttet i større 
omfang,  før  den gamle bykirke ødelagdes af  brand 1596. 

Kirkegården har været omgivet af  borgernes haver, en mur med to porte 
og på sydsiden et stendige (fig.  21). Sammen med kirken forfaldt  kirkegårds-
muren; 1703 klages over, at den står sammenstyrtet, og at stenene stjæles31. 
16 år efter  lå den »næsten øde for  Fæfod«,  men blev rettet op og fik  fem  støtte-
piller af  mursten opsamlede på kirkens grund samt en ny tømmerport (rgsk.). 
1735 foreslog  Thura, at man skulle udjævne murens overkant og afdække 
den med tagsten fra  kirken, men 1813 siger Molbech, at kirkegården er urydde-
lig og rent uden hegn, og at ruiner står hist og her af  ringmuren, som tilforn 
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Sophus Nissen fot. Fig. 4. Maribo domkirke, set fra  vest, efter  sidste restaurering (s. 54). 

hegnede kirkegården32. 1646 måtte man mure to trin foran  kirkedøren, fordi 
terrænet på kirkegården voksede (rgsk.); men gode forhold  er sikkert først 
nået, efter  at man 1828 påbegyndte en planering og beplantning33. †Kirkerist 
nævnes 1634 (rgsk.). 

Kirken er en gotisk murstensbygning bestående af  tre omtrent lige høje 
skibe under fælles  tag; i vest har den et lavere og smallere kor. Denne usædvan-
lige placering er i overensstemmelse med den hellige Birgittes forskrifter, 
som dog er overtrådt ved opførelsen  af  et slankt, i ny tid genopført  tårn ved 
korgavlen. En middelalderlig kapelbygning ved østgavlen og en lignende ved 
korets sydside er ligesom de på begge sider tilstødende klosterfløje  nedrevet. 

Til trods for,  at kirken er projekteret og måske også afsat  i eet stykke, 
skiller koret og skibets fire  vestre fag  sig tydeligt ud som værende ældst, og 
selvom murene i koret og disse fire  fag  har ganske samme præg og i realiteten 
er samtidige, viser fortandinger  og en forskel  i sokkelhøjden, at koret  er bygget 
først-  Det blev måske påbegyndt 1408 og var under tag ved nytår 1416 (se 
s. 30)- D e r er anvendt brogede mursten, væsentlig gule, men også sorte 

3 
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Fig. 7. Maribo. Tværsnit. 1:300. Målt af  H. Storck 1884 (Aa. RI. 1946). 

og flammede,  henlagt i meget regelmæssigt polsk forbandt.  Før restaureringen 
i 1892 havde koret i modsætning til den øvrige kirke ingen synlig sokkel, 
først  omtrent 70 cm under nuværende terræn ligger grundstenene, og fugning 
og spildekalk viser, at de har ligget ca. 15 cm under den gamle terrænlinie. 
I vestgavlen ses kun enkelte steder forneden  rester af  gammelt murværk, 
idet hele korets vestre fag  med hjørnestøttepillerne blev nymuret 1863. Før 
denne reparation havde koret — i modsætning til den øvrige del af  kirken — 
ingen udvendige piller34. 

I nordsidens undermur er mellem to små, fladbuede,  tilmurede glugger en 
fladbuet  dør, der fører  ind til en kryptagtig kælder under koret. Døren, der 
ses på Resens tegning (fig.  2), er oprindelig og når ned til den gamle terræn-
linie35. En tilsvarende dør på sydsiden og alle kryptens vinduer er derimod 
nyere. Den nordre kormur synes fra  begyndelsen at have haft  en højtsid-
dende dør til et pulpitur36. 

Hver af  korets langmure har to spidsbuede vinduer, hvori stavværket som 
overalt i kirken er nymuret. Den ydre fals  er både ind- og udvendig forneden 
afrundet  og foroven  ret, den næste er på ydersiden hulkehlet og har på inder-
siden en rundstav. Om korgavlens udseende i middelalderen vides intet. 

Tårnet  med dets trappehus på nordsiden37 er som nævnt moderne, men 
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det har eksisteret i middelalderen, og Storck har fremgravet  dets kampestens-
fundamenter  (fig.  5) og fjernet  dem ved sprængning for  at kunne lægge et 
betonfundament  for  det nye tårn3 8 . Dersom den i note 36 fremsatte  formod-
ning om et trappehus på korets nordvestre hjørne er rigtig, har tårnet næppe 
været opført  samtidig med koret, men må være en efterligning  af  anlægget 
i Mariager. 

Skriftemålsbygningen  var i overensstemmelse med forskrifterne  fra  Vad-
stena3 9 en lav halvtagsbygning anbragt i hjørnet mellem koret og nordre 
sideskib; den har efterladt  et tagspor på korets nordmur og et hvælvingsspor 
på sideskibsgavlen. Skriftemålsbygningen  har stået i forbindelse  med koret 
ved en muret trappe, hvis øverste trin endnu ses indvendig; iøvrigt er kun 
dele af  kampestensfundamentet  bevaret (fig.  5). Svage fundamentrester 
kunne tyde på, at der har ligget en ældre skriftemålsbygning  som en smal 
udbygning langs kormuren. 

Skibets  fire  vestfag  er bygget af  samme slags sten og i samme forbandt  som 
koret. Den fortanding,  der viser, at koret er bygget først  (fig.  9), angiver 
sikkert hverken en stilistisk eller en tidsmæssig forskel  af  betydning, og den 
omstændighed, at fortandingen  er sat af  til en tykkere mur end den udførte, 
kan næppe tydes som en tilkendegivelse af,  at skibet har været projekteret 
med et højt midtskib, altså basilikalt. Hvert af  de fire  fag  har en længde af 
6,6 m eller 20 græske fod  à 33 cm; denne i gotisk tid hyppigt brugte måle-
enhed lader sig konstatere mangfoldige  steder i kirken, som med sine vel-
beregnede proportioner måske er Danmarks fineste  bygningsværk fra  denne 
periode. 

Sideskibenes langmure er ca. 10 m eller 30 græske fod  høje og har tidligere 
haft  kampestenssyld. De svære støttepiller, som taktfast  inddeler façaden 
uden at nå op til den nuværende gesims (fig.  10), viser på sydsiden i alt væsent-
ligt middelalderligt murværk, men er på nordsiden omsat sammen med murens 
underdel; de er dog funderet  i samme dybde som kirkemuren. De to piller 
på vestgavlen er først  opført  1863. I søndre sideskibs gavl fører  en lille, flad-
buet, dobbeltfalset  dør ind til kirken, i nordre langmurs vestligste fag  sidder 
en dør med affaset  dobbeltfals  og en meget flad  bue, der næppe er oprindelig. 
Til trods for,  at døren vender ud mod nonneklosteret, har det ikke været 
søstrenes sædvanlige indgang, tværtimod siges hver søster kun at have pas-
seret den to gange: ved sin indvielse og ved sin begravelse40. Disse døre har 
været tilmuret og blev først  genåbnet 183641. Formodentlig er det en af  dem, 
Knud murermester har spærret 1635 (rgsk.). Også sideskibenes vestvinduer 
har en tid stået tilmurede ligesom adskillige andre af  kirkens vinduer (rgsk.), 
vistnok for  at spare glarmesterreparationer i kirkens forarmelsesperiode. 
Over kortaget har vestgavlen haft  fire  små, firkantede  blændinger41, men den er 
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Fig. 9. Maribo. Indre visende skibets vestligste fag  set mod nord. 
Helt til venstre ses fortandingen  fra  kormuren (s. 38). 

nu for  største delen nymuret. I søndre sideskibs vestligste fag  sidder to små, 
tilmurede glugger, men gluggerne lader sig også spore i sydsidens øvrige fag, 
og de har antagelig også været åbne på nordsiden. Iøvrigt har hvert fag  i 
begge sider et stort, falset  vindue42, hvis nuværende stavværksinddeling er 
en rekonstruktion, der skyldes Høyen43 . Kirken havde inden den store restau-
rering gesims af  simple udkragninger. 

Da ydermurene af  de fire  vestfag  var rejst, blev der bygget en interim-gavl, 
muligvis den samme, der 1446 i et gavebrev (sml. s. 30) omtales som »Grinden«. 
Hvælvingsformerne  tyder på, at den snarest har stået allerede ved tredie 
pillepar. Efter  et kort ophold har man derefter  taget fat  på opførelsen  af 

skibets  fire  østfag,  der må have været under tag o. 1470. Selvom planformen 
er i nøje overensstemmelse med de gamle dele, peger detailler i opbygning 
og profilering  på, at en ny bygmester har fået  ledelsen. 

Kampestenssylden er bevaret under en del af  østgavlen, strækkende sig 
højt op i murværket, der i dette bygningsafsnit  består af  røde munkesten i 
munkeforbandt.  Langmurenes vinduer er lidt højere end de gamle og har i 
falsene  skråkanter, der foruden  stavværket og de enkle ribbesten synes at 

Aa. Rl. 1945 
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Fig. 10. Maribo. Sondre sideskibs ydre, set fra  sydvest. 

være afsnittets  eneste formstenstype44.  Vinduet i nordsidens tredie fag  fra 
øst er i hvert fald  i sin nuværende form  nyt. Der har på dette sted tidligere 
været en mindst 2,25 m bred port umiddelbart op mod østre støttepille og 
med tærsklen i højde med vinduets underkant. Den bevarede fals  synes at 
gå lige igennem muren i flugt  med støttepillens vestside og har kun på inder-
sidens øverste halvdel en affasning;  det spidsbuede (?) stik er derimod dobbelt-
falset  med affasninger.  Indenfor  fandtes  tidligere »en muret, forslidt  Trappe-
gang af  1 Alens Bredde fra  Kirkens Pulpitur op til Vinduet; nedenfor  dette 
Vindue har man ogsaa fundet  Grundstene op til Kirken«45. Disse fundamenter 
er genfundet  af  C. M. Smidt, der har udhugget porten og forklaret  den som 
»Naadens og Ærens Port«, der i overensstemmelse med den hellige Birgittes 
forskrifter  dannede forbindelsen  mellem nonnernes kloster og kirken46 (se s. 48). 

I skibets nordøstre hjørnepille er indbygget en vindeltrappe med rund 
spindel og loft  af  fladbuer.  Væggen er muret af  krumme sten. Den har nu 
yderdør i vestsiden, men den oprindelige indgang er inde fra  kirken. 

Kirkens mægtige østgavl (fig.  11) har støttepiller ved hjørnerne og udfor 
arkademurene. Her er i sideskibsfagene  lægfolkets  indgang til kirken, »Synds-
forladelsens  Porte«. Det er lave, rundbuede portaler i spidsbuede spejl med 
mange affasede  false.  Stikkene er muret af  skiftevis  lyse og mørke sten. De 

Aa. Rl. 1947 
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V. H.1941 
Fig. 11. Maribo. Østgavlen. 

trykker sig tæt op ad de midterste støttepiller for  at holde færdselslinien  klar 
af  sideskibenes gallerier i deres oprindelige skikkelse (se s. 48). Forneden i 
midtfaget  sidder indmuret et mærkeligt, sengotisk relief  af  granit, forestillende 
Kristus på korset omgivet af  sol og måne og alle marter-redskaberne (fig.  22). 
Under Kristi højre arm sidder vistnok tværs gennem stenen et ejendommeligt, 
rundt hul, der henleder tanken på, om den oprindelig kan have været anvendt 
i skriftemålsbygningen;  men måske hører den slet ikke til i klosterkirken. 
I muren omkring relieffet  og særlig syd derfor  ses spor af  to hvælvingsfag  fra 
en nu forsvunden  kapelbygning (se s. 49), til hvis overstokværk der har været 
adgang gennem to nu tilmurede, fladbuede  døråbninger fra  galleriet (se s. 48). 
Mellem dørene sidder det mægtige, ca. 3,7 m brede, stavværksdelte midt-
vindue, der sammen med de noget mindre vinduer på siderne giver gavlen 
sin karakter. Ved restaureringen 1861 blev midtvinduets fodlinie  sænket; før 
den tid lå den over døråbningernes stik (fig.  21). I gavltrekanten åbner tre 
små, fladbuede  glugger sig ind til kirkelofterne;  den midterste har af  hensyn 
til tre små cirkelblændinger måttet forskydes  mod syd. Gavltoppen har i 
midtaksen en fladbuet  glug, hvori klokken til uret ovenover er ophængt, og 
til hver side derfor  tre stigende spidsbueblændinger flankeret  af  skjoldblæn-
dinger. Den cirkelrunde topblænding er nymuret samtidig med, at spidsbue-
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Fig. 12. Maribo. Koret. Aa. Rl. 1945 

blændingerne ved kamtakkernes opmuring under sidste restaurering blev re-
konstruerede efter  de fundne  spor. 

Kirkens  indre.  Kælderkrypten  under  koret  er ved mure, der synes at være 
oprindelige, delt i fire  kvadratiske rum. De to vestlige har hver sin kryds-
hvælving med halvstens ribber, de østlige har hver to krydshvælv med stejlt 
affasede  ribber og gjordbuer i nord-syd. Nu er de to østligste ødelagt af  et 
indbygget varmeværk. Det nordvestre rum var 1885 kalkhus47. Kryptens 
vigtigste opgave synes at have været at hæve 

koret,  der efter  den hellige Birgittes forskrifter  ligger seks trin over skibets 
gulv, men som i modsætning til reglerne består af  to fag.  Vestvæggen har 
tidligere haft  to små, højtsiddende, fladbuede  nicher, formentlig  vinduer, der 
er blevet tilmuret, da tårnet byggedes48. I begge langvægge sidder store, 
spidsbuede spareblændinger; i vestre fag,  der for  en stor del er nymuret, be-
gynder de næsten ved gulvet, men i østre fag  først  ca. 3 m oppe. Her ses i 
nordsidens undermur to brede, fladbuede  nicher, der tidligere har været højere, 
på hver side af  en døråbning, hvorfra  en stejl trappe har ført  nedad og gen-
nem muren ud til skriftemålsbygningen  (se s. 38). Dørens fladbue  er ny og 
har erstattet en plankeoverdækning49. Sydsidens undervæg har ligeledes tre 
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Aa. Rl. 1947 Fig. 13. Maribo. Skibet, set mod vest. 

fladbuede  nicher, hvoraf  den vestligste og smalleste indeholder begyndelsen 
af  en trappe, der har ført  op til overstokværket i den kapelbygning, der tid-
ligere har ligget på korets sydside (se s. 50). Denne niche har før  i tiden været 
højere, og det samme gælder den østre niche, hvor spor af  en smallere, højere-
siddende fladbue  er delvis dækket af  et kalkmalet indvielseskors, hvilket 
viser, at ændringerne i koret er foretaget  allerede i middelalderen og har været 
så omfattende,  at en genindvielse har været anset for  nødvendig. 

Nyindvielsen kan være foranlediget  af  indbygningen af  korhvælvingerne, 
der selvom de har været påtænkt fra  begyndelsen måske først  er bygget sam-
tidig med eller efter  hvælvene i kirkens østre del, med hvilke de har væsent-
lige lighedspunkter. Koret skulle således en tidlang have stået med træloft. 
Korhvælvene, af  hvilke det vestre er nymuret, er stjernehvælv med ganske 
svage vægbuer og halvstens ribber uden klodser i ribbesammenskæringerne. 
Ribberne løber ned på profilerede  konsoller, der er nye og har afløst  flade,  for-
huggede kragsten50. Koret har samme hvælvhøjde og bredde som midtskibet 
og adskilles fra  dette ved en 21/2-stens  bred, gjordbueagtig korbue, der er 
affaset  ind mod skibet; nokså markante er de seks trin, der nu er rekonstru-
erede i almindelig trinbredde, men som oprindelig må have været så vide, 
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C. M. S.1931 
Fig. 14. Maribo. Midtskibets 3. og 4. hvælv. 

at to altre har kunnet stå yderst på hvert trin. Denne originale anordning er 
en af  de mærkeligste af  den fromme  stifterindes  fordringer  til ordenens kirke-
bygninger. 

Skibet  er bygget som en kirkehal med tre omtrent lige høje skibe (fig.  7), 
hvis hvælvinger ligesom i moderkirken Vadstena bæres af  svære, ottekantede 
piller. Et ejendommeligt led i interiøret er de lave, rundbuede arkademure, 
der løber langs skibets ydermure og bærer et galleri, hvorpå klosterfolket  har 
kunnet færdes  i kirken uden at komme i forbindelse  med menigheden. Som 
nævnt (se s. 38) er kirken meget omhyggeligt afsat  i »græske« fod;  således er 
den indvendige længde 160 fod,  bredden 66 fod,  de ottekantede piller 5 fod 
i tvm. og gangen under galleriet 3 fod  bred. Sideskibene, hvis mål svarer til 
afstanden  mellem de udvendige støttepiller, er halvt så brede som midtskibet. 

Skibets  ældre,  vestlige  del  er fremfor  den østlige del karakteriseret ved en 
større detailrigdom og finere  profilering.  Således sidder kun i denne del af 
kirken på hver side af  de store vinduer en dyb, spidsbuet blænding med af-
rundede false.  Af  afsnittets  otte store arkadepiller, der alle hælder stærkt 
mod nord, har nordrækkens et simpelt, retkantet sokkelfremspring,  mens 
sydrækkens sokkelfremspring  dannes af  en hulstav over et rundet led formet 
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Aa. Rl. 1945 
Fig. 15. Maribo. Nordsidens 4. arkadepille. 

i eet enkelt skifte.  Den samme formsten  er anvendt til at danne kapitæl på 
pillerne, idet den med profilet  nedad er henmuret i to udkragede skifter  med 
tre almindelige skifter  imellem. Arkadebuerne er spidse og kraftigt  profi-
lerede51 (fig.  9). 

De elegant murede midtskibshvælv har form  af  ufuldstændige  stjerne-
hvælv — af  samme type som biskop Gisicos i S. Knuds kirke i Odense — 
med topribber i nord-syd, topkvadrat med firkantet  hul og halvstens over-
ribber. Ribber og gjordbuer er 15 cm brede med sengotisk profilering  og ud-
springer fra  en profileret  konsolsten, der ligger på arkadepillernes øverste 
kapitælbånd. Før den store restaurering var »Ribbernes og Gjordernes Udspring 
fra  Pillerne saa forkvaklet,  at det ikke er let at bestemme det Oprindelige«52. 
Vægbuerne, der er lidt fladere  end arkadebuerne, har rund profil.  Til trods 
for,  at byggeperioden omfatter  de fire  vestfag,  er kun tre hvælvingsfag  muret 
på denne måde, men en uregelmæssighed over arkadebuen ved nordsidens 
fjerde  arkadepille (fig.  15) kunne tyde på, at det fjerde  hvælv i det mindste 
har været påbegyndt. Over hvælvene er arkademurene ført  op som under-
støtning for  det vældige tagværk. Disse overmure har i hvert fag  to spids-
buede blændinger (fig.  16). 
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V. Pauli fot. 
Fig. 16. Maribo. Midtskibshvælvenes overside og søndre arkadeovermur, hvis vestre del har 

spidsbuede blændinger, mens østdelen har store, rundbuede åbninger. 

Også hvert sideskib har kun tre oprindelige hvælv. Det er svagt kuplede 
krydshvælv uden vægbuer, lidt lavere end midtskibets hvælv og med pro-
filerede  gjordbuer. De ligeledes profilerede  ribber mødes i et topkvadrat. 
Ribber og gjordbuer løber ned på en profileret  konsolsten, der vistnok er 
gammel. Hvælvene har lette halvstens overribber, der delvis er forsvundne, 
og enkelte trinsten. 

Skibets  østre del  er i det hele enklere muret end vestenden. I dette bygnings-
afsnit  står de ottekantede arkadepiller i lod, men har i modsætning til de ældre 
piller sokkel bestående af  et simpelt fremspring  på sydsiden og profileret 
fremspring  på nordsiden. De tre sydpiller har på ydersiden en højtsiddende, 
skråtstillet skjoldblænding (fig.  17). De nye piller er gjort noget højere end 
de gamle, således at pilleskaftet  har fået  en højde af  20 »græske« fod.  End-
videre er sydsidens kapitæler forenklet  og består blot af  en fremspringende 
skråkant under et almindeligt skifte.  I nord har de nederste kapitælbånd form 
som en vulst dannet af  den sædvanlige profilsten  lagt i to modvendende skif-
ter; det øvre er den profilerede  udkragning med et almindeligt skifte  over. 
På kirkens midterste pillepar, der danner overgangen mellem det ældre og 
det yngre byggeafsnit,  er den gamle og den nye form  for  pillekapitæl sat op 
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Fig. 17. Maribo. Sydsidens vestlige arkadepiller. 
Aa. Rl. 1945 

mod hinanden (fig.  15). De nye arkadebuer er højere end de gamle og blot 
profilerede  med simple skråkanter. 

Ved den afsluttende  overhvælvning er det sidste fag  i vestdelen medtaget, 
således at den nye hvælvtype omfatter  fem  af  skibets otte fag.  I midtskibet 
er det stjernehvælv mellem helstens gjordbuer. Kapperne går glat over i 
arkademurene, og ribberne udspringer fra  en firkantet  klods; de er forneden 
kvartstens og iøvrigt halvstens med klodser i ribbesammenskæringerne. Over-
ribberne er helstens. Sideskibshvælvene er krydshvælv med halvstens ribber 
og gjordbuer, der på ydermurene løber af  på en profileret  konsolsten, som ser 
ud til at være indsat ved restaureringen. Ribberne mødes i et topkvadrat med 
hul. I nordre sideskib har de østligste 21/2  fag  affasede  ribber og helstens 
overribber; de øvrige sideskibshvælv har ingen overribber. Arkademurene over 
hvælvingerne har store, rundbuede åbninger (fig.  16). 

Gallerierne  langs ydermurene står åbenbart kun i østendens midtskibsfag  i 
uændret stand. Ved sideskibenes vestgavle er de genopført  1863 i en noget 
misvisende form,  idet de, som hvælvingsspor på ydermurene viser, oprinde-
lig her har bestået af  to fag  og må have haft  en indvendig bredde af  ca. 1,85 m. 
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Den nordre sideskibsgavl har i hvert fag  en fladbuet  niche, den søndre en 
spidsbuet, hvoraf  den ene har en dør til det fri.  Ved langmurene er den vestre 
ende af  galleriernes arkademure ligeledes nyopført,  mens resten i alt væsent-
ligt viser middelalderligt murværk. I hvert af  kirkens hvælvingsfag  har arkade-
murene to buer, der ind mod kirken er affaset  hele vejen rundt, på den anden 
side er buespidserne retkantede. Hver bue svarer til en fladbuet  niche i yder-
muren (fig.  8), som i vestre byggeafsnit  har en lille, fladbuet  glug. I dette 
byggeafsnit  til og med vestfalsen  i femte  hvælvingsfag  er nicherne profilerede 
med et rundhjørne udenom en hulstav, derefter  med en simpel dobbeltfals. 
Mellem nicherne ses spor af  krydshvælvinger, men de kan aldrig have været 
spændt over den nuværende, kun 90 cm brede gang. Hvis man derimod tæn-
ker sig arkademuren flyttet  ud og gangen af  den dobbelte bredde, således som 
den endnu findes  ved østgavlen, bliver der plads til hvælvene, og arkaden vil 
fylde  nøjagtigt halvdelen af  sideskibets bredde og i vest ramme netop på 
pillen mellem de to fag,  der som omtalt har været ved vestgavlen. Den måde, 
hvorpå lægsfolks-portalerne  i østgavlen sidder trykket op mod midtskibs-
støttepillerne, forekommer  med den nuværende ordning af  kirkens indre at 
være noget umotiveret, mens de vil ligge nøjagtigt midt for  passagen i side-
skibene mellem hovedpillerne og det bredere galleri, og der kan derfor  ikke 
være tvivl om, at det brede galleri i hvert fald  har været projekteret, og at 
man har regnet med det, endnu da østgavlen blev opført.  Det senere byggede, 
smalle galleri har været dækket af  en flad  tøndehvælving53 og har på oversiden 
været belagt med glaserede fliser  (astrag) og mursten54 . Rækværket er moderne, 
dets nærmeste forgænger  havde en mindre inddeling55. 

Østre galleri er fuldstændigt  bevaret i midtskibet med tre krydshvælv med 
profilerede  ribber og gjordbuer (fig.  18). Arkaderne har på begge sider affasede 
kanter hele vejen rundt. Midtfaget  er lidt større end de to andre og har sik-
kert rummet den hellige Birgittes alter; hvert af  sidefagene  har en fladbuet 
niche, hvis bund ligger hævet over gulvet og næppe kan have været brugt som 
dør til sakristibygningen udenfor.  Østgalleriet må formodes  til hver side at 
have strakt sig til pladsen foran  sideskibenes gavle med to hvælvingsfag, 
der nu ikke findes  mere. Sydligst sidder en tilmuret niche svarende til midt-
skibets, nordligst er der indgang til et lille, tøndehvælvet kammer, hvorfra 
der tidligere har været dør til vindeltrappen i hjørnepillen. Østgalleriets gulv 
ligger noget hævet over de lange sidegalleriers, og foran  det store østvindue 
må Maria-alteret have stået til trods for,  at pladsen synes at være meget 
snæver. Der er clog intet, der tyder på, at østgalleriet nogensinde har været 
bredere. Imidlertid er den fundne  »Naadens og Ærens Port« ved galleriet på 
kirkens nordside (se s. 40) langt bredere end kirkens øvrige indgange, og 
derfor  foreligger  den mulighed, at den ikke skal betragtes som en egentlig 
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Aa. Rl. 1945 
Fig. 18. Maribo. Østre galleris hvælv (s. 48). 

dør, men at den kan have dannet åbningen — måske udformet  som en dobbelt 
spidsbue i hele fagets  bredde og med en pille midt i det nuværende vindue — 
til et pulpitur, der har ligget uden for  den egentlige kirke og dannet forbin-
delsesbygning mellem kloster og kirke. Herfra  har søstrene kunnet overvære 
gudstjenesten uden at komme ind i kirken. Tilsvarende ordninger er kendt 
fra  andre Birgittinerkirker56. 

Ændringer  og tilføjelser.  Foruden klosterets bygninger og skriftemålsbygnin-
gen har nogle †kapeller  sluttet sig til kirken. 

Som omtalt viser murens yderside mellem østgavlens store støttepiller spor 
af  to hvælvfag,  utvivlsomt fra  et to stokværk højt sakristi, således som det 
kendes fra  andre Birgittinerkirker, hvor det måske hører med til det oprinde-
lige anlæg57. En gravning har vist rester af  et svært kampestensfundament 
i flere  skifters  højde og af  samme bredde som støttepillerne, hvorfra  det udgår. 
Fra kirkens østgavl til fundamentet  for  sakristiet er ca. 4,3 m, men da fun-
damentsmuren utvivlsomt har sprunget noget frem  for  den egentlige mur, 

4 
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har sakristiet haft  en indvendig bredde af  ca. 4,5 m. Der er midt på kirkens 
østgavl intet spor af  fundament  for  et tværskillerum eller en vægpille, og der 
har næppe heller været noget sådant, men iøvrigt har stedet været så flittigt 
benyttet til begravelser, at næsten alle grundsten er blevet fjernet,  og der er 
intet sted fundet  rester af  den egentlige mur. Det er således usikkert, om 
sakristiet hører med til det oprindelige anlæg. Thuras plan af  kirken (fig.  20) 
antyder et kapel ved siden af  nordre kirkedør, det er måske en rest af  sakri-
stiet, der i sidste halvdel af  1400-årene antages at have været taget i brug 
som gravkapel for  familien  Valkendorf  på Højbygård58. Senere blev det 
benyttet som kalkhus59. Da det 1812 blev nedrevet, var det gravkapel for 
familien  Reimer. 

På korets sydside var en to stokværk høj tilbygning. På Thuras plan er den 
vist med vindue i sydgavlen og to døre til koret (en i hvert stokværk?). Den 
omtales vistnok 1633 som »Benhus« (rgsk.) og må da have haft  tegltag. Efter 
adelsklosterets ophævelse blev understokværket gravkapel for  familien  Steen-
sen. Overstokværket, der tidligere havde været sakristi og muligvis har haft 
den »kaaber dør« ind til koret, hvis hængelås 1641—42 fik  ny nøgle (rgsk.), 
blev 1759 erhvervet af  dr. Hahn til gravkapel. 1812 blev hele kapellet solgt 
til nedrivning. 

Reformationen  berørte i den første  tid kun i mindre grad Maribo kloster-
kirke. Først da byens sognekirke var brændt 1596, og borgerne blev henvist 
til at søge kirke i den i mellemtiden til adeligt jomfrukloster  omdannede stif-
telse, blev mere indgribende nyindretninger nødvendige. 1597 blev kirken 
ifølge  Resen istandsat (sml. kalkmalerier), og 1621 var den vel ved magt 
og havde for  få  år siden fået  et nyt stentag (synsforretning  1621) af  middel-
alderlige tegl, der 1634 blev udskiftet  med vingetegl (rgsk.). 1891 blev ved 
soklen fundet  stykker af  begge tagstenstyper med brun glasur60. 1734 havde 
korets nordside glaserede munketegl, sydsiden vingetegl (overslag 1734 og 35). 
Det gamle vestkor blev overladt jomfruerne,  og byen fik  sit alter i østenden, 
idet man klarede sig nogenlunde med indretningen fra  den katolske tid. Først 
1641 blev der i forbindelse  med opstillingen af  den nye altertavle (s. 57) ud-
ført  en række byggearbejder i østkoret. Det gamle Birgittealter blev nedbrudt 
og gulvet bragt i orden på stedet, alterpladsen foran  galleriet blev hævet ved 
nogle murede trin og alteret omgivet af  panelværk på murede brøstninger 
(rgsk.). 1703 havde man opdaget, at folk,  der ikke gad høre prædikenen, 
skjulte sig i »den mørke Gang bag Alteret«, og der stilledes derfor  forslag  om 
at tillukke den tilligemed søndre lægter (galleri)61. 1843 blev der lagt nyt 
flisegulv  i koret (rgsk.). 1864 blev alteret flyttet  til sin nuværende plads i 
vestkoret og østenden indrettet med et bredt orgelpulpitur. 

Da gallerierne ikke mere anvendtes efter  den oprindelige bestemmelse, blev 
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Fig. 19. Maribo. Skibets vestlige fag.  Efter  tegning af  Kornerup 1859. 

4* 
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Fig. 20. Thuras skitseplan visende kapelbygningerne. 1:600. 

de sat i direkte forbindelse  med kirkerummet ved trapper, der først  var af 
træ (rgsk. 1638—39), senere af  sten62 . 1646—47 blev der opstillet skillerum 
på galleriet (rgsk.). Gallerirækværket blev repareret 1729 (rgsk.), og der blev 
samtidig stillet bænke både foroven  og forneden.  I tidens løb styrtede dele 
af  gallerihvælvingen ned og blev erstattet med bræddelofter62,  og endelig blev 
de helt nedrevet i skibets vestre fag  og inden for  østportalerne. 

Vesttårnets spåntag blev dårligt vedligeholdt, og i årenes løb lyder 
ustandselige klager over det rådnende tømmerværk. 1648 blev det repareret, 
og der blev lagt to jernbånd om spiret (rgsk.), 1693—94 måtte der opstilles 
en ny klokkestol til den store klokke (rgsk.), og det taler ikke godt for  for-
holdene i Maribo, at 1728 var tårnets stiger, loft,  bjælker og alt tømmerværk 
stjålet og måtte repareres, samtidig med at »nogle Huller i Muren, hvor 
Skarns Folk havde Vane at indkrybe«, blev tilmuret (rgsk.). Thura dømte i 
sit reparationsforslag  af  23. januar 1736 tårnet til nedrivning, og formentlig 
er dette sket ved den påfølgende  store istandsættelse, hvor skibets og korets 
vestgavle samtidig blev afvalmede. 

Da kirken blev sognekirke, valgte man at ophænge borgernes klokker i et 
lille rytterspir over østgavlen, men allerede 1641 måtte man tage klokkerne 
ned igen og lave et nyt spir og reparere uret, der åbenbart har siddet under 
klokkerne (rgsk.). Klokkespiret var bygget ud over den murede gavl, men 
alligevel kneb det med soliditeten, og det repareredes stadigvæk, således 
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Fig. 21. Maribo domkirke, fra  sydøst. Efter  tegning af  J. Kornerup 1859. 

1699—1700, da der blev lagt to jernankre »paa det Klokketaarn ud til Kirke-
gaarden, hvilket Taarn rystede, og Folkene, som skulde ringe Klokkerne, stod 
meget bange under Taarnet, naar de skulde ringe for  vor salige Konge« (rgsk.). 
1724 var tårnet ved at falde  ned, og 1739 blev det igen fornyet,  vist efter 
Thuras tegning63. En *fløjstang  med kors og vindfløj  af  kobber med kronet 
spejlmonogram »C. 6.« opbevares i Maribo stiftsmuseum.  Allerede 1775—76 var 
spånene rådne, og trods en reparation 1793—94 måtte spiret atter helt for-
nyes (rgsk.). Dette spir, der kendes fra  talrige afbildninger  (fig.  21), var tegnet 
af  tømrermester Luckmann, mens amtmand v. Jessen gav gode råd. 1891 
blev det endelig nedbrudt, da det vestre klokketårn blev genopført. 

I århundredernes løb kæmpede borgerne en fortvivlet  kamp for  at vedlige-
holde deres store kirke; sten til reparationer brækkede man op i kloster-
grunden, men når ruderne gik itu, valgte man ofte  den utilfredsstillende  ud-
vej at tilmure vinduerne i stedet for  at bekoste glarmesterarbejde. 1738—40 
blev der dog gennemført  en hovedistandsættelse, der havde været forberedt  i ti 
år. Heldigvis fulgte  man ikke Thuras radikale forslag,  der gik ud på at ud-
skille vestkoret fra  kirken og nedrive dets overmure, så der kun blev det nød-
vendige tilbage for  indretningen af  en landemodesal, og alt i alt blev det kun 
til udlapninger på brøstfældighederne.  1779 foreslog  kirkens inspektører, 
pastor Stauning og byfoged  Reimer, at udskille koret og skibets vestligste fag 
ved en bindingsværksvæg mellem første  pillepar. Denne brutale foranstalt-



54 M A R I B O D O M K I R K E 

ning blev virkelig gennemført  1793—94 (rgsk.), og stedet brugtes til material-
hus. 1814 bestilte man i Nykøbing ti vinduer med egetræskarme og fyrre-
træsrammer til erstatning for  de vinduer, der ikke var tilmuret (rgsk.). I to 
fag  klarede man sig med at hvidte tilmuringen og male vinduer på 6 4 . 1817 
havde man travlt med kirkens hvidtning og dekoration i anledning af  refor-
mationsfesten65,  og kort efter  blev hele gulvet, »der var rent ruineret fra  den 
Tid, Kanonerne havde deres Plads i Kirken«, omlagt og reguleret; det skal 
flere  steder have skjult pillernes sokler. 1891 blev der i kirkens grund fundet 
grønglaserede gulvfliser,  ca. 18 x 18 cm, hvoraf  nogle med afskårne  hjørner66 . 

I midten af  1800-årene samlede man atter kræfter  til en hovedrestaurering, 
der påbegyndtes 1861, og som professor,  bygningsinspektør H. C. Hansen af 
regeringen blev beskikket til at lede med Steecher som konduktør. Korets 
vestfag  blev fornyet  med støttepiller på hjørnerne og tre store, spidsbuede 
blændinger i gavlen. Valmtagene blev erstattet med kamtakkede gavle, og 
hele vejen rundt fik  kirken en gesims af  fladbuer.  Kamtakkerne og støtte-
pillerne blev afdækket  med fliser  af  skotske sandsten. Tagværkerne blev i 
alt væsentligt fornyet  og dækket med blådæmpede teglsten. Kirkerummet 
fik  atter sin gamle udstrækning, altertavlen blev på Worsaaes forslag67  op-
stillet foran  et egetræspanel i vestkoret, hvor stiftsbiblioteket  hidtil havde 
haft  plads, mens der i øst indrettedes et bredt orgelpulpitur og en forhal 
inden for  hver af  portalerne. Skibets gallerier og stavværket i alle kirkens 
vinduer blev rekonstrueret, og endelig blev hele rummet kalket gult med rødt 
opmalede sten på alle hjørner og fremspring.  Gulvet blev lagt af  røde og gule 
teglsten. Nogle gravkældere blev fyldt  og kisterne i krypten rømmet ud. 

Kirken var således atter bragt på fode  på fuldt  ud forsvarlig  måde, og den 
af  professor  Hans Storck i 1890—92 ledede restaurering havde i alt væsentligt 
æstetiske og historiske forudsætninger.  Vigtigst er, at rytterspiret på østenden 
forsvandt  samtidig med, at gavltoppen blev rekonstrueret og vesttårnet gen-
opført  på den gamle plads, idet dog fundamenterne  blev erstattet af  beton-
støbning68. Kirkens gamle kampestenssyld blev — undtagen på et stykke af 
østgavlen — erstattet med glatte granitkvadre, støttepillerne fik  en ny afdæk-
ning af  glaserede tegl, og fladbuegesimsen  blev fjernet.  Indvendig blev ege-
træspanelet bag alteret erstattet med en muret brøstningsmur, der skiller 
landemodesalen i vestfaget  fra  koret. Under voldsom protest fra  byens side 
blev hele kirkerummet til sidst hvidkalket69. 

Hele kirken står nu med vel vedligeholdte, udvendig røde mure. I tag-
værkerne ligger over sideskibenes østende enkelte gamle egespær, og over 
skibets vestre ende er strækbjælkerne af  eg, ellers er tagværkerne af  fyr. 
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K A L K M A L E R I E R 

I koret findes  nogle indvielseskors. 
Ifølge  opgivelse fra  kantor Ross har der i de to små, fladbuede  nicher i 

korets vestvæg været kalkmalerier forestillende  Josef,  Maria med barnet og 
de hellige Trekonger70. Under restaureringsarbejderne 1892 blev der ivrigt 
søgt efter  kalkmalerier. Det eneste man fandt  var den bevarede bortdekora-
tion på hvælvet over orgelet samt spor af  en råt udført  dekoration i stærkt 
røde, brune og grå farver  i en blænding under nordre galleri71. På midtskibets 
østre hvælv har været en kalkmalet indskrift:  »A(nn)o 1596 brændte Mariæbo 
Bye af«  (på nordsiden), »A(nn)o 1598 er denne Kirche repareret, renoveret og 
forbedret«  (på sydsiden)72. Før Hansens restaurering skal der have været kalk-
malerier på pillerne og forgyldte  stjerner på svagt blå bund på hvælvene73. 

G L A S M A L E R I E R 

1634—35 blev i to vinduer over sej erværket indsat to gamle »Vaaben«, som 
Jacob Lauritzen bevilgede til kirken (rgsk.). 

C. M. S. 1930 

Fig. 22. Maribo. Østgavlens figursten  (s. 41). 
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G. K.K. 1947 
Fig. 23. Maribo. Altertavle udfort  af  Henrik Werner, malet 1641 (s. 57). 

I N V E N T A R 
Alterbordet  er nyt, af  træ. 
Alterklæde  fra  o. 1500, af  rødt, florentinsk  fløjl  med granatæblemønster; 

et stykke heraf,  88 x 36 cm, opbevares i landemodesalen. 
†Alterklæder.  1) Nævnt 1621, af  rødt fløjl.  2) Nævnt 1641, af  blommet 

fløjl  med gamle, ægte perler og silkefryndser.  3) 1687, gylden »Tobin« (tyndt 
silkestof),  skænket af  Leonora Christina (rgsk.). Bevaret er kun et stykke 
hvidt *atlask med et af  Leonora Christina forfattet  og prentet vers, hvis 
begyndelseslinie lyder: »Den stoere Werdens Alt sit skabte Grenser satte . . «74. 
4) 1743, rødt, »udhugget« plyds, en gave fra  købmand Mathias Møller. 5) 1756, 
af  mørkeblåt klæde med gule silkesnore. 6) 1778, en gyldenstykkes korkåbe 
(se s. 63) (rgsk.). 

To †alterduge  nævnes 1688, den ene med »Passionen derpaa stukket med 
rødt«, den anden af  lærred med kniplinger, en gave fra  Leonora Christina (rgsk.). 
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Fig. 24. Maribo. Sidealtertavle fra  slutningen af  1400'rne (s. 58). 

Altertavle  (fig.  23) med malet årstal 1641, af  Henrik Werner. De uelegante 
proportioner, bruskværksskæringernes stærkt opløste, grove former  og de 
dominerende, storvingede englehoveder er karakteristiske for  denne billedskærer. 
Storstykket er tredelt med dybtliggende midtfelt  og smalle, nicheagtige 
sidefelter;  i førstnævnte  en nadverfremstilling  med flere  helt frie  figurer  på 
arkitektonisk baggrund, i sidstnævnte evangeliststatuetter: Markus og Jo-
hannes. Storsøjlerne har brede prydbælter og bruskværksagtige volutkapitæler; 
de to, som flankerer  midtfeltet,  står på det kraftige  fodstykkes  fremsprin-
gende midtparti, hvori findes  et trepasformet  felt  med et relief:  Jesus i 
Gethsemane have. Feltet flankeres  af  to meget store, mod hinanden vendte 
englehoveder. Fodstykket er svunget på siderne og smykket med groft  brusk-
værksslyng. På storgesimsen, som springer frem  over midtfeltet,  er over søj-
lerne anbragt englehoveder, de to midterste vendt mod hinanden. Topstykket 
er slankt og indeholder et opstandelsesrelief,  som flankeres  af  to evangelist-
hermer: Markus og Lukas, og over figurerne  er på topgesimsen anbragt to 
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vingede englehoveder. Bruskværks storvinger, topvinger og topgavl kronet af 
en Frelserfigur.  Yderst på gesimserne er anbragt putti, som oprindelig alle 
fire  har haft  lidelsesredskaber i hænderne. 

Stafferingen,  sort, rød og hvid med rig anvendelse af  guld, er stærkt op-
frisket  1864 (rgsk.). Indskrifterne  er med gylden fraktur.  På gesimsen Johs. 
14,22, 6,35 og 4,16; i topgesimsen: »Jeg er Opstandelsen og Livet«. I topkar-
touchen Jehovas navn med hebraiske bogstaver og i storvingerne to Jesumono-
grammer, salig Søren Sørensens og Margrethe Albrechtsdatters initialer samt 
årstallet 1641. På tavlens bagside står med fraktur:  »Dette Alter bekostet af 
salig Borgmester Søfrensens  Enke, Mergrete Albretzdaatter Anno 1641. Re-
staureret i Aarene 1777, 1864 og 1893«. Herunder var tidligere denne indskrift: 
»Anno 1777. Er renoveret af  Kjøbmand Johan Pedersen Groth og kiere Hustru 
Anne Margrete Wolchartzen«75. Tavlen stod oprindelig i kirkens østende, nu 
foran  tværmuren mellem kor og landemodesal i kirkens vestende. 

* Altertavle,  en Mariatavle, fra  begyndelsen af  1500'rne, som sikkert har 
stået ved nonnernes hovedalter i østkoret; nu i Engestofte  kirke, Musse her-
red, Maribo amt. 

Sidealtertavler.  1) (Fig. 24). Nordtysk snitværksskab fra  slutningen af  1400'rne, 
som har prydet et Augustinusalter76. Skabet, 207 cm højt, er af  uregelmæssigt, 
femkantet  grundrids, kronet med udskårne firblade  og med gennembrudt 
rudemønster i fodstykket.  I skabet står en 163 cm høj, udskåret Augustinus-
figur,  iklædt fuldt  bispeskrud og med en stor glorieskive bag hovedet. I den 
højre, kun delvis bevarede hånd holder figuren  et hjerte, af  hvilket over halv-
delen er gået tabt. Venstre hånd mangler helt; den har fattet  om en ligeledes 
forsvundet  bispestav, men skal ifølge  sagnet have peget på en i en pille skjult 
skat7 7 . Betydelige rester af  den oprindelige staffering  er bevaret. Glorien er 
forgyldt  ligesom kåben, der har blåt foer,  underkjortelen er hvid. Baggrunden 
er rød med gyldne blomster. På fløjenes  indersider findes  fire,  nu meget 
stærkt afskallede  malerier; på højre fløj,  hvoraf  kun den indre halvdel er 
bevaret, øverst Treenigheden med den korsfæstede  Kristus i Gudfaders  skød, 
forneden  pave Gregors messe. På venstre fløj  bebudelsen og den hellige Anna 
selvtredie. Malerierne, som har været af  udmærket kvalitet, er indrammet 
af  en sort stribe med forgyldte  rosetter. Der findes  kun meget få  farverester 
på fløjenes  ydersider, som ved restaureringen 192278 forsynedes  med revler. 
Skabet står nu i landemodesalen, men hang tidligere på den vestligste pille i 
skibets søndre arkaderække (se fig.  19) (præsteindb. 1755)79. 

2) (Fig. 25). Fra slutningen af  1400'rne. med det vistnok ældste bevarede 
maleri på lærred i Norden; sikkert et nordtysk arbejde80 . Maleriet, 170 x 120 cm, 
der er udført  med lyse, noget afblegede  temperafarver,  forestiller  næppe, som 
det har været antaget, den hellige Birgitte, men formentlig  Maria fra  en 
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N. T. 
Fig. 25. Maribo. Maleri fra  sidealtertavle (s. 58). 

bebudelsesscene. Hun har glorie om hovedet og bærer inderst en blågrå 
kjortel, som er stærkt rynket i livet, og derover et lyst, meget folderigt 
klæde med rankebort langs randen. Dette klædningsstykke er slået op over 
hovedet, og med højre hånd samler figuren  det foran  brystet, medens hun 
med venstre holder det op foran  sig, så over halvdelen af  kroppen er dækket. 
Figuren står med mørk kontur mod det gulmønstrede flisegulv  og den lyse, 
grønlige baggrund, som har et spinkelt rankemønster. Til venstre en gullig 
stentøjsskål med nelliker, til højre en bønnebog. Maleriet har muligvis ikke 
oprindelig været bestemt for  det tarvelige, snedkrede skab, i hvilket det nu 
sidder. Dette er vel nok middelalderligt, men stærkt forandret;  fremspringene 
både foroven  og forneden  kunne tyde på, at det har været dybere. Fløjenes 
hængsler er fornyet,  stafferingen  ligeledes. Der findes  dog rester af  gammel 
farve,  nemlig på indersiden af  venstre fløj  et, ganske vist stærkt opmalet, 
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O. N. 1945 
Fig. 26. Maribo. Oblatæske 1623 

(s. 61). 

perspektivisk flisegulv.  Indvendig på skabets 
sider er malet store, lyseblå ranker på rød 
grund og på bagklædningen over maleriet et 
rudemønster. Den trekantgavl, der afslutter 
skabet, har et forstykke,  forneden  udsavet 
med tre buer og på forsiden  gennembrudt af 
tre cirkulære huller med stjerner og med to 
hvirvelrosetter. Øverst profilerede  ramme-
stykker med delvis afbrudte  krabber. Ved 
altertavlens restaurering 184881 fjernedes  de 
gamle kobbernagler82, hvormed maleriet var 
fastgjort  i skabet, og billedet blev klæbet 
på nyt, grovere lærred, der er opsat på 
blændramme. 1935 blev maleriet atter re-

hvorefter  det blev opstillet i landemodesalen. staureret og sat bag glas83, 
Altersølv.  Kalke.  1) (Fig. 28) 

fra  begyndelsen af  1400'rne, 
det såkaldte Margrethebæger. 
En 17,5 cm høj, meget smuk 
og vægtig forgyldt  alterkalk, 
som muligvis er en sjælemesse-
gave fra  dronning Margrethe. 
Den sekssidede fod  ender i 
tunger vekslende med spidser, 
glat fodplade,  standkant med 
rudemønster og i ruderne gen-
nembrudte firpas.  På fodens 
tunger er graveret cirkelme-
dailloner, hvis grenede rammer 
foroven  ender i fligede  blade, 
og hvor der på krydsskraveret 
grund er fremstillet  seks pas-
sionsscener: Kristus på Olie-
bjerget, hudflettelsen,  torne-
kroningen, korsbæringen, kors-
fæstelsen  og pietà. Foden afslut-
tes foroven  med nedadvendte, 
gotiske treblade og et profileret, 
kreneleret led. Skaftet  er seks-
kantet med graveret ramme-

O. N. 1945 
Fig. 27. Maribo. Vinkande 1606 (s. 62). 
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O. N.1945 O. N. 1945 
Fig. 28. Maribo. Margrethebægeret. (S. 60). Fig. 29. Maribo. Alterkalk 1603 (s. 61). 

og stavværk, knoppen flad  med seks gennembrudte rosetter og mellem dem fir-
bladede blomster samt gennembrudt stavværk på over- og undersiden. Det 
spidse bæger hviler i en krans af  gotiske treblade med rosetter. I bunden af 
foden  findes  et kronet minuskel-m i sølv på bund af  rød emaille. Disk,  o. 1750, 
af  knækket arbejde med profileret  kant og et graveret cirkelkors på randen. 
2) (Fig. 29) fra  1603, et smukt renaissancearbejde. Den velformede,  sekstungede 
fod  har fodplade  og lav standkant med lodrette riller. På foden  graveret 
Kristus på korset flankeret  af  Maria og Johannes, en versalindskrift  med 
navnet på giveren, klosterets sidste abbedisse Margrethe Hardenberg og års-
tallet 1603 samt hendes fædrene  og mødrene våben. Under knoppen, som er 
anbragt direkte på foden,  sidder en krans af  fligede  blade. Knoppen, som er 
delt ved hulstave og prydet med graveret akantusværk, har rudebosser med 
graveret I H E S V S. Glat, sekskantet skaft  mellem knop og bægeret, der er 
fra  1756, af  guldsmed Christian Ulrik Petersen (rgsk.). Samtidig, dyb disk 
med de samme våben som kalken og årstallet 1603. 

Oblatæske  (fig.  26), 1623, cylinderformet.  På lågets fals  og nederst på siden 
er graveret en fin  rankebort med blomster og blade. På lågets overside findes 
i en medaillon graveret en nadverfremstilling  og langs randen versaler: »Denne 
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lilde Sølfboddicke  hafver  Christopher Diriehssøn Guds Ords Tiener udi Mariæbo 
gifvet  til Altaret sammested Skiertaarsdag Ao 1623. Tandem Bona Causa 
triumphat« (»den gode sag sejrer til sidst«). 

Vinkande  (fig.  27) 1606. Et smukt, 27 cm højt renaissancearbejde, skænket 
af  Margrethe Hardenberg (rgsk.) og Alheed Wenstermand (præsteindb. 1755). 
Den runde, profilerede  fod  har lavt, lodret led med streger og derover en 
graveret kædebort; det lille, kugleformede  korpus er på midten smykket med 
en graveret rankebort, og den brede hals har en vulstagtig udvidelse foroven, 
ligeledes med rankebort. Konvekst låg med gæk, som fremstiller  treenigheden, 
og langs lågets rand vulst med udhamrede frugtbundter  og vingede engle-
hoveder, på midten nadveren graveret. Tynd, rørformet  tud med s-formet 
støttebøjle og lågklap i form  af  vinget englehoved. Den svungne hank ender 
forneden  med en kugle og er på ydersiden smykket med udhamrede orna-
menter, englehoved, frugtklaser  m. m. Delvis forgyldt.  På fodpladen  to ind-
stemplede, ens bomærker. 

Sygekalk,  o. 1750, 13,5 cm høj. Tunget fodplade,  rund, vredet fod  med 
vulst forneden,  flad,  midtdelt knop og bæger med let udadsvejet rand; mester-
mærke C U P, muligvis for  Chr. Ulrik Petersen, Sakskøbing (Bøje s. 374). 
Samtidig disk  med tunget rand og lille, cylinderformet  oblatgemme på under-
siden. Oblatæske,  o. 1775, af  cylinderform  med riflet  låg, hvorpå står ind-
prikket: »Givet af  Anna Margrete Bladt 1775«. Tilhørende kasseformet  vin-
flaske  med skruelåg og lignende indskrift.  Opbevares i en sikkert samtidig, 
poleret mahogniæske foret  med rødt tapet. 

I præstegården opbevares to sæt berettelsestøj. 1) Sygekalk  af  københavnsk 
prøvesølv fra  1757, 9 cm høj. Glat, profileret  fod,  glat skaft  med lille ring 
og halvkugleformet  bæger med tilhørende vin- og oblatgemme-,  mestermærke 
muligvis for  Daniel Danielsen Harder (Bøje 2014). Samtidig disk  med samme 
mestermærke. 

2) Sygekalk  og -disk,  1795, fra  Hillested kirke, Fuglse herred, Maribo amt. 
Glat, rund fod;  skaft  med midtdelt knop og bæger med stejle sider. På foden 
indprikket: »Hillesteds Kierke Anno 1795« og en næsten udvisket, latinsk 
indskrift;  mestermærke for  Andreas Holm, København (Bøje 596 og 600). 

†Sygekalk  og -disk  nævnes 1702 (rgsk.). 
1817 nævnes et rødt †fløjlsklæde  og lærred med guldgalloner at sætte kalk 

og disk på (rgsk.). 
Alterstager.  1) Senmiddelalderlige, 34 cm høje. Foden hviler på tre tæer, 

og skaftet  har to skarpkantede ringe. Lysetorn af  jern. 
2) 1643, 47,5 cm høje, med flad  fodplade,  stærkt leddelt skaft  med kugle på 

midten og halvt balusterled foroven.  Lyseskålen er flad  og lysetornen af  træ. 
På begge stager findes  på foden  graveret de samme initialer og bomærke-
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skjolde som på altertavlen samt års-
tallet 1643. 

Salmebog,  ny, med beslag fra  1739, 
to ovale sølvplader med tunget rand. 
På den ene er graveret et krucifiks,  den 
anden har kursivindskrift:  »Givet til 
Marieboe Kircke Ao 1739 af  Jørgen 
Jensen«. 

Røgelsekar,  o. 1400, af  bronze. Halv-
kugleformet  underskål; sekskantet, gen-
nembrudt låg, som ender i en pyramide-
spids med knop, hvori er fastgjort  en 
ring. På de tre sider, både i låg og i skål, 
har karret halvkugleformede  udvidelser. 
Gammel ophængning med tre jernstæn-
ger. I landemodesalen. 

†Messehagler.  1) Nævnt 1621, af  bli-
ants (kostbart stof).  2) Nævnt 1688, af 
klar gyldenstykke med perlestukket kru-
cifiks.  3) Nævnt 1688 som gammel, af 
blåt fløjl  med perlestukket krucifiks  og 
våben på kanterne. 4) Nævnt 1688, rød 
med krucifiks.  5) Nævnt 1702, af  brunt, 
blommet fløjl  med guldkniplingskors. 
6) 1774, af  rødt fløjl  med guldgalloner 
og kors, skænket af  købmand Peder 
Jensen (rgsk.). 

†Korkåbe,  o. 1500, i inventarium fra 
1688 (rgsk.) beskrevet som »en gylden-
stykkes Korkaabe paa rød Fløjls Bund 
med brede Opslag for,  med Bordyrings-
arbejde udstafferet  med ophævet Stik-
ning, fordum  besat med Perler, som 
mesten er afskaaren  og henrykt«. 1778 
anvendt til alterklæde (rgsk.) og solgt 
184384. Bevaret er fire  stykker broderier 
(fig.  30) af  meget fin  kvalitet, syet med 
silke, guld- og sølvtråd og føjet  sammen 
to og to i længder på 87 x 18 cm. Broderiernes motiver er helgener og helgen-
inder, siddende i små, gotiske, hvælvede rum med krabber og fialer:  Johannes 

O. N. 1945 
Fig. 30. Abbedhue og korkaabe (s. 64 og 63). 
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Sophus Bengtsson 
Fig . 31. Mar ibo . Døbefon t  (s. 64). 

med kalken, en helgen, hvis attribut er gået tabt, S. Jørgen med spyd og 
drage, S. Barbara med tårn og palmegren, S. Anna selvtredie og den hellige 
Katharina af  Alexandria med bog, palmegren og hjul. Indrammet bag glas 
og ophængt i landemodesalen. 

Abbedhue,  o. 1500, af  italiensk brokade med blomstermotiver. Indrammet 
bag glas og ophængt i landemodesalen. 

†Abbedstav.  Et forgyldt  »Scepter« fra  en bispestav(!) nævnes 1621 (rgsk.). 
Alterskranke  af  smedejern fra  1698, da Peder urmager af  Nykøbing fik 

62 rd. for  et stakit om alteret (rgsk.). Mellem de lodrette stolper af  vredet 
jern, som foroven  er forsynede  med messingknopper og forbundne  ved snoet 
rundjern, findes  slyngværk, som i forsidens  to midtfag  danner Jesumonogram 
og årstallet 1698. 

Døbefont,  af  granit, fra  1865. 
†Døbefonte.  1) O. 1600, 1842 betegnet som stærkt beskadiget (rgsk.). Bevaret 

er det kun 65 cm høje skaft  af  kalksten (fig.  31), hvorpå de fire  evangelister 
er udhugget i relief  mellem ovale bosser i tungede indfatninger.  På en skrift-



M A R I B O D O M K I R K E 65 

Fig. 32. Maribo. Korbuekrucifiks  (s. 65). 

tavle, som Markus holder i venstre hånd, er malet årstallet 1777, på Johannes' 
opslagne bog stod 1866: »Johan Groth, Han mig renovere lod«.85 Forneden fals, 
sikkert til foden,  og foroven  en kraftig  vulst med beslagværk. Rest af  mar-
morering. En forsvunden  indskrift  skal have meddelt, at fonten  restaure-
redes 13. sept. 1625 (præsteindb. 1755). 

2) 1843, af  gibsmarmor (rgsk.). 
Dåbsfad,  o. 1575, sydtysk arbejde, af  messing. I bunden bebudelsen om-

givet af  hjorte og hunde; en tilsvarende frise  på randen, hvor desuden er gra-
veret initialerne F. I. S. F., årstallet 1654, samt langs inderkanten en senere 
giverindskrift  for  Margræte Handsdater, sl. Her Nielsses i Gluslunde, Jens 
Jæppesen, Rubeck Handsen, Katrina Handsdater og årstallet 1689. Stemplet 
R S. I kanten to nyere messingbøjler. 

†Dåbsfade.  1) Af  kobber, nævnt 1702 (rgsk.). 2) Af  tin, anskaffet  1843 (rgsk.). 
†Fontelåg  af  træ, nævnt 1732 (rgsk.). 

Korbuekrucifiks  (fig.  32) fra  slutningen af  1400'rne. Figuren, der er ca. 210 cm 
høj, har et forholdsvis  lille hoved, hældende mod højre skulder, lukkede øjne, 

5 

Hude fot. 
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spiralsnoet kindskæg og bølget hår samt stor, pigget tornekrone. Brystkassen 
er meget kraftig  og hvælvet med fremstående  ribben og sidevunde; benene 
stærkt bøjede og krydsede, stærkt fremtrædende  årer på underben og 
arme. Smalt lændeklæde, vandret foldet  med snip i midten og ved højre side. 
Nyt korstræ. Ved en reparation 1818 fandtes  en samling relikvier i korset; 
den blev 1865 udtaget sammen med de tilhørende sedler af  pergament, 
hvorpå findes  oplysende indskrifter  på dansk8 6 : en stump af  eddikesvampen, 
af  den gyldne port, som Herren bar korset igennem, af  det klæde, som var 
om det hellige kors, »som Mariæ myntæ mestæers gaff  hiid«, af  det voksklæde, 
som de 10,000 ridderes helligdom lå i, af  det voksklæde, som Johannes Døbe-
rens helligdom lå i, med nogle smuler af  helligdommen, af  det voksklæde, 
S. Peters helligdom lå i. Korset er ophængt bag på altertavlen, relikvierne på 
landemodesalens søndre væg. 

†Korgitter  fra  1641, rimeligvis et arbejde af  Henrik Werner. Bevaret er 
fire  evangelistfigurer,  nu stafferede  i lighed med altertavlen og anbragt på 
muren mellem koret og landemodesalen. Gitteret havde flade,  »slyngede« 
balustre87 og, ifølge  præsteindb. 1755, en indskrift,  ifølge  hvilken det var 
skænket af  byens øvrighed og borgerskab. 1781 skænkede Anna Maria Rei-
mer 200 rd. til dets fornyelse88  (se s. 70). 

Træskulptur  fra  slutningen af  1600'rne. To groft  skårne, umalede figurer, 
»Troen« og »Håbet«, flankerer  koret. 

Prædikestol  (fig.  33) i høj-renaissance, med malet årstal 1606, af  en flere  ste-
der på Låland virksom mester. Stolen har fem  fag,  og storstykkerne indeholder 
arkadefyldinger,  flankeret  af  søjler med profilbaser,  prydbælteringe og volut-
kapitæler. Arkadefyldingernes  pilastre og bueslag, hvoraf  førstnævnte  har 
stærkt fligede  konturer, er prydet med beslagværksornamentik. I arkaderne, 
der har nicheform,  står udskårne figurer  forestillende  Kristus Salvator og 
de fire  evangelister. Under arkaderne findes  en ganske smal fylding.  De smalle 
frisefelter  mellem søjlernes bosseprydede bjælkeværk er glatte. Under stolens 
polstrede håndliste findes  en forkrøppet  æggestavgesims. Søjlepostamenterne 
har beslagværk med diademhoveder på forsiderne,  postamentfelterne  er glatte. 
Nedadtil afsluttes  stolen med en pærestavvulst og sammenstødende beslagværks-
hængestykker. Underbaldakinen består af  s-formede  bøjler, som samles på en 
balusteragtig midtstolpe. Nyere opgang. Stolens rygpanel indeholder en arkade 
med beslagværk. Døren til opgangen og panelet, som flankerer  rygpanelet mod 
nord og syd, har glatte, bølgelisteindrammede fyldinger  og er fra  tiden o. 
1650. Den sekskantede himmel, som er samtidig med stolen, har en glat 
arkitrav med hængestykker og profileret,  flerleddet  gesims. Herover findes 
høje topstykker formet  som gennembrudte arkader, der krones af  trekant-
gavle med drejede topspir og støttes af  udsavede bøjler. På hjørnerne står 



M A R I B O D O M K I R K E 67 

Hude fot. 
Fig. 33. Maribo. Prædikestol, malet 1606 (s. 66). 

små gennembrudte spir med kugler. Himmelen har et sekssidet midtfelt 
og kassetter med englehoveder. 

Stafferingen  er fra  1893, måske delvis på grundlag af  den oprindelige, bro-
gede renaissance-staffering.  De nyopmalede indskrifter  er alle med gyldne 
versaler, i frisen  4. Reg. 2 Part. 1c 10 på latin, i postamentfelterne  Johs. 14,6, 
Mark. 8,36 og: »Denne Prædikestol er bekostet Anno 1606 af  ærlige og velb. 
Morten Wenstermand til Søholt og ærlige og velb. Frue Anne Galt«, deres 
våbenskjolde og årstallet 1606 samt initialerne M W og A G. Under arkade-
fyldingernes  evangelistfigurer  står: »Monendo, Incitando, Terrendo, Inspirando« 
(»Ved at påminde, opildne, skræmme og inspirere«), og i himmelens frisefelter 
Esai. 52,7. På en pille ind mod prædikestolen hang tidligere en †trætavle 
med latinsk indskrift,  ifølge  hvilken stolen blev gjort 1606, da Christian 4. 
var konge, Henrik Lykke klosterforstander,  Margrete Hardenberg abbedisse 
og Georg Christian Faxe sognepræst, og renoveret 1778 (præsteindb.). 

5* 
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Timegrækkelas  fra  1742 med tre glas i indfatning  af  metalblik. En gave fra  Peder 
Jensen, der også skænkede kirkefløjen  (se s. 53)89. I landemodesalen. 

Stolestader.  Bevaret er en række gavle fra  165690 med fladsnittet  rankeværk 
øverst på gavlene og udsavede bruskværkstopstykker med hjerteformede 
skjolde; de er sikkert gjort af  Henrik Werner, der 1663 ansøgte om 1000 rd. 
i betaling for  nogle stole i Maribo kirke91. Alle stolene står i renset træ. 1729 
nævnes ti nye †stole  under hvælvingen og 1793 to nye på hver side af  det 
ny orgelværk (rgsk.). 

†Lukte  stole.  1) Tilhørende Leonora Christina (rgsk.) og med følgende  ind-
skrift:  »Sit vulnus qvodconqve modo non conscientiæ« (»lad der være sår 
overalt, blot ikke i samvittigheden«). Muligvis identisk med det pulpitur, 
landsdommer Stygge Høeg lod opføre,  og som bar netop denne indskrift92. 

2) 1777, omtalt af  Kall Rasmussen som en »meget hæslig Pulpiturstol« på 
den nordre omgang med navnene: Johan Pedersen Groth, Anne Margrete 
Wolchartzen. 

3) Omtalt sammesteds som en lukket stol med tilbehør, klinet op i en af 
den nordre pillerækkes buer. 

†Korstole  med »vrængebilleder« fra  vestkoret, nævnt 1793, da de blev fjer-
net og solgt (rgsk.)93. 

†Bispestol,  nævnt 1696, da den for  10 rd. blev anstrøget af  maleren i Saks-
købing (rgsk.). 1762 kaldes den for  den lukte stol (rgsk.). 

†Skriftestol  fik  ny dør af  Hans snedker 1751 (rgsk.). 
Armstol,  o. 1780, engelsk type af  asketræ med oval tremmeryg og oprin-

delig med rørflettet  sæde. I landemodesalen. 
Jernbunden kiste  med to senere indsatte pengeslidser. Gråmalet. Muligvis 

gjort af  Jørgen snedker 1638 (rgsk.). I rum ved østkoret. 
Orgel  1864, ombygget 1914. 
Et †orgel  blev 1601 skænket kirken af  klosterforstanderen  Henrik Lykke 

(præsteindb. 1755). Det repareredes 1640 af  Christian Smidt, orgelbygger i 
Nyborg, for  50 dr. (rgsk.), 1653 af  Peder orgelmester for  60 dr., 1689 og 1690 
af  Hans Kruckow for  50 rd. 1792 blev orgelets brøstfældighed  synet af  orgel-
bygger Wroblewsky, København, og året efter  anskaffedes  et nyt †orgel,  som 
var anbragt på †orgelpulpitur  i kirkens vestre ende foran  »skillerummet«94. 
1864 erstattet af  det nuværende (rgsk.). 

†Pengeblokke,  nævnt 1639, 1770 og 1777 (rgsk.). 
†Pengetavler.  1) 1735, gave fra  Fredericke Cathrine Suhr, sal. Hr. Mathias 

Møller, sognepræst til Torslunde og Taagerup hans enke, nævnt 186685. 
2) 1775 gav præsteenken M. Møller en tavle med sølvklokke og skilt til 

kirken. Måske den samme som 1). 1813 ejede kirken tre stykker (rgsk.). 
†Klingpunge  nævnes 1688 og 1702 (rgsk.). 
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O. N. 1945 
Fig. 34. Maribo. Lysekrone o. 1650 (s. 69). 

Lysekroner.  1) 1638, kort, kraftigt  profileret  stang med 2 x 8 arme, der har 
kantede spir og derimellem prydarme med klokkeblomster; den store hænge-
kugle ender i en drueklase, topfiguren  er en mand med harpe. På et hængeskjold 
af  messing findes  indskrift  med graverede versaler med givernavnene salig 
Hans Jensen Drucken og hustru Jahanne Madtz Daater samt årstallet 1638, 
og på kuglen er en sekundær indskrift  med navnene salig Andreas Buch borger 
og brygger og hustru Pauline Luno 24. dec. 1760. 

2) (Fig. 34) o. 1650. 2 x 8 stærkt nedhængende lysearme med oprullede 
flige  og mellemfaldende  prydbøjler, stor kugle, som omkring midten har en 
krans af  småkugler og forneden  en drejet knop; topfiguren  er en flakt,  kronet 
ørn. På kuglen er graveret rankeslyng og nederst en krans af  palmetblade. 
I knoppen er ophængt et glat messingskjold med indskriften:  »Efter  Maribo 
Stiftskirkes  Restauration blev denne Lysekrone i 1865 af  Helliggeistes Kirke 
i Kbhvn. overladt Stiftskirken  for  50 Rd. saa at den med Indpakning, For-
sendelse og Reparation i alt kostede 70 Rd., hvilken Sum blev samlet ved fri-
villige Bidrag«. På bagsiden religiøs indskrift.  Vestligst i skibet. 

3) O. 1858. Gave fra  justitsråd C. A. Møller ved stiftskirkens  udvendige 
hovedreparation. 
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†Lysekrone,  omtalt 1773 som håndværkernes (rgsk.). 
Lysearm, o. 1625, med tre ∞-svungne arme med en lille, støbt krigerfigur 

over samlingspunktet. Ved prædikestolen. 
†Lysearme. 1) Nævnt 1702 (rgsk.). 2) To lysearme anskaffedes  1757 (rgsk.). 

3) Nævnt 1773, som Karen sl. Jens Godefredsens  (rgsk.). 
Lysesaks  fra  1620 af  messing. De lange ben har runde profilerede  muffer 

og glatte fingergreb.  På æskens låg indprikket: »Meariæbo Klos[ter] 1620«. 
Støbermærket er et løvehoved med ring i flaben.  (Se ældre nord. Arch. 1. 
S. IV. R., 16). 

To marmorbuster  af  bisperne Rasmus Møller og D. G. Monrad udført  i 
årene 1841 og 1856 af  H. W. Bissen95. I landemodesalen. 

†Mindetavle,  opsat 25. april 1782 af  sognepræst Jørgen Stauning over Anna 
Maria Reimer, købmand Peder Jensens hustru, som gav 200 rd. til korgitterets 
fornyelse  1781 (se s. 66). Hang i »alterkoret«88. 

†Ligklæde  af  sort klæde med hvidt atlaskes kors, nævnt 1728 (rgsk.). 
†Sejerværker.  1) Nævnt 1634. 2) 1650 repareres den største klokke i sejer-

værket, som står i kirken, og et nyt sej erværk gøres af  Pouel kleinsmed for 
32 dr. Desuden anskaffes  en »solskive« (urskive) af  kobber. 3) 1744 sælges en 
ubrugelig, gammel malmklokke i København, og for  de indkomne 176 rd. 
3 mrk. 12 sk. skal et sejerværk købes (rgsk.). 4) 1767 købes på Nykøbing slot 
et sejerværk for  230 rd. Det nedtages og opsættes af  urmager Kaallund for 
80 rd. (rgsk.). 

Klokker.  1) 1400'rne, skriftløs.  Om halsen og over slagringen rundstave og 
mellem de øverste indvielseskors. På hankene stregornamenter. Tvm. 67,5 cm 
(Uldall s. 54). 

2) 1600, med versaler: »Bormester och Rad och meninge Borger udi Marebo 
lode denne Klocke stobe udi Lubeck aff  Reinholt Benninck Anno 1600«. 
Palmetbort om halsen. Tvm. 97 cm. 

†Klokker.  1) Middelalderlig, kaldet »primklokken«, med indskriften:  »Sit 
nomen Domini benedictum« (»Herrens navn være lovet«). Den solgtes 1825 
(Uldall XXII. Tilføjelser  og rettelser). 

2) Den største klokke erklæredes 1729 for  brusten. Rimeligvis er det denne 
klokke, som 1744 solgtes til fordel  for  et nyt sejerværk. Den vejede 2 skip-
pund 18 lispund og 14 pund (571 kg) (rgsk.). I præsteindb. 1755 klages over, 
at »disse smaa Klokker er de ringeste fast  i det ganske Land«, og at ingen er 
slettere af  lyd. 1774 havde kirken tre klokker96. 
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Sophus Bengtsson 
Fig. 35. Maribo. Epitafium  over Rasmus Hansen, død 1565 (s. 71). 

G R A V M I N D E R 

Epitafier.  1) (Fig. 35) o. 1565. Rasmus Hanssen, død 5. aug. 1565. Epi-
tafiet,  der er af  grå kalksten, 183 x 121 cm, er formet  som en gravsten med 
affasede  øvre hjørner. I midtfeltet  er der en fremstilling  af  Treenigheden 
som nådestol. Gudfader,  der er set omtrent frontalt,  har langt bølget hår og 
skæg samt krone på hovedet. Langs stenens rand gravskrift  og rimet, religiøs 
indskrift  med fordybede  versaler på et bredt bånd, hvis kanter er opløst i 
stærkt bevæget, symmetrisk rulleværk. I hjørnerne evangelisttegn og øverst 
to skjolde med bomærke og initialerne M R. I 1755 var stenen (præsteindb.) 
anbragt på første  pille på søndre side fra  jomfrukoret.  Nu nr. 8 i sdr. gang. 

2) 1584. »Her har erlig oc gudfryctig  Qvinde Dorrite Skriffvers  ladit be-
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graffue  sine 2 Hosbonder Hans Skriffver  oc Herman(n) Krem(m)e oc hendis 
2 Sønner Hans Hermandzen oc Hermand Hermandsøn oc hendis 4 døter gud 
giffve  dem alle in gledelig opstandelse po den ydeste Dommedag Anno 1584«. 
Bevaret er kun storfeltet,  101 x 75 cm, med maleri på træ, forestillende  de 
afdøde  og Dorrite Skrivers knælende, mændene på den ene, kvinderne på den 
anden side af  et krucifiks.  Bag figurerne  en mørk baggrund og i horisonten 
Jerusalem. Over ægtemændene bomærker og over samtlige afdøde  kors; ne-
derst gravskrift  med gylden fraktur.  Profileret  ramme. På vinduespille over 
ndr. pulpitur. 

3) O. 1660. Bevaret er alene storfeltets  maleri på lærred, 117x114 cm, af 
en ukendt familie.  På et flisegulv  knæler to voksne mænd og kvinder samt to 
drenge i en halvkreds, og i midten sidder to små piger. Blå baggrund med røde 
draperier i hjørnerne og øverst Jehovanavn i stråleglans. På vinduespille 
over ndr. pulpitur. 

†Epitafier.  1) O. 1576. Anne Giøe, født  på Kærstrup Helligtrekongers dag 
1545, indgivet i Maribo kloster 1556, død 12. jan. 1576. »Hendes ærlige og 
gudfrygtige  Navn og Rygte overvandt alle hendes Uvenner«. Tavlen, der var 
af  træ, havde hendes broder Mogens Giøe til Bremmersvold bekostet. Den 
havde på hver side otte ahnevåben malede på kridtgrund og derimellem ind-
skriften  med gylden fraktur97.  Ifølge  præsteindb. 1755 ophængt på pille i sdr. 
side af  kirkens vestende. 

2) O. 1590. Ermegaard Gyldenstiern, død 23. marts 1590, 39 år gammel, 
abbedisse i Maribo kloster, datter af  Mogens Gyldenstjerne. Epitafiet  havde 
16 ahnevåben og latinsk indskrift.  På pille i jomfrukorets  nordside98. 

Gravsten.  1) O. 1425. Claus van Hafn.  »Hir ligghe ich Clawes va(n) de(r) 
Haghe(n) met mi[ner] [lieb]er dochter Katerine Hermens wif  va(n) de(r) 
Haghe(n) . . em ghot genedich si«. Gråblå kalksten, 188,5 x 109—107 cm, 
med reliefhugget,  plattysk randskrift  og ottekantede, stærkt slidte evangelist-
felter  i hjørnerne. På stenens midte er indristet et næsten udslidt, hjelmet 
våbenskjold med tre stormhuer. I østkoret. 

2) O. 1450. Mogens Axelsen Gøye til Krenkerup og hans anden hustru Ide 
Eskildsdatter Falk til Gisselfeld.  Indskriften  gengives efter  Abildgaards teg-
ning fra  1765: ». . . knus Goye cum uxore sua dil(e)c(t)a d(omi)na Ydæ ipse 
obiit an(n)o D(omi)ni mcd . . .« (»[Mo]gens Gøye med sin elskede hustru fru 
Ide; han døde i det Herrens år 14 . .«). Grå kalksten, 227,5 x 139,5 cm, med 
næsten udslidt randskrift  af  reliefminuskler  og i hjørnerne ottekantede felter 
med evangelistsymboler, hvoraf  de to øverste nu er helt bortslidte. Midt på 
stenen to skråtstillede, hjelmede våbenskjolde for  Falk og Gøye, og der-
under reliefminuskler:  »opto« (»jeg udvælger«). Nr. 5 i ndr. gang. 

3) O. 1478. Johannes Pøiske til Berritsgård. »Anno d(omi)ni m(illesim)o 
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Sophus Bengtsson 

Fig. 36. Maribo. Gravsten fra  1585 over abbedisse Margrete Urne (s. 74). 

cdlxxviii obiit Johan(n)es Pøcike(!) de Bierrit hic sepultus cum co(n)sorte 
sua d(omi)na Kate(rin)a q(u)oru(m) a(n)i(m)e req(ui)esca(n)t i(n) pace« (»år 
1478 døde Johannes Pøiske til Berritsgård, begravet her med sin hustru fru 
Katerina, hvis sjæle hvile i fred«).  Trapezformet,  grå kalksten, 294x89,5— 
65 cm. Latinsk randskrift  med reliefminuskler  og mellem ordene små spyd-
blade. I hjørnerne gotiske firblade  og på stenens midte indristet våbenskjold, 
hvori ses et morianhoved med krans om håret. I østkoret. 

4) 1571. Landsdommer Lauris Vasspyd til Olstrup, død 15 . . Stenen er 
bekostet af  Erich Grube til Ålstrop og hans hustru Anne Vasbye [Vasspyd] 
1571. Grå kalksten, 214x108,5 cm, med fordybet  fraktur  og versaler. Over 
skriftfeltet  to halvsøjler med akantusskedeblade og englehovedkapitæler, som 
bærer en trekantgavl, hvori ses et brystbillede af  en mand; mellem søjlerne 
seks delvis udslidte våbenskjolde. I østkoret. 
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5) O. 1577. Margrete Hansdotter, enke efter  Jacop Andersen, anden gang 
gift  med Jens guldsmed, som har bekostet stenen, og død 10. juni 1577. Grå 
kalksten, 51,5x37 cm, med fordybede,  endnu delvis begfyldte  versaler i det 
forsænkede  midtfelt  og langs randen samt et indridset bomærke. Nr. 3 i sdr. 
gang. 

6) (Fig. 36). 1585. Margrete Urne, død 9. aug. 1582, abbedisse i Maribo kloster 
i 20 år, efter  at hun havde været i klosteret i 40 år, datter af  Knud Urne til 
Søgård i Fyn" . Stenen er bekostet af  Sofie  Gyldenstjerne 1585. Grå kalk-
sten, 236 x 158 cm, med fordybede  versaler. Stenen er både ved sin størrelse 
og smukke udførelse  en fornem  repræsentant for  ung-renaissancens figursten. 
I en arkadeniche står den afdøde  abbedisse i sin ordensdragt med bog og 
blomst i hænderne og en lille, løveklippet hund ved fødderne.  På nichens sider 
og i buevinklerne otte ahnevåben. Arkaden flankeres  af  joniske halvsøjler 
med prydbælter, løvehoveder på postamentfremspringene  og englehoveder i 
frisefremspringene;  over arkaden er der et smalfelt  med religiøs indskrift. 
Nr. 1 i sdr. gang. 

7) O. 1602. Marnne [Maren] Franses, død 26. sept. 1602. Gråblå kalksten, 
58 x57,5 cm, med fordybede  versaler; nederst et bomærke. Nr. 16 i sdr. gang. 

8) O. 1602. Jomfru  Margrete Norby, indgivet i Maribo kloster 1564 og død 
som abbedisse 1602, datter af  Peder Norbye til Urup. Stenen er bekostet af 
fru  Ellen Norby, velbyrdig Christoffer  Bassis. Grå kalksten, 187,5 x 112,5 cm, 
med fordybede  versaler. Det randprofilerede  skriftfelt  flankeres  af  16 ahne-
skjolde uden hjelme. I hjørnerne cirkler med siddende evangelister, mellem 
de øvre Jesumonogram, mellem de nedre dødssymboler. Nr. 6 i ndr. gang. 

9) 1604. Rheinholt Rasmussen, rådmand i Maribo, død 14. juni 1593, og 
hustru Marinne Rheinhols. Grå, trapezformet  kalksten, 150 x 86,5—72 cm, 
med fordybede  versaler. Nederst to skjolde med bomærke og initialerne R R 
og sammenslynget A S for  Marinne Rheinhols' søn Anders Svenssen, som har 
bekostet stenen 1604. I hjørnerne Jesumonogram i bladkrans. I østkoret. 

10) O. 1609. Anne Lauritzdaater, gift  med Frans Hansen, død 12. sept. 1609. 
Grå kalksten, 204 x 129 cm, med reliefversaler.  Midt på stenen en kartouche 
og to skjolde, det ene med bomærke, det andet med Jesumonogram samt 
initialerne F H S og M A D flankeret  af  to profilvendte  englehermer under 
listekapitæler, der bærer engle med dødssymboler. Nr. 23 i sdr. gang. 

11) O. 1610. Figursten af  grå kalk, 275 x 171 cm. I det store, noget udslidte 
midtfelt  står tre figurer  under konsolbårne rundbuer, en mand i fuld  rustning 
yderst til venstre, og to kvinder i struttende dragter. Over figurerne  skimtes 
tre større våben og på siderne 24 mindre. Sekundær indskrift  med fordybede 
versaler nederst på stenen over oberstløjtnant Georg Mathias Mohr, som i 30 
år tjente Hans Majestæt, 10 år ved livgarden til hest, begravet 9. dec. 1729, 
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og hans to hustruer, fru  Sophia Amalia 
Lassen og fru  Anna Dorothea Rhower-
ders. Nr. 17 i ndr. gang. 

12) O. 1616. Hans Christensøn, død 
17. jan. 1616, og hans to hustruer, Litze-
bet Christensdaater, død 13. marts 1602, 
og Maren Lavrisdaater, død 12. dec. 
1616. Grå kalksten, 180x94—89 cm, 
med kraftige  reliefversaler  og herunder 
indristede initialer. I hjørnerne cirkler 
med evangelisttegn. Nr. 18 i sdr. gang. 

13) (Fig. 37). Sikkert før  1620. Ge-
orgius Christiernus Faxovius (Jørgen 
Christensen Faxe) præst ved denne kirke 
og provst i [Musse] herred [1603, død 
1623] 1 0 1 . Fragment af  figursten,  af  grå-
brun kalk, ca. 110 cm bredt; latinsk 
gravskrift  med skrå reliefversaler.  I en 
stærkt forsænket,  perspektivisk arkade-
niche, der foroven  afsluttes  af  kvader-
værksbue med bosser og i buevinklerne har englehoveder, står den afdøde  i 
kraftigt  relief  med pibekrave over bredkravet, ærmeløs kofte  og derunder 
vams med folderige  ærmer. Ansigtet er usædvanlig stærkt plastisk gennem-
arbejdet, venstre hånd holder en bog, højre er bortstødt. På arkadens sider 
to usymmetriske kartoucheskjolde med høstmand og bomærke. Øverst grav-
skriften  i kartouche. Skånsk eller skånsk påvirket arbejde. I østkoret. 

14) O. 1620. Hans Babe, »Olluif  Babis Søn«, død 21. april 1620. Grå, trapez-
formet  kalksten, 115,5x67—60 cm, med fordybede  versaler og derunder 
bomærkeskjold. Nr. 12 i sdr. gang. 

15) (Fig. 38). O. 1620. Christopher Jacobssøn, død 22. juli 1620; »oc hafver 
Gese S. Christophers bekosted denne Sten«. Figursten af  grå kalk, 215 x 137 
cm, med randskrift  af  reliefversaler.  Den afdøde  og hans hustru står strengt 
frontalt  i bedestilling under et dobbelt, profileret  fladbueslag  båret af  pilastre 
og englehovedkonsol. Han er i kort, stramtsiddende jakke, knæbukser, skulder-
slag og pibekrave samt bredsnudede sko med sløjfer,  hun i fodlang  kjole, lidt 
kortere kappe, pibekrave og tindingbuklet hovedlin. Over bueslagene bo-
mærkeskjold mellem liggende putti med forkrænkelighedssymboler  og i hjør-
nerne medailloner med siddende evangelister. Samme værksted som nr. 16 og 
17. Nr. 13 i ndr. gang. 

16) 1621. Frans Hansøn, rådmand i Mariboe, død 8. nov. 1624. Han og 

G. K . K . 1946 
Fig. 37. Maribo. Gravsten over provst Jørgen 

Christensen Faxe, død 1623 (s. 75). 
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hustruen, Margrethe Albresdatter (se nr. 27) har bekostet sten og »Leyer-
stedet« 1621. Figursten af  grå kalk, 205x121 cm, med reliefversaler  langs 
randen. I midtfeltets  rigt profilerede  rundbuearkade står den afdøde  og hans 
hustru, to små, undersætsige figurer.  Stenen er fra  samme værksted som nr. 
15 og svarer stort set til denne, dog er figurerne  ret undersætsige, arkaden 
enkelt rundbuet og hjørnefelternes  evangelister erstattede af  deres symboler. 
Nr. 18 i ndr. gang. 

17) 1621. Niels Lauridsøn, død 24. maj 1604. Figursten af  grå kalk, 184 x 
87 cm, med fordybede  versaler langs randen. I rundbuet, profileret  arkade-
niche står afdøde  i dragt fra  o. 1620. Stenen svarer nøje til nr. 16, blot er der 
øverst og nederst føjet  små, symmetriske volutornamenter til rammen. Samme 
værksted som nr. 14 og 15. Nr. 3 i ndr. gang. 

18) 1624. Indskriften,  der er ufærdig,  med store tomme pladser, begynder: 
»Anno 1624 hafver  Christopher Jørgensen Borger �« og længere nede følger: 
»Margrete Tomasdaater, som hensof  i Herren den 21. November Anno 1622 
och �«. Grå, trapezformet  kalksten, 217,5x154—141,5 cm. Reliefversaler  i 
oval kartoucheramme med akantus og enkelte blomster og derunder i rekt-
angulært, forsænket  felt  med bruskbarokke vinger to putti med dødssymboler; 
i hjørnerne cirkelfelter  med evangelisttegn. Øverst på stenen tre skjolde med 
initialerne MTD, CIS og KCD samt Jesumonogram; nederst latinsk, religiøs 
indskrift  med fordybede  versaler og langs randen af  langsiderne en let ind-
ridset akantusbort. I østkoret. 

19) O. 1624. Hylleborge Hansdaater, død i Mariæbo 28. nov. 1624, gift  med 
Lavritz Nielsen, som har bekostet stenen. Grå kalksten, 172x95,5 cm, med 
fordybede  versaler og bomærke med initialerne N S. Nr. 15 i sdr. gang. 

20) O. 1625. . . døde . . . 162. . . Stenen er bekostet af  Thøger Søfrensen. 
Blågrå kalksten, 178x74—68 cm, med delvis ulæselige, fordybede  versaler. 
Gravskriften  står i en tavle med kartoucheramme, der holdes af  engel i halv 
figur  flankeret  af  dødssymboler; hjørnecirkler med evangelister. Nr. 5 i sdr. 
sidegang. 

21) O. 1625. Laurens Erricksen, byfoged  i Maribo i 27 år, død 30. aug; års-
tallet er glemt. Grå, trapezformet  kalksten, 168x70—54 cm, med fordybede 
versaler; gravskriftfeltet,  der fylder  næsten hele stenen, har forsænket  ramme. 
Nederst bomærkeskjold i kartoucheværk. Nr. 18 i sdr. gang. 

22) 1626. Christoffer  Diricsøn, sognepræst i Mariæbo, død 5. nov. 1626. 
Gråblå kalksten, 198 x 135 cm, med fordybede  versaler. Rektangulært, for-
dybet midtfelt  i indristet kartoucheramme med reliefhugget  arm, der holder 
en kalk med en slange; på siderne sognepræstens og hans hustru Maren Madts-
datters initialer. Nr. 20 i sdr. gang. 

23) O. 1628. Lavriz Jacobsen, død 28. juni 1628, eet år gammel, søn af  Jacob 
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Fig. 38. Maribo. Gravsten over Christopher Jacobssøn, død 1620 (s. 75). 

Lavrizen, der har bekostet stenen. Grå kalksten, 83 x 53 cm, med fordybede 
versaler og bomærke i cirkelslag (sml. nr. 30). Nr. 4 i sdr. gang. 

24) O. 1628. Dorte Cristensdaater, død 12. jan. 1628, fire  uger gammel. 
Grå kalksten, 74,5 x 50 cm, med randskrift  af  reliefversaler.  I midtfeltet  ligger 
et svøbelsesbarn på en pude mellem to skjolde med initialerne CHT og KCD 
(sml. nr. 28). Nr. 6 i sdr. gang. 

25) 1630. Jens Lavritzen, født  i Ebeltoft,  død 20. maj 1628, 29 år gammel. 
Gråblå kalksten, 201,5 x 100 cm, med reliefversaler.  Over det rektangulære 
skriftfelt,  som flankeres  af  to kvinder, Labor (arbejdet) og Qvies (hvilen) i 
antikiserende klædebon, er der et opstandelsesrelief  under et bueslag båret 
af  bruskbarokke englehoveder. Religiøs randskrift  og i hjørnerne cirkelfelter 
med skabelsen, dødningehoved, opstandelsen og livets krone, hvorunder 
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religiøse indskrifter.  Nederst på stenen sekundær indskrift  med fordybede 
versaler over Christopher Arnthiolm, død 1791. Krydshugget bund. Nr. 16 i 
sdr. gang. 

26) O. 1630. Hans Pedersen, rådmand i Maribo, død 27. juni 1621, 35 år 
gammel, med hustru og dennes anden mand Thor Hansen, død Kalksten, 
233 x 137,5 cm, med reliefversaler  i ovalt kartouchefelt  under figurer  af  en 
kvinde mellem to mænd, stående på tavlegulv. Dragten afviger  kun lidt fra 
den, der brugtes o. 1620 (sml. nr. 15). Mændenes knæbukser er blevet kortere, 
kvindens fødder  ses under kjolen, og pibekraverne er smallere. Over figurerne 
tre rundbuer båret af  englehovedkonsoller og med dødssymboler i buevinklerne. 
Langs randen, der foroven  er afstødt,  religiøs indskrift.  Krydshugget bund. 
Fra samme værksted som nr. 27. Nr. 16 i ndr. gang. 

27) O. 1630. Søfren  Søfrensen,  borgmester i Maribo, død 1. nov. 16<39>, 
<65> år, og hans to hustruer, Sitzele Fransdaater, død 29. dec. 1630, 53 år og 
Mergrete Albretsdaater, død <9. juni) 16<57>, <57> år. Figursten af  blå kalk-
sten, 258,5 x 175,5 cm, med reliefversaler.  I midtfeltet  står en mand mellem 
to kvinder under bueslag med frugtbundter  i sviklerne og derunder et ovalt 
skriftfelt  i bruskbarok ramme. I hjørnerne evangelister. Svarer til og er fra 
samme værksted som nr. 26. Nr. 7 i sdr. gang. 

28) O. 1630. Jørgen Christensen, død 11. jan 1630 »i hans Alders 2 Aar«. 
Figursten af  grå kalk, 77 x 50 cm, med randskrift  af  reliefversaler.  I midt-
feltet,  under en styltet rundbue, ses et relief  af  et barn med langt, lokket hår, 
iført  kjole med krave, som falder  ud over skuldrene; i buevinklerne foræl-
drenes initialer CHT og KCD samt Jesumonogram (sml. nr. 24). Nr. 9 i ndr. 
sidegang. 

29) 1630'rne. Tomas Egertsen, borger i Mariebo, død 17. juli 1616, 74 år, 
og hustru Ellene Pedersdaater, død 13. sept. 1628, 79 år. Stenen er bekostet 
163? af  »deris kiere Svager« rådmand Christopher Jørgensen og hans søn 
Peder Christophersen. Gråblå kalksten, 180 x 126,5 cm, med reliefversaler. 
Hele midtfeltet  optages af  gravskriften.  I hjørnerne små relieffer,  øverst ska-
belsen og dødssymboler, nederst opstandelsen og livets krone og derimellem 
to skjolde med sammenslyngede initialer CIS og PCS. Religiøs randskrift. 
Krydshugget bund. Nr. 15 i ndr. gang. 

30) O. 1632. Gråbrun kalksten, 80x49 cm, uden indskrift.  Øverst ses et 
relief  af  to svøbelsesbørn på svagt konkav baggrund og derunder en oval 
bladkrans om bomærke som på nr. 23 og initialerne ILS og MND med relief-
versaler for  Jacob Lavrizen og hustru. Nr. 14 i ndr. gang. 

31) 1633. Clavs Mickelsen, borger i Mariebo, død 9. jan. 1632, 38 år, og hans 
søn Peder Clavsen, død 21. febr.  1625, 4 år. Stenen er bekostet 1633 af  Søfren 
Ericsen og hustru Giertrud Pedersdaater, som agter »nest Gudz Hielp ogsaa 
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Fig. 39. Maribo. Gravsten over Niels Nielsen, død 1642 (s. 80). 

her under at hvile«. Rødbrun kalksten, 232 x 138,7 cm, med reliefversaler. 
Over skriftfeltet,  der flankeres  af  bruskbarokke ornamenter, er der et op-
standelsesrelief  under rundbueslag; nederst på stenen tre bomærkeskjolde 
med initialerne CMS, GPD og SES og i hjørnerne cirkelfelter  med skabel-
sen, dødssymboler, opstandelsen og livets krone. Religiøs randskrift.  Kryds-
hugget bund. Sandsynligvis samme værksted som nr. 26 og 27. Nr. 17 i 
sdr. gang. 

32) O. 1633. Jacob Laurittzøn Ressendal, skriver og ridefoged  ved Maribo 
kloster og siden rådmand i Maribo, død 2. dec. 1633, 48 år gl. Stenen er bekostet 
af  Peter Williamsøn Skotte og hans hustru Maren Nielsdaater (sml. nr. 40). 
Formodentlig samme værksted som nr. 31. Nr. 8 i ndr. gang. 

33) O. 1633. Jens Hansen Lang, borger i Mariebo, død 15. maj 1633, 58 år. 
Grå kalksten, 88,5x88 cm, med reliefversaler.  Hjørnecirkler med evangelist-
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tegn; øverst på stenen englehoved, nederst to skjolde med IH og SND, religiøs 
randskrift  og krydshugget bund. Nr. 9 i sdr. gang. 

34) O. 1639. Simon Welter, forvalter  hos Hinrich Rantzau til School på 
Höbeugar (Højbygård), født  i »Baudense« i Trier stift  1586, død i Marboe 
kloster 10. dec. 1639. Trapezformet,  gråblå kalksten, 181 xca. 100—86 cm; 
tysk gravskrift  med fordybede  versaler. Nr. 1 i ndr. gang. 

35) (Fig. 39). O. 1642. Niels Nielsen, borger i Marebo, død 29. aug. 1642, 
45 år, og hustru Gese Hansdaater, død 1. maj 1640, 38 år. Rødbrun kalksten, 
200x141,5 cm, med reliefversaler.  Stenen er overfyldt  med voldsomt be-
vægede figurer  og bruskbarokke ornamenter. Over skriftfeltet  opstandelses-
relief  i trepas flankeret  af  tro og håb og i hjørnerne medailloner med evange-
lister i store, folderige  gevandter sammen med deres tegn. Nederst to skjolde 
med bomærke, initialer og Jesumonogram. Religiøs randskrift  og krydshugget 
bund. (Sml. Werners arbejder). Nr. 10 i sdr. gang. 

36) 1643. Jacob Lauritzsøn Ful, borger i Mariebo, død 4. maj 1640, 65 år. 
Stenen er bekostet 1643 af  afdødes  datter Luzia Jacobsdaater og hendes mand 
Hendric Hillebrandsøn, borger i Saxkiøbing. Gråblå kalksten, 175 x97 cm, 
med reliefversaler.  I hjørnerne cirkler med evangelister i højryggede stole, 
mellem de øverste englehoved, mellem de nederste dødssymboler; religiøs 
randskrift.  I østkoret. 

37) O. 1645. Hans Williamsøn, rådmand og borger i Montros i Skotland, 
død på besøg hos sin søn Peder Williamsøn i Mariebo 6. juli 1645, 74 år gam-
mel (sml. nr. 40). Rødlig kalksten, 132 x 73 cm, med reliefversaler.  Gravskrift 
på dansk og engelsk i og udenom et ovalt felt;  foroven  dødssymboler, nederst 
bomærke og initialer; i hjørnerne cirkelfelter  med latinske bibelord. Nr. 11 i 
ndr. gang. 

38) 1650. Søfren  Lauritzsøn, rådmand i Maribo, død 11. april 1648, 36 år, 
og hans fem  år gamle datter Anne, død 6. nov. 1647. Stenen er bekostet 1650 
af  Hans Hildebransøn og hans hustru Anne Jacobsdatter. Blå kalksten, 
299 x 136 cm, med reliefversaler.  I det stærkt forsænkede  midtfelt  står to 
store, ret plumpe dyder, troen og håbet, som mellem sig holder en oval tavle 
med gravskriften.  Nederst på stenen tre skjolde med initialerne SLD, AID og 
HHB. Randskrift  med fordybet  fraktur  og hjørnemedailloner med evange-
lister og mellem de øverste religiøs indskrift.  Krydshugget bund. Samme 
værskted som gravsten nr. 127 og 128 i Køge S. Nicolai kirke (DK Køben-
havns Amt, 261). Nr. 10 i ndr. gang. 

39) O. 1660. Hans Hillebrantzen, borger i Mariboe, død 16. febr.  1660. 
Gråbrun kalksten, ca. 175 x 98 cm, med reliefversaler.  Det ovale midtfelt  med 
gravskriften  omgives af  en bladkrans; derunder forsænkede  felter  med ini-
tialerne HYS og AID (sml. nr. 38). I rum ved østkoret. 
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40) 1666. Pieter Williamsen, borger og rådmand i Marieboe, født  i Montros 
i Skotland, død i Maribo 20. okt. 1657 (sml. nr. 37). Blå kalksten, 150 x 108 cm; 
gravskrift  med reliefversaler  i oval bladramme, hvorunder bomærke og ini-
tialerne PW og MND. Samme værksted som nr. 39. Nr. 12 i ndr. gang. 

41) O. 1670. Tomes Vobster, borger i Mariæbo, død ? sept. 1659(?), og hu-
stru Kiersten Jørgensdatter, død ? okt. 16?1, og deres datter Gråblå 
kalksten, 141x85 cm, med udslidte reliefversaler;  langs randen tredobbelt 
stregramme med cirkelslag i hjørnerne. I rum ved østkoret. 

42) 1677. Giertrud Boltis, født  i Lübec 1615, gift  med »ædelhaftig«  kaptajn 
Hans Møller, der sammen med sine to sønner, Martin og Christian, har beko-
stet stenen, død 18. aug. 1676, 61 år gammel. Grå kalksten, 148x87 cm, 
med reliefversaler  i oval blomsterramme, der bæres af  en engel med stærkt 
udtungede vinger. Langs de to sider bruskværk, som på midten danner pro-
filhoveder,  hjørnefelter  med dødssymboler og mellem de nederste to våben-
skjolde og initialer. Religiøs randskrift.  Nr. 21 i sdr. gang. 

43) 1686. Jacob Jensen, født  i Hiort i Judland 20. aug. 1617, var skriver på 
Sorøe fire  år, kom derfra  hid til Låland og var ridefoged  her over Mariæbo 
kloster 17 år, midlertid borgmester og tolder tillige her i Mariæbo 19 år, 
død 20. sept. 1675, 59 år; i 20 år gift  med Maren Andersdatter, født  i Kielkier 
i Jydland 21. marts 1621, død i Maribo �. Gråblå kalksten, 176 x 97,5 cm, 
med fordybede  versaler. Øverst og nederst latinske bibelord og årstallet 1686, 
i hjørnerne cirkelfelter  med evangelisttegn og stregramme langs randen. I 
østkoret. 

44) 1687. Margrette Hansdaater, født  i Gloslunde præstegård 5. marts 1646, 
gift  med sognepræsten hr. Niels i 21 år, død i Mariebo 5. marts 1687. Stenen 
er lagt af  hendes arvinger 1687. Rødbrun kalksten, 141,5x85 cm; gravskrift 
og religiøs randskrift  med fordybede  versaler; i hjørnefelterne  lillier. Nr. 14 
i sdr. gang. 

45) O. 1696. Cidzel Jacobsdatter, født  1614, død 9. marts 1696. Blå kalksten, 
140x75 cm. Gravskrift  og religiøs randskrift  med fordybede  versaler, i hjør-
nerne cirkelfelter  med bibelord. Nr. 4 i ndr. gang. 

46) O. 1698. Grevinde Leonora Christina Ulfeld.  Stenen, nu indmuret i en 
niche i et rum ved vestenden af  nodre gang, består af  to rektangulære 
stykker på henholdvris 146,5x84 og 35x84 cm. Indskriften,  som i nyere tid 
er opmålet med sort farve,  står med fordybede  versaler og skriveskrift:  »Dette 
Begrafwelsis-Sted  tilhører hendis høybaarne Naade, Grefwinne  Leonora 
Christina, hvorhelst trende af  henders Sønner ærre nedersatte, oc sielf  hviler 
hun her siden den 6. Aprilis A(nn)o 1698, da hun hafde  lefvet  76 Aar 8 Maa-
neder oc 8 Dage. — Herre hafde  dit Ord icke wærret min Trøst, da hafde 
jeg forgaaet  i min Elendighed«. Anbringelsen af  det mindste stenstykke (med 

6 
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skriftstedet)  nederst er utvivlsomt forkert;  dette skyldes rimeligvis en fejl-
tagelse i 1829, da stenen, som var i flere  stykker, blev samlet og indsat i en 
ramme (syn). Såvel præsteindb. 1755 som en tegning af  S. Abildgaard fra 
1756102 viser skriftstedet  øverst; desuden antyder det, at de ved den nuværende 
placering sammenstødende kanter er lige, at det er de oprindelige over-
og underkanter103 . Tidligere lå stenen i midtskibet nær koret og blev 1847 
indhegnet med et trægitter (fig.  19).104 

47) 1600'rne. Hans Persen Hviid, født  i Rødbye, gift  med Anne Lauritz-
daater og fader  til syv børn, hvoraf  de fire  er begravede med ham, død 37 år 
gammel. Gråblå kalksten, synligt mål 116x82 cm, med rimet gravskrift  og 
religiøst vers med fordybede  versaler. Nr. 2 i ndr. gang. 

48) 1600'rne. Grå kalksten, 56 x76 cm, med udslebne reliefversaler,  hvor-
over sekundær, kun delvis læselig indskrift  med fordybede  versaler for  Chri-
stoffer  Lavrissen, Lavris Fo?ilssen i Mariebo, som døde . . . . Nr. 8 i ndr. gang. 

49) 1755(?). Glat, gråblå kalksten, 180 x 103 cm, med indridsede initialer 
HMF og årstallet 1755. Nr. 2 i sdr. gang. 

50) O. 1786. Mette Christine Bildsøe, »Enke af  Møller«, død 1786. Rødlig 
kalksten, 172,5x98 cm, med fordybede  versaler i rudefelt  midt på stenen, 
(sml. †gravsten nr. 15) Nr. 13 i sdr. gang. 

51) O. 1789. Inger Holm, født  i Jydland, gift  med kordegn og klokker Lauritz 
Helsted, død 15. febr.  1789. Gråblå kalksten, 79,5x51 cm, med fordybede 
versaler. Nr. 11 i sdr. gang. 

†Gravsten.  1) O. 1570. Henning Valkendrop (Valkendorf)  til Højbyg(ård), 
»den første  af  det N[avn] y Danmarck«, død 1475. Rimeligvis bekostet af 
Christoffer  Valkendorf.  Over skriftfeltet,  med reliefversaler,  fandtes  to hjel-
mede våben, Valkendorf  og Gøye, flankeret  af  søjler med skedeblade og 
akantuskapitæler, der bar en trekantgavl med englehoved i gavlfeltet  og fan-
tasidyr i stenens øvre hjørner1 0 5 . I sdr. gang. Af  »Landskabsmesteren«106. 

2) O. 1610. Frans Hansen og »tvende hans Børn«, begge ved navn Anne 
Fransisdaater, som døde 1610. Oprindelig uden for  den lille dør ind til kirkens 
vestende, men 1861 flyttet  til sdr. gang1 0 7 . 

3) O. 1617. Ifver  Mickelsøn, død 24. febr.  1617, og hans to hustruer, Kier-
stene Nielsdatter, død 1601, og Marene Johansdatter. I ndr. gang1 0 8 . 

4) O. 1618. Per Jacobsen Langes hustru Anne. I kirkens vestende108 . 
5) O. 1620. Per Jacobsen Lange. Ved siden af  nr. 4 1 0 8 . 
6) O. 1620. Samiel Badtskers to hustruer, Bodild Christoffersdaater  og Else 

Hansdaatter, sidstnævnte død i sept. 1620. I sdr. gang1 0 9 . 
7) O. 1620. Berthel Landstings Skrivers to børn. Rimet indskrift  og relief 

af  de to børn. Ifølge  præsteindb. 1755 indmuret på venstre hånd, når man 
går fra  kirken. 
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8) O. 1622. Antonius Samuelsen, død 9. okt. 1622. I kirkens vestende108 . 
9) O. 1622. Niels Jacobsen, død 25. okt. 1622. Stenen er lagt af  afdødes 

fader  Jacob Lauritzen. I sdr. gang1 1 0 . 
10) O. 1625. Marine Johansdaater, Jens Krogs hustru, død 12. jan. 1625. 

I sdr. gang.1 1 1 . 
11) O. 1640. Alberts Christoffersen,  kræmmer i Maribo, død 13. maj 1640 

og hustru Barbra Olufsdatter.  Stenen lå oprindelig i nordre gang under en af 
de små hvælvinger112, men solgtes i begyndelsen af  1800'rne ved auktion1 1 3 . 

12) O. 1655. Hindrich Brincmand Guldsmed, død 21. dec. 1655, 45 år gam-
mel. På kirkegården.110. 

13) 1710. Povl Christensøn, handelsmand, kirkeværge i syv år og død 1699, 
47 år gammel. Stenen var, ifølge  det rimede gravvers, bekostet af  hans enke 
Margrete Reimers og hendes mand Pedr Knudsen Sølling 1710. I sdr. gang 
nærmest alteret1 1 0 . 

14) O. 1719. Peter Giese, »fordum  en fornemme  Kiøb- oc Handels-Mand udi 
Rødby«. Gift  først  med Kirsten Jensdatter i 10 år, og siden med Abel 
Chatrine Meier i 26 år, død 22. april 1717, 60 år og fire  uger gammel. Hans 
anden, hos ham begravede hustru døde 2. juli 1719, 51 år gammel. I sdr. gang1 0 9 . 

15) O. 1767. »Her hviler salig Mathias Møller, død 1767« (sml. hans enkes 
gravsten nr. 50)1 0 7 . 

16) Laurens Erricksen, byfoged  i Maribo i 27 år, død 30. aug. (årstallet 
ulæseligt i 1866)114. 

17) Jacob Pedersen, byfoged  i Maribo. Intet årstal. I sdr. gang1 1 0 . 
Desuden nævnes 1866 i sdr. gang 14 sten, dels hele, dels brudstykker110 . 
Forsvundne  begravelser.  Leonora Christina skal, ifølge  sagnet, have haft  en 

begravelse under et hvælv på kirkens nordre side115 , men ved åbning af  graven 
1829 fandtes  kun tre barnelig og et lille guldsmykke. Resterne lagdes i en 
kiste og anbragtes på en muret sokkel i graven. Denne restaureredes 1847 
og kisten åbnedes igen1 1 5 . Under jomfrukoret  har i de fire  hvælvede rum været 
nedsat kister. I en af  disse skal, ifølge  sagnet, have været nedlagt en mand i 
grønt fløjl  med guldsnore og hægter1 1 2 . 1863 blev begravelserne tømt og 
ligene nedsat på kirkegården116. 

Desuden nævnes i præsteindb. 1755, at der i Steensens begravelse skal have 
været et balsameret lig i romersk dragt af  blå moer med guldkniplinger og hue 
på hovedet af  guld »von Dohrs«117. 

Kisteplade  af  messing, med graverede versaler og kursiv over Sophia Chri-
stina Walters, født  på Heyringholm i Judland 6. febr.  1657, datter af  Simon 
Walter og Anna Speets, gift  8. juni 1677 med Hendrich Rye, »Dro(nninglige) 
Ma(jestæts) Pensionario« over Mariæbo og ridefoged  ved Halsted klosters 
amter, død 26. febr.  1679 på Mariæbo kloster, 22 år, to uger og seks dage gam-

6* 
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mel. Langs randen udpunslet og gennembrudt krans af  barokblomster. I rum 
ved vestenden af  ndr. gang. 

†Kisteplader.  1) 1602, af  messing, over jomfru  Margrete Norby (se gravsten 
nr. 8), abbedisse i Maribo kloster på sjette år, død 6. febr.  1602. Fundet i 
kirkegulvet 1818118 . 

2) 1787, over oberstløjtnant af  infanteriet  Heinrich Simon von Jennsen88 . 
Kirkegårdsmonumenter.  1—3. gravsted indhegnet med støbejernsgitter, til-

hørende familien  Krøyer. 
1) O. 1800. Christian Krøyer, forhen  købmand i Maribo, og hustru Ellen 

Cathrine Hammer; »uudsletteligt er Deres Minde i Deres Børns taknemm-
lige Hierter«. Empirestele, 203,5 cm høj, med sortmalede, fordybede  versaler. 
Topstykke med gesims af  doriske dråber og rundbuefelt  med olielampe i højt 
relief. 

2) (Fig. 40) 1832. Hansine Petrea Krøyer, født  Seehusen, født  22. sept. 
1795, død 22. sept. 1831. Stele af  sandsten, 165 cm høj, med sortmalede, for-
dybede versaler. Topstykke med palmetter og midt på stelen en indfældet 
marmortavle med relief  af  mand og kvinde i antikke dragter, »Afskeden«  af 
H. E. Freund1 1 9 . 

3) O. 1832. Hans Christian Krøyer, født  20. juni 1786, død 6. okt. 1832. 
Som nr. 2, men med lidt anderledes formet  topstykke og relief  af  »Gensynet«, 
ligeledes af  Freund. 

4) O. 1832. Granitblok med marmorkors og lille marmortavle. Af  den stærkt 
forvitrede  indskrift  med fordybede  versaler læses kun 23. maj 1832. På fa-
milien Mollers begravelse i kirkegårdens nordvesthjørne. 

5) O. 1834. Julie Emilie Henriette Krøyer, født  i Svendborg 15. marts 1817, 
død i Maribo 21. maj 1834. Stele af  sandsten, 89 cm høj. Forsænket skriftfelt 
med fordybede  versaler. Nu i rum ved østkoret. 

6) O. 1837. N. W. Trybeschenck, født  1780, død 1837. Støbejernskors med 
reliefversaler.  Øst for  kirken. 

7) 1842. Rasmus Møller, biskop over Låland-Falster, født  29. sept. 1764, 
død 10. nov. 1842. Gravmælet, som er udført  af  H. W. Bissen120, består af  en 
sandstensstele, 157,5 cm høj, med fordybede  versaler og indsat marmortavle 
med relief,  den gode hyrde. Foroven trekantgavl med palmetter og engle-
hoved. På familiegravsted  ved kirkegårdens nordvesthjørne. 

8) O. 1843. Michel Hørup, købmand, født  6. okt. 1781, død 9. april 1843, 
og hustru Anne Margrethe Hørup, født  Mogensen, født  28. marts 1794, død 
4. aug. 1834. Støbejernskors med reliefversaler.  Øst for  kirken. 

9) O. 1843. Johan Frederik Boeck, konsistorialråd og sognepræst for  Maribo 
og Hillested i 44 år, født  23. febr.  1763, død 4. maj 1843, og hustru Sophie 
Charlotte Sandrue, født  28. sept. 1771, gift  29. marts 1790, død 17. april 1846. 
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G. K. K.1947 
Fig. 40. Maribo. Kirkegaardsmonument udfort  af  H. E. Freund 1832 (s. 84). 

Stele af  sandsten med indsat marmorplade med fordybet  fraktur.  Nordøst 
for  kirken. 

10) O. 1848. Jacob Nielsen Møller, justitsråd, født  28. marts 1759, død 31. 
aug. 1834, og hustru Ane Marie f.  Feilberg, født  15. febr.  1768, død 23. febr. 
1848. Støbejernskors med reliefversaler.  Familiebegravelse på kirkegårdens 
nordvesthjørne. 

11) O. 1850. Mads Mortensen, gårdmand af  Revshale, født  2. nov. 1777, død 
20. maj 1850. Støbejernskors med fraktur. 

12) Nyere. J. Chr. Larsen, prokurator og stifter  af  Lollandsposten, født 
21. sept. 1793, død 4. marts 1848. 

†Kirkegårdsmonument.  O. 1796. Edvardine Dyssel, gift  med købmand Si-
denius og moder til otte børn. Monumentet stod på et indhegnet gravsted 
ved kirkens østmur1 1 0 . 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1633—56, 1688—1755, 1741—1894 div. år, 1817—40 (kirkeinspektions-

arkivet, LA), 1702—89, 1813—74 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA), 1621—24 (Sorø klosters 
len, RA), 1692—93 (RA). — Synsprotokoller 1829—61 div. år (provstearkivet, LA), 
1861—80 (bispens arkiv, Nykøbing F.), 1865ff.  (det særlige kirkesyn, NM); udskrift  af 
biskop Blochs visitatsbog for  Fyns Stift  1786—1803 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — 

Kaldsbog for  Maribo-Hillested 1806—43 (sognekaldsarkivet, LA). — Provsteprotokol 
1820-29 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og breve vedrørende Maribo kirkes 
restaurering 1730, 1734—42. Indkomne sager købstædernes kirker og skolevæsen vedk. 
1804—44 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Korrespondance 1741—1894 div. år (kirke-
inspektionsarkivet, LA). — Danske kancelli, henlagte sager 3. maj 1663 (RA). — Museums-
indberetninger af  J. M. Thiele, Magnus-Petersen 1902 (udgravning), Kristian Due 1919 
(altertavlen), C. A. Jensen 1933 (Mariabilledet), N. Termansen 1934—35 (restaurering 
af  Mariabilledet), Aa. Roussell 1944, O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1943—45. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 28. Epitafiebeskrivelser  1765 (NM). — N. L. 
Høyen: Notesbog VII. 1830. S. 28, 30ff.,  36ff.  (NM). — J. Worsaae: Notesbog I. 1848. 

S. 36ff.  (NM). — Henry Petersen: Notesbog IX. 1874. S. 63ff.  (NM). — J. Kornerup: 
Notesbog XI I . 1859. S. 7 (NM). — V. Koch: Notesbog I, 75f.  (NM). — Kantor Ross' 
efterladte  papirer (Maribo stiftsmuseum).  — Holms samling (LA). — Tegninger og op-
målinger af  H. Storck 1880 og C. M. Smidt 1935 (NM). 

N. L. Høyen: Maribo Stiftskirke,  i Ny kirkehist. Saml. II. 1860—62. S. 666—94. — 
Johanne Skovgaard: Den hellige Birgitta og Maribo Kloster, i AarbLollFalst. 1914. 
S. 34—133, kirken s. 129—33. — Hans Rasmussen: Et Par Minder om Leonora Christine 
Ulfeldt,  i Aarb.LollFalst. 1917. S. 126—30. — Otto Andrup: Leonora Christinas Alter-
klæde, i AarbLollFalst. 1922. S. 119—25. — Vilh. Lorenzen: De danske Brigittiner-
klostres Bygningshistorie. Kbh. 1922. S. 9—31. — Oluf  Olsen: Ligsten, i AarbLollFalst. 
1933. S. 192. — Et brev fra  biskop P. G. Brammer til Christian Molbech om Leonora 
Christinas gravkammer, i AarbLollFalst. 1934. S. 58—60. — Jørgen H. Rosling: Leo-
nora Christinas Grav og Stol i Maribo Domkirke, i AarbLollFalst. 1935. S. 46—56. — 
C. M. Smidt: Birgittinerklostret i Maribo, i Aarb. f.  nord. Oldkynd. og Hist. 1935. S. 225— 
56. — C. C. Haugner: Maribo Historie. Nakskov 1937. I, 97—152. — Jan Steenberg: 
Lauritz Thura og Maribo Domkirke, i AarbLollFalst. 1938. S. 31—39. — Hector Boeck: 
Konsistorialraad J. F. Boeck og Maribo Domkirke med Præstegaard paa Fr. VI's Tid, 
i AarbLollFalst. 1938. S. 57—96. — Bertil Berthelson: Studier i Birgittinerordens 
Byggnadsskick. Lund 1946. I, 231—74. 

Historik.  1 Haugner I, 44f.,  l10f.  2 Larsen: Laaland Falster II, 10 siger, at den 
allerede efter  1536 fik  navn af  dom- og katedralkirke.  3 Sml. Erslev: Dronning Mar-
grethe, s. 337. 4 1360 pantsat te Valdemar Atterdag ridderen Bent Ahlefeldt  Skimminge 
med mere gods, se Ældste danske Arkivregistraturer I, 111. 1396 oplod hans søn af  samme 
navn til dronning Margrethe sine egne og sine børns rettigheder i Grimstrup med tillig-
gende, se smst. s. 110. I registraturen bemærkes det om disse og flere  herhenhørende 
breve, at de lå i et skrin med påskrift  om, at de »skulde antvordes Kirken og Biskoppen i 
Odense og Biskoppen og Kapitlet i Roskilde, saa at der skal bygges et Kloster af  Grim-
strup og alt det Gods, der tilligger . . .«, en bestemmelse, der åbenbart ikke blev realiseret, 
eftersom  dokumenterne endnu 1476 var i kronens arkiv. Dronning Margrethes fundats 
på Grimstrup (og Skimminge) gods, 1408, se smst. III , 259 A 51 og 52. 5 Erslev: Reper-
torium 4662. Dokumentet t rykt efter  afskrift  i Ny danske Magasin V, 1, diskuteret af 
Haugner I, 22 f.  I den meget ødelagte original (RA: Kongehusets arkiv A 2, dronning 
Margrethe) kan der med temmelig sikkerhed læses: »sancte bri . . . te.« 6 Ældste danske 
Arkivregistraturer III , 267, A 167; 293, A 551; 304, A 729. 7 Haugner I, 24ff. 
8 Larsen: Laaland Falster, s. 62—65, 9 Erslev: Repertorium 5607. 10 Acta pontificum 
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II, 1248f.  11 Larsen: Laaland og Falster, s. 60, jfr.  Ældste danske Arkivregistraturer 
III , 289, A 496. 12 Høyen: Mariboe Stiftskirke,  i Ny kirkehist. Saml. II, 677. 
1 3 Erslev: Repertorium 7636. 1 4 Acta pontificum  III, 2606. 1 5 Haugner: Maribo Hist. 
I, 103 16 Ældste danske Arkivregistr. III , 254, A 7. 17 Kall Rasmussen: Musse Hrd., 
s. 128 og 144. 18 Ældste danske Arkivregistraturer III , 266, A 154. 19 Will. Chri-
stensen: Missiver II, 208 f.  20 Se inventarbeskrivelsen. 21 Kall Rasmussen: Musse 
Hrd., s. 128 og 144. 22 Haugner: Maribo Hist. I, 43; sml. Kancelliets Brevbøger 24. jan. 
1551. 23 Kall Rasmussen: Musse Hrd., s. 157 ff.  24 Haugner: Maribo Hist. I, 50, 54, 
sml. Kane. Brevb. 17. juni 1572. 25 Haugner: Maribo Hist. I, 110 f.  26 Kall Ras-
mussen: Musse Hrd., s. 246, jfr.  RA: Smaal. Reg. 1. dec. 1685. 27 Haugner 1,129 f. 
28 Kall Rasmussen: Musse Hrd., s. 334 f.;  Rhode I, 338. 29 Haugner: Maribo Hist. I, 
111 ff.  30 Huitfeldt  I, 671 f.  (foliodugaven). 

Bygning.  31 Syn 7. juni 1703, dok. og breve 1574—1761. 32 Molbech: Ungdoms-
vandringer II. 1815. S. 297. 33 Kall Rasmussen: Musse Hrd. I, 94. 34 Kall Ras-
mussen I, 22; Rgsk. 35 Falsene fuget  helt ned; terrænhøjde markeret af  spildekalk. 
36 Den i det hele meget pålidelige Kall Rasmussen angiver, at der inden restaureringen 
i 1860'erne fandtes  en tilmuret døråbning med stabler på jomfrukorets  nordre side mel-
lem det vestre hjørne og vinduet og i samme højde som dette. Af  den grund var vinduet 
anbragt skævt i muren. På indersiden sad under døren et svært jern med øje, som Kall 
Rasmussen opfattede  som bærejern for  et træpulpitur. 1694 fik  »Matthias May Tøm-
mermand for  Overdelen at drive til rette over Jomfruloftet  i Koret 48 Dlr.« (rgsk.), og 
der udbetaltes 35 dlr. for  »Murerarbejde sammesteds med Taget og Trappen«. Man 
fristes  derfor  til at tro, at der på korets nordvestre hjørne har stået et trappehus — 
måske fra  første  færd,  da koret var den eneste fuldførte  del af  kirken, en midlertidig 
indretning, som gav adgang til en korpulpitur (for  søstrene?) og videre op til tagrum-
met. Denne forklaring  støttes af,  at Kall Rasmussen fortsætter  sin beskrivelse med at 
meddele, at »oppe paa Hvælvingen, lige over den tilmurede Dør, fandtes  Trappetrin 
i Retning mod Øst«. Endvidere angav kantor Ross 1885 (Maribo Museum, kopi i NM) 
på en lidt naiv rekonstruktionsplan af  klosteranlægget en bred pille, der kun kan for-
stås som et trappehus, på korets nordvesthjørne, og Ross må derfor  have haft  grund 
til at formode  dets eksistens, selv om det på hans tid forlængst  var fjernet.  Desværre 
er som omtalt denne del af  korets murværk helt omsat og derved unddraget en nærmere 
undersøgelse, og en eftersøgning  i grunden har vist, at der ikke er rester af  fundamenter. 
37 Kall Rasmussen I, 22. 38 Vestlollands Avis 26. juli 1892. 39 AarbLollFalst. 
1935. S. 225. 40 AarbLollFalst. 1935. S. 230. 41 Kall Rasmussen I, 23. 42 Pro-
filer,  se Lorenzen, pl. II. 43 NM Arkiv. 44 Lorenzen pi. II. 45 Kantor Ross' pa-
pirer, Kall Rasmussen I, 233. 46 AarbLollFalst. 1935. S. 228. 47 Kantor Ross' papirer. 
48 Skitse af  kantor Ross 28. jan. 1890 i NM. 49 Brev fra  snedkermesteren til Storck 
i NM. 50 Høyen i NM. 51 Lorenzen pi. II. 52 Høyen i NM. 53 Smst. 
54 Overslag 1734. 55 Brev fra  snedkermester Johs. Krøyer til Storck 18. april 1892 
(NM). 56 B. Berthelson I, 72. 57 Smst s. 200 f.  58 Haugner, s. 217 ff.,  hvor de pro-
blemer, der knytter sig til kapellerne, er udførligt  behandlet. 59 Syn 7. juni 1703, 
dok. og breve 1574—1761. 60 Brev fra  arkitekt Brummer til Storck 11. aug. 1891 
i NM. 81 Se note 59 . 62 Overslag 1734. 63 J an Steenberg i AarbLollFalst. 1938. S. 30 ff. 
64 Indkomne sager købstædernes kirker og skoler vedkommende (Maribo og Rødby) 
1804—44. 65 Kall Rasmussen I, 292. 66 Brev fra  arkitekt Brummer til Storck 
6. juli 1891 i NM. 67 Brev til Hansen 29. juli 1861 i NM. 68 Politiken 22. aug. 1892. 
69 Berlingske Tidende Aften  26. juni 1892. 

Kalkmalerier.  70 Brev i NM 28. jan. 1890. 71 Brev fra  arkitekt Brummer til 
Storck 9. okt. 1892, i NM. 72 Præsteindb. 1755. Il , bl. 254. 73 Brev fra  arkitekt 
Brummer til Storck 20. maj 1892 i NM. 
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Inventar.  74 Otto Andrup: Leonora Christinas Alterklæde, i AarbLollFalst. 1922. 
S. 119 ff.  Alterklædet er nu på Frederiksborg Slot. 75 Kall Rasmussen I, 30. 
76 Beckett: Danmarks Kunst II, 167 f.,  fig.  215. 77 Hofman:  Fundationer VI, 2 s. 7. 
78 Af  N. J. Termansen. 79 Tegning af  Kornerup, NM. 80 Beckett: Danmarks 
Kunst II, 168 ff.,  fig.  216. 81 Maribo Kirkeinsp. Korrespondance 1741—1894. 82 Nu 
i NM. (11207). 83 Indberetning af  N. Termansen, NM. 84 Kantor Ross' papirer. 
85 Kall Rasmussen I, 31. 86 Med indskrift  signeret A. Møller, C. H. Lorenz, medlem-
mer af  kirkesynet. 87 Breve fra  snedkermester Johs. Krøyer til Storck 19. april 1892 
og 18. sept. 1893, i NM. 88 Kall Rasmussen I, 38. 89 Kantor Ross' papirer. 
90 Kall Rasmussen I, 236. 91 D.K. Henlagte sager 3. maj 1663. 92 Danske Atlas VI, 
489. 93 Kall Rasmussen I, 294. 94 Kall Rasmussen I, 32. Sml. haandskrevne 
notater om Maribo domkirkes orgelhistorie i en salmebog fra  1783, nu i Maribo stifts-
museum. 95 Haavard Rostrup: H. W. Bissen. Kbh. 1945. II, nr. 231 og 454. 96 Dan-
ske Atlas VI, 488. 

Gravminder.  97 S .Abildgaard: Notesbog 1756. I, 22 ff.  98 Marmora Danica I, 
264; S.Abildgaards Notesbog. 1756. I, 26. 99 Rhode I, 438. 1 0 0 Maribo kirkebog. 
1 0 1 Wiberg: Bidrag til dansk Præstehistorie II, 380. 1 0 2 NM arkiv. 1 0 3 Se dog 
Marmora Danica I, 264. 1 0 4 Worsaaes Notesbog 1848. I, 36; Kall Rasmussen I, 35. 
1 0 5 Tegning af  S. Abildgaard i NM; S. Abildgaards Notesbog 1756. I, 23; Rhode I, 437; 
Marmora Danica I, 264. 1 0 6 Benævnt således af  Chr. A. Jensen. 1 0 7 Kall Ras-
mussen I, 45. 1 0 8 Smst. I, 42. 1 0 9 Smst. I, 44. 1 1 0 Smst. I, 47. 1 1 1 Smst. I, 46. 
1 1 2 Kantor Ross' papirer. 1 1 3 Oluf  Olsen: Ligsten, i AarbLollFalst. 1933. S. 192. 
1 1 4 Kall Rasmussen I, 41. 1 1 5 Kall Rasmussen I, 35. 1 1 6 Smst. I , 376. 1 1 7 Danske 
Atlas VI, 490. 1 1 8 Kall Rasmussen I, 37. 1 1 9 Th. Oppermann: Hermann Ernst 
Freund. Kbh. 1916. S. 162, nr. 61. 1 2 0 Haavard Rostrup: Billedhuggeren H. W. Bissen 
1798—1868. II, 111. 

†MARIBO BYKIRKE 
Den middelalderlige Skimminge kirke, der t jente som sognekirke for  Maribo bys 

indbyggere, brændte sammen med byen 1596, hvorefter  borgerne henvistes til kloster-
kirken (se s. 15). 

Kirkebygningens ruiner stod endnu i begyndelsen af  1600'rne — de omtales 1633 
som »det Stykke Mur, som staar ved Hans Drukkens Gaard i Maribo, som har været en 
Kirke eller Kapel i gamle Dage«1— og findes  afbildet  på Resens kort o. 1670 (fig.  2 
s. 31), uden at man dog tor fæste  lid til den form,  tegneren har givet bygningen. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 Gunnar Knudsen: Fra Maribo Klosters Nedlæggelse, i AarbLollFalst. 1920. S. 58. 
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Aa. Rl. 1945 
Fig. 1. Nakskov. Ydre, set fra  nordvest. 

NAKSKOV K I R K E 

Nakskov er formentlig  grundlagt i Valdemar Sejrs kongedage1 ; byen nævnes i køb-
stadslisten i Valdemars jordebog og modtog i løbet af  1200'rne kgl. stadfæstelse  på 

forskellige  købstadsmæssige rettigheder. Kirken, der var viet til S. Nikolaus2  (sml. 
†klokkeindskrift  s. 119) må, som dens bygningshistorie viser (se s. 91), i sine ældste 
bestanddele stamme fra  samme periode. Den nævnes imidlertid i de skriftlige  kilder 
første  gang i året 1398, da den ved et pavebrev blev overdraget til underdiakonen Ivan 
Sasse3. Fra 1414 kendes en afladsbevilling,  gældende for  den og den nære †Krogsbølle 
kirke4 , der i et aktstykke af  samme art fra  1419 nævnes som dens anneks5 . Forholdet 
har vel oprindelig været det modsatte. Alligevel må det vist bero på en fejltagelse,  når 
den første  lutherske præst i Nakskov 1536 fik  »kgl. Præsentats paa Krogsbølle Kirke 
udenfor  Nakskov liggende, med hendes Annexa, Sankti Nikolaj Kirke udi Nakskov«6. 
I kongebreve fra  1539 siges Krogsbølle udtrykkeligt at være annekset7 . Afladsbevil-
lingen fra  1419 er udstedt under hensyn til, at kirken på det t idspunkt led af  stor brøst-
fældighed  og truedes med helt at gå til grunde8 , altså som tilfældet  ofte  var med henblik 
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Fig. 2. Nakskov. Resens byplan o. 1670. S. Nicolai kirke midt i byen, Helligaandskirken (s. 126) 
nederst til højre. 

på forestående  byggearbejder (se s. 94). 1535 var tilstanden atter således, at der måt te 
bevilges de nødvendige midler fra  »Kisten« i Nakskov helligåndskloster9. Alter og kor 
siges at være forfærdiget  kort før  15721 0 , men, som det fremgår  af  bygningsbeskrivelsen 
(se s. 99), blev kirken først  fuldført  i anden halvdel af  1600'rne. En hovedreparation 
fandt  sted 17461 1 , men 1825 var en større istandsættelse atter nødvendig, og der blev 
givet tilladelse til at give en række skuespilforestillinger  til fordel  for  denne 1 2 . 

I den katolske tid skal der i kirken have været følgende  altre,  der hvert for  sig menes 
knyt te t til et gilde i b y e n 1 3 : S. Erasmi, Hellig  Kors,  S. Hans,  S. Gertrud,  Vor  Frue, 
Lille  Vor  Frue,  Hellig  Trefoldigheds,  S. Olufs,  S. Annas og skomagernes. Kun tilstede-
værelsen af  Vor Frue, S. Annas og S. Erasmi altre er bilagt med middelalderlige akt-
s tykker 1 4 . Adkomstdokumenter, tilhørende Lille Vor Frue a l te r 1 5 , gik t ab t ved lybæk-
kernes plyndring af  Nakskov 1510. 

Det har været antydet, at kirken på grund af  de mange altre kan formodes  at have 
været en kollegiatkirke, og at det nu forsvundne  gadenavn Kannikestræde skulle under-
bygge denne formodning16 .  Kirken kaldes virkelig også i et enkelt pavebrev »collegiata 
ecclesia S. Nicolai in Nakskov«1 7 , men i kraft  af  de pavelige aktstykkers ofte  korrum-
perede karakter kan dette næppe tages som en bekræftelse  på den i det hele usandsynlige 
antagelse om et kannikesamfund  i Nakskov. 

Kirken ligger midt i den gamle by på en snæver kirkeplads, der kun på 
nord- og østsiden vender ud til gader og på de andre sider er omgivet af  be-
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Fig. 3. Nakskov. Det senromanske skibs sydside. 1:100. Målt af  El. M. 1941. 

byggelse, som i tidens løb har ædt sig tættere ind på kirken (rgsk. 1938) (lig. 2). 
På kirkegården har stået et †kalkhus,  der nævnes første  gang 169018, og som 
nedbrydes og genopføres  1746 (rgsk.) efter  en synsforretning,  hvori oplyses, 
at det var bygget af  egebindingsværk19. 1815 skulle materialhuset tækkes med 
fjælle  i stedet for  sten2 0 . 1750 blev kirkegårdens murede port fornyet  (rgsk.), 
og 1777—78 blev ringmuren ommuret eller forbedret  samt rødkalket (rgsk.). 
O. 1846 er den dog blevet helt nedbrudt21 , og kirkegården stod i længere tid 
uden hegn, indtil man 1898 og 1933 opsatte de nuværende mure, ved hvilken 
lejlighed man på nordsiden stødte på udstrakte rester af  kampestensfunda-
menter fra  den gamle mur2 2 . 1777 omtales søndre og nordre †kirkerist  (rgsk.). 
På kirkegården, der blev nedlagt 1810, ses nu ingen begravelser. 

Kirken består af  et treskibet, gotisk langhus med samtidigt tårn. Over 
hvælvingerne ses rester af  et senromansk skib. På sydsiden har ligget et go-
tisk våbenhus og på tårnets nordside et gravkapel fra  1742. 

Det senromanske  skib  viser sin overmur over hvælvingerne øst for  høj kirken 
(fig.  3 og 5). Det er bygget af  lyserøde munkesten i meget regelmæssigt munke-
skifte,  der står som blank mur med forvitrede  fuger.  På sydsiden ender den 
romanske mur i vest ved en forhugning;  det ser ud, som om den har stødt til 
et murfremspring,  eventuelt blot en pilaster. I hver langmur sidder et sæt 
store, tokoblede, rundbuede vinduer med dobbeltfals  uden for  smigen. Den 
inderste fals  er kvartrund, dog er dens bue retkantet (fig.  6). Bueundersiden 
synes at have været pudset i alle led. I syd ses i overkant af  det bevarede 
murværk afhuggede  bindere på højkant liggende på den første  fuge  over vin-
duesstikkene; binderne ligger med l½ stens afstand  eller 46—47 cm. De 
har dannet konsoller for  en buefrise,  hvoraf  spor i enkelte tilfælde  er synlige 
i det næste skifte;  buefeltet  har vist været pudset. I det tilsvarende skifte  ses 



Fig. 4. Nakskov. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af  El. M. 1941. 
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Fig. 5. Nakskov. Plan målt over sideskibshvælvene. 1:300. Øst opad. Målt af  El. M. 1941. 
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på nordsiden svagere spor af  konsoller. Østhjørnerne har brede pilastre, der 
på gavlsiden først  begynder 15 skifter  under langsidens konsolskifte,  idet gavl-
muren indtil denne højde ligger bindig med pilasterflugten.  Muligvis markerer 
overgangen kortagets højde. Gavlen har sikkert haft  kamtakker23 . 

Om det  senromanske  kor  vides intet; det er blevet stående længe efter,  at 
man har rejst den første  del af  det treskibede, gotiske langhus vest for  den 
gamle kirke og er den bygningsdel, der 1632 omtales som sakristiet, og hvis 
tag sammen med kirkens »øvre Del« omlagdes med hulsten24 og endelig ned-
reves 1653 for  at give plads for  den gotiske kirkes fuldendelse25. 

Det senromanske skib har i begyndelsen i nogenlunde uændret form  gjort 
tjeneste som kor for  den gotiske kirke. Som det nedenfor  vil blive omtalt 
(se s. 98) er der dog mulighed for,  at skibet har været overhvælvet allerede 
inden de gotiske byggearbejders tid. Derefter  udvides korbuen mest muligt, 
og sidemurene gennembrydes af  store arkadebuer, men dele af  det romanske 
murværk er endnu bevaret i de svære piller. 

Ændringer  og tilføjelser.  Allerede den senromanske kirke viser ved sin stør-
relse, at den var bygget til et virkeligt bysamfund,  men efterhånden  som 
Nakskov i middelalderens løb svang sig op til at blive landsdelens vigtigste 
købstad, blev en udvidelse påtrængende nødvendig. 

Den gotiske  kirke  var formodentlig  fra  begyndelsen projekteret omtrent 
som den nu står (fig.  4 og 5), når man ser bort fra,  at byggeprogrammet aldrig 
blev helt gennemført.  Det var sikkert tanken, at høj kirken, foruden  tårnet, 
skulle have fem  fag  og i øst afsluttes  med en lige eller brudt gavl, når man 
kom så vidt, at den gamle kirke helt kunne fjernes;  men man ønskede at be-
vare den gamle kirke i brug længst muligt, og arbejdet blev derfor  delt i to 
byggeperioder, idet man efter  nordtyske forbilleder  i 1400-årenes begyndelse 
først  opførte  det store tårn og kirkens tre vestlige fag  i tilslutning til 
den gamle kirke for  derefter  at fortsætte  med sideskibenes ydermure rundt 
om denne. Derefter  gik arbejdet i stå i næsten 200 år. 

1. gotiske  byggeperiode  udgør tre fag  af  en treskibet kirke med et midtskib, 
der har samme bredde som det gamle skib og hæver sig betydeligt over side-
skibene, hvis ydermure er fagdelt  af  støttepiller, der kun når til omtrent på 
højde med vinduernes buetop og derfra  fortsætter  som kvartstens pilastre op 
i den moderne gesims. Murene har næppe haft  synlig syld eller sokkel; mur-
foden  dannes nu på store strækninger af  gamle gravsten. I murværket ses en-
kelte sortbrændte munkesten. Det midterste fag  har i hver side haft  en nu 
forsvunden  dør. Den søndre var kirkens hovedindgang, til den 1854—60 blev 
erstattet med et vindue26, den nordre blev tilmuret 183727. Hvert af  de øvrige 
sideskibsfag  har haft  et mangefalset,  spidsbuet vindue, men de blev udvidet og 
fornyet  1854—60, og deres oprindelige form  fremgår  nu kun af  blændingerne 
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C. M. S. 1929 
Fig. 6. Nakskov. Overdel af  senromansk vindue i sydsiden (s. 91). 

i vestgavlene. Sideskibenes taggavle har fire  stigende høj blændinger under nye 
trappekamme. I øst har sideskibene midlertidigt været afsluttet  med en valm-
gavl, der har efterladt  et tagspor på højkirkemuren (fig.  7). 

Foran syddøren har der indtil restaureringen 1854—60 stået et †våbenhus, 
som sikkert har været middelalderligt, men næppe hører til 1. gotiske bygge-
periode. Spor af  våbenhuset og dets hvælving er fundet  1948. 

Højkirken bestod oprindelig kun af  to fag  foruden  tårnet (fig.  8). De har 
haft  højtsiddende, spidsbuede vinduer, hvis form  endnu ses på tårnsiderne 
som blændinger. De øvrige er i nyere tid gjort lavere og bredere. Høj kirkens 
sidste fag  er fra  1607, dets gesims, en affaset  udkragning, er ført  hen over hele 
høj kirken. 

Tårnet  har på vestsiden to store støttepiller, hvoraf  den nordre rummer 
vindeltrappen. Over den moderne portal ses spor af  et meget stort, spidsbuet 
vindue, hvis yderste fals  er affaset.  Over støttepillerne har tårnmurene et 
halvstens tilbagespring, der på vestsiden overskæres af  en glug med dobbelt 
fladbuestik.  Tårntrappen har rund spindel og tøndehvælvet loft;  døren til det 

fri  og smågluggerne er nyere, den oprindelige indgang er fra  sideskibet. Første 
mellemstokværk får  kun lys gennem den ovenfor  omtalte vestglug, andet 
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mellemstokværks vestglug er tilmuret, men stokværket har fladbuede  glug-
ger i nord og syd; i tredie mellemstokværk sidder uret med skiver i oprindelige 
glugger til tre sider flankeret  af  tandhjul- og skjoldblændinger. Næste stok-
værk er klokkestokværket, der har fladbuede  glamhuller, som til de tre sider 
er todelte, men i vest mindre og udelt. Glamhullerne sidder mellem små cirkel-
blændinger. Gamle billeder viser over klokkestokværket en kraftig,  tagstens-
afdækket  tilbagetrækning af  nord- og sydmuren. Rummet derover, hvor den 
store klokke hænger, er renaissance-muret og har et stort, fladbuet,  falset 
glamhul til hver side og har tidligere været afsluttet  for  oven med en buefrise-
gesims. Tilbagetrækningen i muren markerer derfor  sikkert afslutningen  af 
det middelalderlige tårn, hvis første  tag ikke kendes, men sandsynligvis 
har det været en lav hætte med blydækning28, der ved reformationstiden 
blev afløst  af  det høje, blytækkede spir, som 1577 blev beskadiget af  lynild 
og fornyedes  1617 (se s. 102). 

I det indre  præges bygningen af  det høje, lyse midtskib. De svære, firkantede 
arkadepiller — hvoraf  ganske vist kun eet par er fuldført  helt efter  hensigten 
— har affasede  hjørner og bærer spidsbuer. Under buerne ligger en svær, tre-
delt liste med affasede  kanter (fig.  11); det samme profil  genfindes  på hvælvenes 
vægpiller på begge sider af  arkademuren, men kun i sideskibene løber det til 
gulvet og er ellers overalt afhugget  under buehøjde og bæres nu af  en orna-
menteret konsol. Højkirkens to store hvælv er ottedelte med overribber på 
hovedkrydset og hviler på dybe, falsede  vægbuer, der har karakter af  nicher, 
hvis bund har en kronekam (fig.  9). I vest ved den store, samtidige tårnbue 
er ingen vægpiller. Tårnrummet er nu indrettet som våbenhus ved delvis til-
muring af  arkadebuerne. Det smalle tårnhvælv er seksdelt og har overribber. 
Søndre sideskibs vestre hvælv er et stjernehvælv med slutsten i de yderste 
sammenskæringer; det nederste stykke af  ribberne er kvartstens. De to an-
dre fag  i søndre sideskib har krydshvælv med topkvadrat. I nordre sideskib 
findes  et ottedelt og to seksdelte hvælv. Ingen af  sideskibshvælvingerne har 
vægbuer eller overribber. I nordre sideskibs vestre fag  danner en fladbuet 
dør den oprindelige indgang til tårntrappen. Højkirkemurene er over side-
skibshvælvene 26—33 cm tyndere end undermurene. De har i hvert fag  en 
senere tilmuret, fladbuet  glug til kirken, dog har den mellemste i nordre side 
oprindelig været lukket med en halvstens mur i yderfladen. 

1. gotiske byggeperiode må være afsluttet  med, at man satte det nye bygge-
afsnit  i forbindelse  med den gamle kirke ved at gennembryde en korbue i 
den gamle vestgavl; samtidig er antagelig det gamle kor skilt fra  for  at be-
nyttes til sakristi. 

2. gotiske  byggeperiode  førte  sideskibenes ydermure videre mod øst med tre 
fag  og lukkede om den gamle kirke med en tresidet korafslutning. 
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Øgningen ses tydeligt i fjerde  fag  fra  vest, men der har næppe været noget 
stort tidsrum mellem de to byggeperioder, og selvom det er nye og mindre 
behændige folk,  der er kommet til, og muren har fået  et knæk mod nord, er tek-
nikken og formerne  ganske ens. Dog er munkestenene lidt tyndere i det nye mur-
værk, og der findes  her enkelte flammede  sten. De nye sideskibsfag  fik  hver-
ken hvælv eller tag, og sandsynligvis nåede man heller ikke at opføre  gavl-
fagets  ydermur, før  det var slut med energien og pengene. I hvert fald  blev 
arealet inden for  muren regnet med til kirkegården og benyttet som sådan 
på renaissancetiden29. Skråfagene  nåede man dog at føre  op omtrent til ge-
simshøjde; de er noget bredere end langsidernes fag,  og man har derfor  brudt 
de store murflader  med en blænding på hver side af  vinduerne, den nordvestre 
korsformet,  de andre uregelmæssigt runde. I sydsidens første  fag  har siddet 
en lille dør, der måske var oprindelig30. Den er antagelig forsvundet  1854—60. 

Kirkens  fuldførelse.  Efter  bispens tilskyndelse blev koret og alteret »for-
færdiget«  o. 157031. Hvis det betyder, at det store, lave, ottedelte hvælv i 
den østlige del af  det senromanske skib er indbygget på dette tidspunkt, er det 
næsten nødvendigt at tænke sig, at høj kirkens smalle østfag  er bygget sam-
tidig — trods årstallet 1607 på gavlen. Imidlertid består hvælvets vægpiller 
af  firkoblede  rundstave med glat kapitælbånd passende til et stjernehvælv 

Fig. 7. Nakskov. Rekonstruktionsskitse af  kirken for  2. gotiske byggeperiodes påbegyndelse. 
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Fig. 8. Nakskov. Højkirkens nordside. (s. 95). 

og ikke til det nuværende ottedelte hvælv (fig.  10), og det er fristende  at, 
tænke sig, at de hører til en ældre overhvælvning af  det gamle skib. I så fald 
har dette haft  to fag,  og vestgavlen har stået midt nede i den gotiske kirkes 
østre fag,  men da alt tyder på, at den gotiske kirke med sit østligste pillepar 
er bygget op mod den gamle kirke — hvis skib derved ganske vist bliver 
temmelig kort — er den rimeligste forklaring  måske, at de firkoblede  væg-
piller er opført  i tiden omkring 1600, men at man har ændret planen, da man 
skulle til at slå hvælvet. Underdelen af  muren på det nye, smalle høj kirkefag 
ses på sideskibslofterne.  Den er råt opført  af  kamp og blandet materiale, be-
rappet og kalket, hvilket bedst forklares  ved, at dette murværk har været 
skjult af  sideskibstagene, der så har fået  nye østgavle. Hensigten hermed kan 
have været at skaffe  afstivning  af  de meget høje mure, der var udsat for  tryk 
fra  den nye højkirkehvælving, som ikke blev modvirket af  sideskibshvælv, 
men unægtelig forekommer  det at være en endnu dristigere konstruktion at 
rejse den høje østgavl oven på den nye, brede korbue. Hvis det nye højkirke-
fag  har haft  vinduer, har de været mindre end de gamle. Der er nu sat ens-
artede vinduer i alle tre fag,  måske er dette først  sket 1854—60. Om det nye 
hvælv og udvidelsen af  høj kirken var tænkt som en interimistisk foranstalt-

Aa. Rl. 1943 
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Fig. 9. Nakskov. Højkirkens hvælv (s. 96). 

ning vides ikke, men i hvert fald  kom det til at sætte en stopper for  kirkens 
gennemførelse  efter  skemaet for  regelrette, gotiske treskibede kirkebygninger. 

1632 blev den romanske kirkes tage omlagt med munketagsten, der blev 
taget fra  sideskibene, som i stedet fik  vingetegl32, men tilstanden med de 
ufuldførte  sideskibe var uholdbar, og 26. april 1650 besluttede byen sig endelig 
til at få  bragt orden i tingene33. Samme år skete der store indkøb af  materialer, 
og allerede 15. juni udbetaltes den første  arbejdsløn for  syv dages nedbrydning 
(rgsk.). Det var dog kun sideskibenes interimistiske østgavle, der faldt,  og 
hele arbejdet kom i denne omgang kun til at omfatte  to nye sideskibsfag  på 
hver side, ialt til en bekostning af  godt 138 dlr. (rgsk.). I hver af  de nye gavle 
blev indsat et vindue, og i et af  de nye søndre fag  er vist samtidig indsat en 
dør (rgsk. 1776). I foråret  1653 tog man fat  igen og skrev kontrakt med Bertel 
murermester fra  Nakskov34, som imidlertid af  ukendt grund måtte overlade 
arbejdets fuldførelse  til Christen murermester35. Arbejdet påbegyndes med 
nedrivning af  det romanske kor, der hidtil havde været benyttet som sakristi, 
og udvidelse af  den gamle korbue i størst muligt omfang.  Ligeledes skulle 
sideskibenes interimistiske gavle fra  1650 gennembrydes med buer svarende til 
sideskibenes gjordbuer, og overalt skulle fundamenterne  bortryddes, så grun-

7* 

Aa. Rl. 1947 
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Aa. Rl. 1947 
Fig. 10. Nakskov. Koret. 

den blev bekvem til begravelser. Over hvælvene skulle de gamle gavlmure 
dog blive stående i den udstrækning det var muligt, når der skulle lægges 
fælles  tag over koret og sideskibene, blot skulle der hugges tre døre igennem 
dem. Dernæst skulle der opmures to fritstående  piller i koret som støtte for 
et nyt korhvælv med runde gjordbuer og iøvrigt i overensstemmelse med det 
gamle korhvælv. Endvidere skulle der mellem den gamle ydermur og de nye 
piller slås fem  hvælv med sideskibshvælvene som forbilleder  (fig.  11). Mester 
Bertel var letsindig nok til at love, at hvælvingerne ikke skulle blive »skæve 
eller krumme til Vanheld og Uanseelighed«. Et blik på planen vil vise, hvad 
han forstod  herved. Selve østgavlen blev vistnok opmuret helt fra  grunden 
og fik  et vindue så højt og bredt, det kunne blive for  hvælvet; der blev muret 
sidekamme på gavlen, og i koromgangens fire  øvrige fag  blev der hugget vin-
duer i lighed med den gamle kirkes. Endelig blev der lagt tegltag på det nye 
bygningsafsnit. 

Umiddelbart efter  at kirken således havde fået  sin endelige form,  søgte og 
fik  Nakskov borgere kongelig tilladelse til at »lade mure en Begravelse udi 
deres Kirke under det nye Kor efter  den Maade, som udi S. Knuds Kirke i 
vor Købstad Odense sket er«36, og i foråret  1655 sluttedes kontrakt med 
murermester Niels Strangesen af  Nakskov om at undermure murene stykke-
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Aa. Rl. 1947 Fig. 11. Nakskov. Nordre sideskib, set mod ost. 

vis og indsætte »skak«-vinduer med jernstænger og glas ud mod kirkegården37. 
I krypten skulle der stampes ler i grunden og om fornødent  mures dobbelt 
gulv. Loftet  skulle lægges så højt, at en karl kunne stå oprejst, og fra  begge 
sidegange i skibet skulle indrettes brede trapper og døre, der skulle dækkes 
med luger. I kirken skulle ligsten og gulv tages op, og efter  at graveren havde 
lagt fylden  ud og således hævet gulvet, skulle det hele lægges på plads igen, 
hvorefter  der skulle mures trappe op til det nye kor og koromgangen. Samme 
sommer blev de gamle gavle, der var blevet stående på kireloftet,  taget ned, 
og en af  de mislykkede nye hvælvinger i sydsiden repareret38. Under de store 
byggearbejder midt i 1600-årene synes at være indsat en dør i nordsidens 
næstøstligste fag,  der 1658 omtales som »den nye Kirkedør«; den blev atter 
tilmuret 169739. 

Spiret  blev som omtalt beskadiget af  lynet4 0 1577, men først  1617 blev 
der sluttet kontrakt med tømrermester Vitus Kragen fra  København om op-
førelse  af  et nyt spir for  en betaling af  1000 rdl. à 32 skilling lybsk41 . Af-
bindingen opgives at have haft  en højde af  ca. 60 m 4 2 . Til tækningen af  spiret 
medgik foruden  det gamle tagbly 11.212 kg bly og 81 1/2 kg kobber43. Spiret, 
der til fløjknappen  må have haft  en højde af  ca. 90 m, var allerede fra  op-
førelsen  behæftet  med mangler, og under en voldsom storm i vinteren 1625 
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blæste spiret ned over Vejlegade og dræbte i faldet  fem  mennesker44. Det blev 
erstattet af  et »lidet, firskakket  Tag«45, som 1687 og igen 1822 blev ramt 
af  lynnedslag, hvorefter  man opsatte et ca. 29 m højt, stærkt svejfet,  spån-
tækt spir46, som endelig 1906 blev erstattet af  det nuværende, 40 m høje, 
kobberdækkede spir, der kostede 27.894 kr. og er tegnet af  arkitekt H. Glahn. 

Det †Riegelske  kapel  var opført  1742 ved nordre sideskibs vestgavl, hvor 
det har efterladt  et tagspor47. I 1832 var det meget forfaldent  og blev ned-
revet (rgsk.). 

Senere  reparationer.  Efter  et syn over kirken 174648, hvorved betydelige 
mangler blev konstateret, måtte man underkaste kirken en omfattende  re-
paration, hvorved den brøstfældige  hvælving i søndre koromgang blev for-
nyet, taget udbedret, de udvendige støttepiller delvis omsat, og endelig blev 
revner overalt i murværket udspækket. Til reparationerne medgik 132 tøn-
der kalk, men desuden indkøbtes seks tønder limkalk samt tre fjerdinger 
»brunrødt, som kan forbruges  udvendig paa Kirkemuren« og »tre Tønder 
Kønrøg til Fod om Kirken«, hvilket vil sige, at kirken kom til at stå rødkalket 
med sort sokkel (rgsk.). Kirkens sidste store istandsættelse blev foretaget 
1854—60 (rgsk.). Tegltagene blev udskiftet  med skifertage  og vinduerne 
udvidet, men licitationerne 1854 viser, at man kun regnede med seks små 
vinduer (i højkirken) og elleve store, hvilket må betyde, at man endnu på 
det tidspunkt har ønsket at bevare langmurenes tre døre. Først efterhånden 
som arbejdet skred frem  har man besluttet sig til at nedrive våbenhuset og 
tilmure dørene samtidig med, at hovedindgangen blev flyttet  til vestfaçaden 
og tårnrummet afskilt  som forhal.  Formodentlig er det også ved denne lej-
lighed, at murene er blevet renset for  hvidtekalken. 

Tagværket  over høj kirken er af  eg med lange krydsbånd, de øvrige tagvær-
ker er nyere og af  fyr. 

I N V E N T A R 

Alterbordet  er et nyere egetræspanel med fyldinger. 
Alterbordsforside  (fig.  12) med malet årstal 1633, bestående af  en stor fyl-

ding, 84 x 146 cm, på hvis lodrette rammestykker er anbragt tilspidsende 
pilastre med joniserende kapitæler. I fyldingfeltet  er malet en allegorisk 
sammenstilling af  fire  figurer:  Kristus, som dødens besejrer, trædende på 
slangens nakke, Johannes Døberen, der peger på Kristus, en nøgen, bedende 
mand (Adam?) og Moses med lovens tavler. Rammen står i blankt træ med 
lidt guld og årstallet opmalet i nyere tid. Nu anbragt foran  alterbordet i ka-
pellet i koromgangen. 

†Alterklæder  nævnes flere  gange, tidligst 1682 (rgsk.); 1752 omtales et 
alterklæde af  rødt fløjl  med guldgalloner og sølvårstal (rgsk.). 
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Alterdug  fra  1826 (rgsk.) af  kambris (fint  lærred) med tønderkniplinger. 
Altertavle  (fig.  13) i bruskbarok fra  1656, da Odensemesteren Anders Mor-

tensen den 28. marts sluttede kontrakt4 9 om udførelsen  af  en tavle »lige efter 
den Altertavle i S. Knuds Kirke i Odense«50. Grundet på tavlens beskadigelse 
ved granatnedslaget 1659 (se s. 117) og den påfølgende  reparation 1662 (rgsk.) 
ved »billedhuggeren i Maribo og hans søn«, modtog sønnen Morten Andersen 
først  1666 de sidste 30 rdl. af  sin afdøde  faders  honorar. Altertavlen, hvis 
tre stokværk høje opbygning følger  Odensetavlens komposition, har i stor-
feltet  udskåret en nadverfremstilling  med bordet anbragt i skævt perspektiv; 
i de to øvre felter  findes  et korsfæstelses-  og et gravlæggelsesrelief.  Alle tre 
felter  flankeres  i forreste  plan af  stive figurer,  der over kronelignende kapi-
tæler bærer de med kerubhoveder smykkede gesimsfremspring.  Figurerne 
forestiller  nederst Markus og Lukas stående på postamenter, der er formet 
som træer med løvkroner, i andet stokværk Paulus og Peter(?), alle med 
symboler; de to øverste figurer  er kun forsynet  med stave. De kraftige  ge-
simser, hvis lister er stærkt riflede,  støttes yderst af  snoede søjler, der er om-
bundet med vinranker, og hvis kapitæler dannes af  drueklaser. Postamentet 
har fem  fyldinger  indrammet af  bølgelister, og på fremspringene  sidder to 
kartoucher med reliefskåret:  Anno 1657. De ganske smalle vinger i de to 
nederste etager løber ud i konsoller med fantasihoveder,  hvorpå står figurer, 
nederst Matthæus og Johannes, derover statuetter af  to apostle, den ene med 
kølle (Judas Taddæus). Fire lignende statuetter, nu med stave, er fordelt  på 

Fig. 12. Nakskov. Alterbordsforside,  malet 1633 (s. 102). G. K. K. 1947 
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Hude fot. 

Fig. 13. Nakskov. Altertavle, udfort  af  Anders Mortensen 1656 (s. 103). 

de to øverste gesimser. Det øverste par flankerer  den opstandne Kristus stå-
ende på verdenskuglen. Til altertavlen slutter sig på hver side en samtidig, 
fritstående  figur,  Moses med stav og tavler og Aron i ypperstepræstedragt 
med en æske fuld  af  manna, på postamenter, som betaltes 1664 (rgsk.). 

Stafferingen,  med brogede farver,  er fra  1896 af  J. Magnus-Petersen51, ind-
skrifterne  med gylden fraktur.  Om den oprindelige staffering  meddelte en 
indskrift,  som ifølge  præsteindb. 1756 fandtes  nederst på altertavlen, at denne 
tillige med »Chor Structurene« var blevet bekostet stafferet  af  M. Lauritz 
Mortensen og borgmester Peder Mortensen sammen med deres svoger Hans 
Rasmussen Holm for  en del af  den sone, som efter  deres begæring blev givet 
kirken af  deres svoger og søster Christen Pedersen og Karen Mortensdatter i 
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G. K.K.1947 
Fig. 14. Nakskov. Alterkalk 1752 (s. 105). 

O. N.1943 
Fig. 15. Nakskov. Vinkande 1692 (s. 105). 

Ålborg for  deres søn Peder Christensen, som ved en ulykkelig hændelse blev 
stukket ihjel i Viborg 5. okt. 1653. Stafferingen  blev genopfrisket  1665 af 
Zacharias Phillip maler og afætsedes  1853, da jernstøber Lange fik  400 rdl. 
for  altertavlens restaurering ved billedskærer Brock (rgsk.). 

Altersølv.  Kalk  (fig.  14) af  københavnsk prøvesølv 1752, 25,5 cm høj. Seks-
tunget fod  opdrevet i to afsæt  og fodplade  med graveret kursiv: »Dette for-
færdiget  og bekaastet af  Nachskov Kierche Anno 1754«; sekskantet skaft  og 
buklet, vandret midtdelt knop, højt bæger med udadsvejfet  rand; mester-
mærke for  Christopher Jonsen 1752 (Bøje 373). Glat disk  med cirkelkors og 
samme mestermærke. †Kalk  og †disk  på 70 lod, nævnt 157752, sikkert de 
samme, som repareredes 1664 af  Matz Danielsøn og 1674 af  Erich guldsmed; 
disken, »hvilken blev fordervet  og brækket paa Alteret i sidste Svenskekrig«, 
omgjordes 1692 og gaves 1754 i betaling for  det nye sæt (rgsk.). Oblatæske 
(fig.  16) 1696, bekostet af  tolder Tønne Rasmussen (rgsk.), tvm. 10,5 cm, 
af  ottetunget grundrids. De lodrette sider har enkelte, graverede streger, for-
oven og forneden  er der en profileret  kant med hulled mellem bølgelister. 
På låget findes  en drevet og ciseleret blomsterranke omkring en glat medaillon 
med et påloddet krucifiks;  stemplet med Nakskovs bystempel og mestermærke 
for  Herman Corditzen Holm (Bøje 2042). Vinkande  (fig.  15) 1692, 20,5 cm høj, 
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Fig. 16. Nakskov. Oblatæske 1696 (s. 105). O. N.1943 

cylinderformet  med kraftigt  profileret  fod,  lige tud og stor s-svunget hank; 
på låget, som har afrundet  kant og stor, dobbelt gæk af  granatæbler, er gra-
veret en krans. Rummålene er angivet på indersiden ved tre nagler med 
runde hoveder. På siden står graverede versaler: »Dend Sølfkande  som Anno 
1603 d. 23. September til Naxschovs Kirkis Altar waar gived af  sal. Erich 
Christophersøn waar gandske brostfeldig  och derfor  i denne Former(!) om-
giordt paa Kirkens Bekostning til D. A. Januarii 1692«. Spor af  forgyldning; 
stemplet med Nakskovs bystempel, årstallet 1692 og mestermærke for  Peter 
v. Brockhusen (Bøje 2039), der fik  6 dlr. 8 sk. for  sit arbejde (rgsk.). 

Sygekalke.  1) 1737, 15 cm høj, med profileret,  skrå fodplade,  glat fod,  skarp-
rygget knop og bæger med stejle sider; utydeligt bystempel og mestermærke 
for  Olaus Ran 1737 (Bøje 2044). Nyere vinbeholder og oblatæske. Glat disk 
med samme stempler som kalken. Samtidigt, drejet etui af  træ med læderfoer. 
2) O. 1750, af  københavnsk prøvesølv med profileret  fod,  skarprygget knop 
og bæger med stejle sider; mestermærke for  Andreas Brøndlund (Bøje s. 74). 
Glat disk.  1737 anføres,  at den forrige  †sygekalk  og -disk  vejede 30 lod (rgsk.). 
†Flaske  af  sølv omgjordes 1708 (rgsk.). 

Alterstager  (fig.  17) fra  1631, 50 cm høje, med kraftigt  profileret  fod,  flad 
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G.K.K. 1947 G.K. K. 1947 

Fig. 17. Nakskov. Alterstage 1631 (s. 106). Fig. 18. Nakskov. Bordstage (s. 107). 

lyseskål og balusterformet  skaft,  på hvis midtkugle er anbragt to messing-
skjolde med graverede versaler. På det ene: »Hafver  Mickel Matzen och Gunder 
Tomis D(atter) foreridt  disse thven[de] [A]llter Stagger thill Nagchovf[!] 
Kiercke. Anno«, og på det andet skjold: »Gud aldmegtigste til Ærre dennom 
och deris tvinde sallig Børn Karen och Mette Mickelsd(atter) til Hukomelse. 
1631«. Desuden to bomærker og på foden  ægteparrets sammenskrevne initialer. 

Bordstager  (fig.  18) o. 1650—1700, af  kobber, 24 cm høje. Stor, støbt fod 
med stærkt konvekse bukler og derover skive med stregornamenter. Pro-
fileret  skaft  med ringe og lodret delte knopper samt løs, ottekantet lyseskål 
af  kobberblik med tovsnoning langs randen og udpunslede bukler. På bordet 
i koromgangen. 

Alterbibel,  trykt i København 1639, med familieoptegnelser  begyndende 1639 
foran  i bogen. Læderbind fra  1730, da kirkeværge Andreas Rigelsøn, ifølge 
påskrift  foran  titelbladet, købte bogen og lod den indbinde. I præstegården. 

†Messehagler.  1) Nævnt 1682. 2) 1712, af  rødt fløjl  med guldbroderinger, 
gjort i Lybæk. 3) Nævnt 1744, af  rødt fløjl  med guldgalloner og broderet kruci-
fiks  (rgsk.). 
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Fig. 19. Nakskov. Bryllupspuder o. 1700 (s. 108), 

Bryllupspuder,  to sæt. 1) (Fig. 19) O. 1700, 52 x 52 cm, med store, broderede 
blomster på blå baggrund; i midten bladkrans med figurscener,  et ungt par 
i hyrdekostumer, på den ene pude siddende kærligt sammen, på den anden 
dvælende ved en gravurne. Desuden initialerne K P D. 

2) (Fig. 20), 1715, 52x46 cm, af  blåt, uldent klæde med store, broderede, 
rod-hvid-gule blomster i hjørnerne, foroven  roser, forneden  tulipaner samt 
en bladkrans med røde bær og i midten en springende hjort; på begge puder 
initialerne G J D 1715. 

Døbefont  (fig.  21), 1758, udført  af  billedhugger Simon Carl Stanley for 
60 rdl. (rgsk.), af  hvid, italiensk marmor, 92,5 cm høj, med firkantet  fod-
stykke, balusterformet  skaft  med æggestav om midtvulsten og bægerformet 
kumme med en krans af  akantusblade og derover kannelurer. 

†Font  flyttedes  1572 op i koret fra  sin plads nede i kirken, »som Raadsstolene 
nu er«53; 1682 fik  maler Jacob Blistesøn af  Nykøbing 5 rdl. for  at staffere  den. 
Fra 1698 havde den sin plads i det af  biskop Thestrup indrettede kapel; den 
kasseredes 1758 (rgsk.). 

Dåbsfad  fra  1857, af  galvano (forsølvet  kobber), med relieffer,  graveret: 
»L. Frölich pinx. L. Vieth sculp. 1857«54. 

†Dåbsfade.  1) Nævnt 1682, af  drevet messing. 2) Nyt 1719. 3) Nyt 1757, 
af  messing, fra  Clemp i København (rgsk.). 

†Fontehimmel  1681, udført  af  M. Tygger Vorm, kongelig Majestæts Bilt-
hugger på Bremerholm, og ophængt i en kæde; den stafferedes  samtidig 

V. H.1944 
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Fig. 20. Nakskov. Bryllupspuder 1715 (s. 108). 

med fonten  af  Jacob Blieschou (rgsk.). Ifølge  en indskrift  var den forfærdiget 
på foranledning  af  Hans Holm for  den resterende del af  den sone, som hans 
hustrus forældre  havde foræret  til kirken for  det drab, der blev begået på 
sl. Peder Christensen (præsteindb.) (sml. s. 105). 

†Håndklædehylde.  1684 fik  Hans Michelsen snedker 3 dlr. for  et håndklæde-
træ, som blev opsat ved fonten  (rgsk.). 

†Fontegitter,  nævnt 1758 (rgsk.), da gulvet blev stafferet  med en sort og 
hvid stjerne og skilderierne overferniseret.  Disse malerier udgjorde fire  runde 
tavler, hvoraf  den ene sad i fontelukkelsens  dør, med allegoriske malerier 
ledsaget af  rimede, religiøse indskrifter;  om nogle af  figurerne  beretter præste-
indberetningen, at ansigterne havde lighed med biskop Thestrup og hans børn. 

Det nuværende, nyere korgitter  består af  slanke halvbalustre med profilringe. 
†Korgitter  fra  1662, da der sluttedes kontrakt med snedker og billedhugger 

Jochim Frederichsen i Nakskov55 om et panel »for  til, på Siderne og for  Enden 
af  det ny Kor« for  270 dl. og 1 rosenobel i drikkepenge. Af  gitteret, som så-
ledes oprindelig omsluttede alteret på alle fire  sider, er kun de to sidestykker 
bevaret, nu anbragt bag alteret mellem østvæggen og de to piller, som 
flankerer  alteret, samt to små døre  i væggen bag alteret. Sidestykkerne be-
står af  et panel med rektangulære og knækkede fyldinger  i flammelister  og 
har derover et tralværk af  snosøjler med profileret  gesims og nu forsvundne 
spir, mellem hvilke der på det ligeledes forsvundne  stykke ud for  midtgangen 
var »opstaaende Billeder«. Korgitteret står nu med blankt træ med forgyldning 

V. H. 1944 
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Fig. 21. Nakskov. Font, udfort  1758 af  Simon Carl 
Stanley (s. 108). 

N A K S K O V K I R K E 

på listerne, og dørene er hvid-
malede, hvorunder ses spor af 
ældre staffering.  Den oprindelige 
staffering  med sorte piller, for-
gyldning og billeder på dørene 
udførtes  af  maler Zacharias Phi-
lip 166256. 

Prædikestol  (fig.  22, 23) fra  1630, 
da Jacob murmester fik  betaling 
for  at mure om den (rgsk.), i sen-
renaissance med bruskbarokke 
enkeltheder, udført  af  Jørgen 
Ringnis, hvis signatur, sammen-
skrevet I R i en rude, findes  på 
opstandelsesrelieffet.  Det er et af 
mesterens tidligste og største ar-
bejder. Stolen har syv fag,  hvoraf 
de tre midterste springer frem 
som karnap (fig.  22); hvert fag 
har i storfeltet  en arkadefylding, 
og på hjørnerne står hermer fore-
stillende de tolv apostle. I ar-
kaderne, hvis pilastre har vari-
eret, dekorativt snitværk med 
listekapitæler, hvis profil  fortsæt-

tes som arkitrav under de muslingeskalfyldte,  profilerede  bueslag, findes  re-
lieffer  forestillende  syndefaldet,  Isaks ofring,  kobberslangen i ørkenen, kors-
fæstelsen,  gravlæggelsen, opstandelsen og himmelfarten.  Buetoppene er for-
synet med dekorative bøjler, en del i form  af  vrængemasker. Buevinklerne 
udfyldes  af  bruskornamenter. Apostelhermerne har volutkapitæler og fantasi-
fulde  vrængemasker på de stærkt svungne skafter.  Kronlisten støttes af 
bøjlekonsoller med englehoveder anbragt på gesimsfremspringene  over her-
merne. De smalle frisefelter  er glatte. Arkaderne og hermerne står som vanligt 
hos Ringnis på en kraftig,  skarprygget vulst, hvis underside smykkes af  be-
slagværk med bosser. Under hermerne findes  vrængemaskebøjler, der griber 
over vulsten. Postamentfelterne  er glatte. Postamentfremspringene  er forsynet 
med diamantbosser under en tandsnithængeliste. Under en forkrøppet  fodliste 
har stolen hængestykker, der er formet  som bruskværkskartoucher omkring 
en roset. På hjørnerne er vingede englehoveder, hvorfra  udgår seks udsavede, 
s-formede  bøjler, der midt under stolen samles om en kugle med drueklase. 

G. K. K. 1945 
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N. M. fot. 
Fig. 22. Nakskov. Prædikestol, udført  1630 af  Jørgen Ringnis (s. 110). 

Samtidigt opgangspanel, hvis glatte fyldinger  indrammes af  knækkede 
profillister  og adskilles af  halspilastre; under vangen er der udsavede nyere(?) 
hængestykker; den tilhørende dør har to slanke fyldinger  med skællagte 
skiver på stolperne og trekantgavl flankeret  af  drejede spir. Samtidig himmel 
med kassetteloft,  hvis dybtliggende, sekskantede midtfylding  rummer en 
strålesol. Frisen er smal og glat, under hjørnerne findes  hængende kerub-
hoveder. Den profilerede  gesims, som på undersiden er smykket med ranke-
værk, støttes på hjørnerne af  bøjler med kerubhoveder. Topstykkerne er 
formet  som bruskværkskartoucher kronet af  småspir; på himmelens hjørner 
står nøgne engle med marterredskaberne. 

Stafferingen  af  stol, opgang og himmel er nymalet på grundlag af  den op-
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Fig. 23. Nakskov. Prædikestol, udført  1630 af  Jørgen Ringnis (s. 110). 

rindelige, opgangen er dog delvis renset. Indskrifterne  står med gylden frak-
tur eller lys maling; indskrifterne  i stolens frisefelter  henviser til reliefferne: 
»Slangen bedrager Evam. Gen. 3; Abraham offrer  Isaach. Gen. 22; Moses 
ophøyer Hugormen. Num. 21; Christus kaarsfestis.  Marc. 16; den Kaarsfeste 
begraffuis.  Marc. 16; den begraffuede  opstaar. Marc. 16; den som er opstanden 
far  til Him(m)els. Aet. 1«. I postamentfelterne  står Rom. 5,19, Rom. 8,32, 
Johs. 3,14, 1. Kor. 2,2, Rom. 6,3, Rom. 6,5 og Koloss. 3,1. Under opgangs-
panelets håndliste: Rom. 10,14, i dørens frisefelt  Psal. 121,8. I himmelens 
frisefelter:  2. Kor. 20, i det ene topstykke: »Psal. 25 Dersom I høre etc.«. I 
to af  topstykkerne: »Denne Prædickestol haffuer  erlig vys og velforstandig 
Mand S(alig) Tygge Søffrenssøn  barnfødt  udi Ebbeltofft  i Jydland oc Raad-
ma[n]d her i Byen hans Arffuinge  ladet bekoste, Gud til Ere, Kircken til 
Prydelse, hannem oc hans Hustru til Ihukommelse. Dit Ord er mine« etc. 
Psalm. 119; i de to sidste topstykker er indsat malerier af  en midaldrende 
kvinde med hvidt hovedlin og hvid krave og en midaldrende mand med kraftigt 
skæg, høj skaldepande og pibekrave, sikkert Tyge Sørensen og hans hustru57 . 

†Prædikestol  blev opsat og færdig  157758. †Timeglas  nævnes 1716 (rgsk.). 
Stolestader,  nyere, nu glatte, efter  at de støbejernsrelieffer,  som siden 1856 

N. M. fot. 
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prydede gavle og låger, er blevet fjernet.  Gavlene havde topstykker og her-
mer, lågerne topstykker og arkader støbt over en model i bruskbarokke for-
mer efter  motiver fra  Ringnis' sangerpulpitur. 

†Stolestader  er hyppigt omtalt i regnskaberne. 1) 1664, af  »M. Hendrich 
Verning (Henrik Werner), vonhaftig  paa Ørebygaard«59, som hvert af  de 
følgende  år modtog et beløb for  sit arbejde; 1669 indgik han en ny kontrakt 
om at gøre fire  lange stole af  godt arbejde med flammede  lister om dørene 
som på de nye stole i sdr. gang og dukker langs stolene; desuden gjorde han 
tre lange stole op til koret med kongens våben på. 

2) 1670, af  Baltzer Hendrichsen (rgsk.). 
3) 1695, fem  stole med låger, af  Hans Rødbye, der 1696 fik  53 dlr. for  otte 

kvindestole (rgsk.). Reparationer forekommer  ofte,  herunder nævnes offi-
cerernes kvindestole 1683. 1746 ansøgtes biskoppen om nye stolestader, da 
der dels var for  få,  og de dels var for  brøstfældige  (rgsk.)60. I præsteindberet-
ningen 1756 nævnes, at kirken havde fire  rader stole. 

†Skriftestole.  1) Nævnt 1653, nedbrudt 1666 (rgsk.). 
2) 1666, af  Henrik Werner. 1746 blev de tre skriftestole  indrettet med to 

døre i hver, »så man på een Gang kan skrifte  to eller tre Personer«; de om-
gjordes 1753 af  snedker Hoffmann  (rgsk.). 

†Lukkede  stole  omtales ligeledes i regnskaberne, således 1683 dronningens 
stol, 1687 kongens, 1753 kontroleur Niels Linds og 1742 rådmand Brenneckes 
lukkede stole; 1758 er borgmester Foebus' og 1828 byfoged  Erichsens stol 
nævnt. 

Armstol,  o. 1740, med udskåret ryg. Bag alteret. 
†»Brudestolebænkene«,  med flammede  lister, nævnes 1683, og 1668 stafferede 

Zacharias Philip begge brudestole på de flammede  lister og med forgyldte 
kanter (rgsk.)61. 

Kiste  o. 1600. Forsiden har fire,  smalsiderne een arkadefylding  med profil-
kapitæler, fyldinger  i det omløbende rammeværk og beslagværk i buevinklerne. 
På de lodrette rammestykker mellem fyldingerne  er der riflede,  opad tilspid-
sende pilastre med profilkapitæler.  Fodlisten og gesimslisten er profileret  og 
forkrøppet.  Bagsiden glat; låget har profileret,  knækket kant og »falske«  fyl-
dinger indrammet af  lister. Nøglehullet er skjult bag den midterste pilaster. 
Kisten er ret hårdt istandsat. Understel og ben nye. Staffering  i farver,  guld 
og sølv. 

Skabe.  1) Indmuret i væggen; den smedede jerndør har snoet håndtag. I 
koromgangen. 

2) Fritstående, med dobbeltdør, to fyldinger  i hver fløj  samt to på skabets 
sider, alle med flammede  lister svarende til korgitteret og muligvis samtidig 
med dette. 

8 
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NM fot. 
Fig. 24. Nakskov. Pulpitur, udfort  1631 af  Jørgen Ringnis (s. 114). 

Pulpiturer.  1) Af  Jørgen Ringnis; 1631 blev der tinget med »Billedsnideren 
i Marebo«, som fik  1661/2 dlr. for  sit arbejde (rgsk.). Pulpituret bæres af  fire 
joniske søjler, og under bjælkerne, der hviler på søjlerne, findes  volutsvungne 
konsoller prydet med vrængemasker og på siderne vingede englehoveder. 
Brystværnet har en række nicheformede  arkadefyldinger,  13 på forsiden,  to 
på hver kortside, med statuetter af  Kristus som verdens frelser,  de tolv apostle 
og de fire  evangelister (fig.  24). Arkaderne har kannelerede pilastre, bueslagene 
slyngbånd og bosser. I buevinklerne findes  bruskornamenter. På de lodrette 
rammestykker mellem arkadefyldingerne  står joniske hermer, hvoraf  nogle 
forestiller  dyderne med attributter i hænderne, resten har volutarme; de 
kraftigt  volutsvungne skafter  er prydet med rosetter, englehoveder og dra-
perier. De smalle frisefelter,  som er indrammet af  profillister,  ligger dybt, 
gesimslisten er profileret.  Under arkaderne afsluttes  pulpituret paa samme 
måde som prædikestolen. 

Stafferingen  er nyere, navnlig med blåt, gråt og guld. Nichefigurernes 
navne er angivet med versaler i frisefelterne,  og i postamentfelterne  findes 
religiøse frakturindskrifter,  mod syd Johs. 1,29 og Mark. 9,50; mod øst 
trosbekendelsens artikler; mod nord Luk. 23,43 og Matth. 5,48. Pulpituret 
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NM fot. 
Fig. 25. Nakskov. Orgel og orgelpulpitur. Snitværk udfort  1648 af  Søren Ibsen (s. 115). 

havde oprindelig sin plads tværs over korbuen, men blev 1864 flyttet  ned i 
kirkens vestende, under orgelpulpituret, hvorved søjler og bjælker blev delvis 
fornyet. 

2) O. 1630—40, bestående af  tre fag  bruskbarokt snitværk med brystnings-
panel og tralværk med udskårne tremmer. 1699 blev tralværket over »Bellerne« 
(orgelbælgene) fliet  (rgsk.). Nu mørkt egetræsmalet. I forhallen,  bag orgelet. 

Orgelfagade  og orgelpulpitur  (fig.  25) fra  1648, et bruskbarokt snitværk af 
Søren Ibsen fra  Bremerholm. Værket er ifølge  rgsk. flere  gange ombygget, 
således 1740 af  orgelbygger Chr. Abrahamsen Svane fra  Rudkøbing, 1755 af 
samme, 1807 af  organist Lampe og snedker Folk, 1856 og endelig 1913 af 
I. Starup, København, for  gave af  købmand H. C. Krøyer ifølge  indskrift  på 
en sølvplade over klaviaturet. Façaden har tre halvrunde tårne, det midter-
ste hævet lidt i forhold  til de to yderste; storvinger, postament- og topvinger 
består af  fantasifuldt  bruskværksslyng, topstykkerne er formet  som brusk-
værkskartoucher kronet af  siddende småengle. Rygpositivet er helt omdannet, 
men med anvendelse af  det gamle snitværk, bruskede topvinger og topstykke 

8* 
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med kronet C 4, udsavet og udskåret rammeværk ved piberne samt hænge-
stykker med masker og i midten tre svungne, karyatidelignende bøjler samlet 
på en drueklase. Brystværnet har bruskværksindrammede fyldinger  adskilt af 
ti hermer, nogle med dydernes symboler; skafterne  har vrængemasker og 
englehoveder. Under gesimslisten findes  bøjlekonsoller med englehoveder. 
På balustradens håndliste er der en række runde taphuller og forskellige  ind-
skårne navne og årstal, det ældste fra  1797. 

Orgel og pulpitur står nu i renset egetræ, i topstykkerne står: »1648 Renov. 
1740« og »Renovert 1836«. 1649 stafferedes  orgelet af  Thomas Joenssen og 
Rasmus maler og 1740 af  Hans Bilde (rgsk.). 

Pengeblok  (fig.  26) fra  1573, da den senere borgmester Rasmus Jensen gav 
en kiste til de fattiges  penge, som blev sat i kirken62. Den stærkt jernbundne 
kiste har skrå sider, forsiden  tre store hængelåse og låget fire  pengeslidser 
og to delvis skjulte låse samt bogstaverne K L og D F. Indskårne initialer 
og årstal i jernbåndene, det ældste fra  1652. Højde 56, bredde 83 og dybde 
54 cm. Nu anbragt i skibets vestende, men den har måske stået i sakristiet, 
hvorfra  »Kirkeblokken« 1653 blev flyttet  ned i kirken; 1662 blev den brudt 
op af  en dreng, der til straf  henrettedes (rgsk.). 

Pengetavler.  1) O. 1700—50, med indskåret P K S 1755, på den foroven 
udskårne opstander er med lyst træ indlagt: »Kirkens Taule«; håndtaget 
mangler. 

2) O. 1700—50, svarende til foregående,  med indlagt stjerne af  ben og 
mørkt træ og indskåret J F M 1769. 

3) 1768, af  fyrretræ  med udsavet opstander. Spor af  gul og rød staffering 
samt initialerne H M M 1768. 

*Pengetavle,  1764, med profileret  kant og udskåret opstander med spejl-
monogrammet H M M flankeret  af  svaner, øverst bøjle til en klokke. Spor af 
staffering  med rødt, sort og guld. I Stiftsmuseet. 

†Pengetavler  nævnes flere  gange i inventarierne; en del af  dem er måske 
identiske med de endnu bevarede. 1654 gjorde Jacob dreyer et nyt skaft  i den 
ene kirketavle, som var sønder brudt ved klokken, og Johan maler anstrøg 
den og forgyldte  knappen (rgsk.). 1740 omtales fire  indlagte tavler med sølv-
bjælder, een lignende for  den danske skole og en ny, lukt tavle til pulpituret 
1736. 1813 fandtes  fem  åbne, een lukket tavle og tre blikbøsser (rgsk.). 

†Klingpunge  nævnes ligeledes flere  gange, således fire  1682 og 1703 een, 
foræret  til kirken af  sal. Hans Holm (rgsk.). 

Præsterækketavle,  opsat af  sognepræsten Lauritz Mortensøn Widsted »for 
en Del af  den Sone efter  hans si. Søstersøn Peder Christensen, Inger Hans 
Holms Broder i Nakskov, som ulykkelig blev ihjelstukket den 3. Oktober 
1653« (se s. 104), fuldført  1676, da Hans Rostrup var sognepræst, Niels Sax-
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Fig. 26. Nakskov. Pengeblok 1573 (s. 116). 

trup kapellan og Hans Holm kirkeværge, af  maler Jacob Bliskou fra  Nykøbing 
(rgsk.)63. Indskriften  er fornyet  1902. 

Mindetavle  over et lynnedslag i kirken 7. aug. 1687. Tavlen gjordes 1692 
af  snedker Hans Mickeisen, med flammede  lister, og stafferedes  af  Johan maler 
i Branderslev (rgsk.). Indskriften  er fornyet  efter  Marmora Danica63. 

Granat.  En sprængt granat er anbragt på en sokkel af  kalksten, hvorover 
der er en lille tavle indrammet af  en bølgeliste. Frakturindskriften  er fornyet 
efter  Marmora Danica63: »Anno 1659 Søndagen den 19. Junii er denne Gra-
nat indskudt af  de Svenske og gjorde paa Altertaflen  stoer Skade« (se s. 103). 
Ved korbuens nordside. 

Malerier.  1) O. 1650, portræt af  Laurids Vidsted64 (1614—74), sognepræst 
i Nakskov, fremstillet  i halv figur.  Olie på lærred, 99 x 95 cm. Sort profileret 
ramme med stukliste. 

2) O. 1670, portræt af  Niels Pedersen Saxtrup64 , kappellan til Nakskov og 
sognepræst til Lille Løjtofte  (o. 1624—86). Ovalt brystbillede en face,  olie 
på lærred, med sort ramme og bølgeliste inderst og yderst. 

3) O. 1760, portræt af  præsten Ole Frants Dorph6 4 (1711—77), rimeligvis 
malet af  Brünnich. Brystbillede en face;  olie på lærred, 77x61 cm. På bag-
grunden frakturindskrift:  »Olaus Fransisci Dorph. Natus d. 13. Feb. 1711«. 
Maleriet anskaffedes  183765. 

4) »Bebudelsen«, moderne kopi efter  italiensk renaissancemaler, skænket 
1856 af  politimester Hammerich. 

O. N.1943 
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De tre første  er anbragt i nordre sideskibs vestende, nr. 4 som altertavle i 
koromgangens lille kapel; nr. 3 hang 1755 i koromgangen ved epitafiet  (præste-
indb.). 

Lysekroner.  1) O. 1610. 2 x 6 vandret stillede lysearme. Hængekuglen er 
formet  som et løvehoved med en ring i flaben,  topfiguren  er en flakt  ørn. 
Foran alteret. 

2) 1651. Otte, delvis fornyede,  s-formede  lysearme og to rækker små pryd-
bøjler. Stangen ender i stor kugle med pinjekogle, den forgyldte  topfigur 
holder i højre hånd en stor nøgle med 1651 og i venstre et bomærkeskjold 
med graveret H P S K H D 1651. På et skriftbånd  om midten af  den store 
hængekugle graverede versaler: »Anno 1651 Hanns Povelssen Ves[t] Indies 
Far«. Nr. 4 fra  alteret. 

3) 1702, som nr. 2, men kun med een række prydbøjler, der ender i klokke-
blomster, og topfigur  med bomærke og årstallet 1702. Nr. 2 fra  alteret. 

4) 1718. Lysearmene er fornyet  i messingblik, men med bibeholdelse af  de 
gamle lyseskåle og spor af  to sæt prydarme; topfiguren  er en ørn; den store 
hængekugle har graverede versaler: 

»Denne Krone Lius skal bære »Saa vi ved vor Troes Ende 
Til Guds Tempels ævig Ære Skal til Liusets Herre vende 
For vi trende Brødre fick  Hvor hans Ansigt liuse skal 
Her i Daaben Liusets Skick« For os i sin Konge Sal«. 

og: »Til Lusenes [!] Vedligeholdelse gives Capital LXXX Dlr. af  Hans Antoni 
Jens Brennike 1718«66. Bag alteret. 

5) 1782. Stangen har foroven  en lille kugle med prydbøjler og som topfigur 
en flakt  ørn, forneden  en meget stor hængekugle med graverede versaler: 
»Maria Popping og Peer Hansen hendes Søn sal. Hans Pedersens wor Kirke 
prydet har med denne Lyse Krone, gid de for  den og meer maae for  Guds 
Naadestrone i Ævigheden faae  en vigtig Naade Løn. Aar MDCCXXCII«. 
Seks nye lysearme. Nr. 3 fra  alteret. 

†Lysekroner  nævnes flere  gange i regnskaberne, og een nævnes i et gavebrev 
1619 (muligvis identisk med nr. 1). 1653 solgtes to ubrugelige lysekroner fra 
kirken; o. 1675 omtales den midterste og største, der var skænket af  Karen 
Borris; 1682 nævnes to lysekroner, senere omtales sal. Hans Poulsens krone 
og 1737 en lille dobbelt lysekrone med tolv arme67 , skænket af  håndværkere 
og ophængt i den søndre gang. 1753 nævnes Mad. Karen Holm, sal. Anders 
Rigeisens tolvarmede lysekrone67 i nordre sideskib. 

Lysearme. 1—2) Den ene med årstallet 1596, s-svungne og ciselerede med 
store lyseskåle. På sangerpulpituret. 

3) Sikkert den samme, som fru  Ide Rantzau skænkede 1644 efter  sin mands 
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død til anbringelse under tårnet ved hans grav6 8 . En kraftig  hånd af  træ 
med spor af  rød maling under egetræsådring fastgjort  i muren holder den 
smukt s-formede  arm, hvis ene snoning ender i en kvindefigur,  mens den 
anden afsluttes  som en svane; vinkelret herpå udgår til hver side to s-formede 
arme, der ender i firbladede  blomster og bærer store lyseskåle; i midten står 
en drengefigur  med en lyseskål på hovedet. I kirkens nordvestligste arkade; 
1682 fandtes  »Rantzaus Arm« ved trappen til sangerpulpituret (rgsk.). En 
kopi i bronzeret støbejern er anbragt i søndre arkade. 

4) O. 1650. Den s-svungne arm, som forneden  ender i et slangehoved, 
bærer en bred, flad  lyseskål, hvorunder der er et skjold med to hænder, 
som holder krydsende fakler,  samt initialerne I V B. Ved prædikestolen. 

†Lysecirme. 1) 1711, skænket af  Karen Gregersen Jensdatter67 . 
2) 1743 nævnes Karen salig Jens Godefredsens  lysearm i nordre gang (rgsk.). 
Kirkeskib  fra  182869, fregat  »Dronning Maria«, med sejl. 
†Kirkeskibe,  nævnt 1662, 1681 og 1684; o. 1703 nævnes et skib, givet af 

nogle søfolk  (rgsk.). 
Tårnur,  nyere. 
†Tårnur  nævnes 1651, da der blev akkorderet med sejermageren Mathiis 

Søffrenssen  om årligt at reparere værket, 1682 og 1730, da det blev forfær-
diget af  kongelig Majestæts priviligerede urmager Peter Mathiesen. Uret, der 
slog time- og kvarterslag både ude og inden i kirken på to slagklokker, kostede 
400 rd. foruden  det gamle urværk (rgsk.). 1687 beskadigedes uret af  et lyn-
nedslag, se mindetavle (s. 117). 

Klokker.  1) 1748, »Vægterklokken«, støbt af  Johan Barthold Holtzman 
i København, med versalindskrift:  »Soli Deo Gloria. Me fecit  Johann Holtz-
man Hafniæ  1748« (»Gud alene æren . . .«) og på siden en rimet indskrift, 
der meddeler, at klokken tog skade ved Christian 6.s død, og at kirkeværgernes 
navne var Didrich Didrichssøn og Christen Heberliin. Tvm. 102 cm. 

2) 1749, »Tolvklokken«, støbt af  Johan Barthold Holtzman og med samme 
indskrift  som foregående  samt årstallet 1749. På siden Frederik 5.s navn og 
et religiøst rim. Tvm. 110 cm. 

3) Omstøbt 1850 af  Gamst og Lunds Eftf.  Tvm. 118 cm. 
†Klokker.  1) 1298. Den latinske indskrift,  som Resen gengiver i forvansket 

skikkelse, lyder i oversættelse: »Kom hid, jeg kalder jer til den hellige be-
kender Nicolaus' kirke. I Herrens år 1298 den 13. aug. er denne [klokke] 
gjort i Kristi navn. Hil dig Maria«. På klokken fandtes  desuden to mænd 
og en pelikan70. 

2—3) To klokker bortførtes  fra  kirken den 13. aug. 1510 af  lybækkerne 
og skænkedes til S. Gertruds kapel i Lybæk71 . 

4) 1650 betaltes klokkestøberen for  den nye klokke, som blev købt til kir-
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ken og til byen; der blev leveret 6 1 / 4 pund voks til at sætte bogstaver på 
klokken (rgsk.). 

5) 1664 omstøbtes tiklokken og tolvklokken, som svenskerne havde slået 
i stykker (rgsk.). 

6) 1678, støbt af  Hans klokkestøber, hvis betaling ialt beløb sig til 123 dlr. 
1 mark 3 sk. (rgsk.). 

7) 1680, støbt af  Ahasverus Koster van der Hart, som 30. marts indgik 
kontrakt om støbningen, og som 23. august fik  udbetalt 124 rd. 1 mark 5 sk. 
for  klokken, der vejede 5 skippd. 1 lispd. 14 pd. (822 kg). Samme år blev 
»Vagtklokken« nedtaget (rgsk.). 

8) 1680 betaltes den samme klokkestøber 60 dlr. for  omstøbning af  »den 
store Klokke« (rgsk.). 

9—12) 1691 blev to klokker nedtaget af  tårnet og den ene slået i stykker 
(rgsk.); i inventariet 1692 nævnes, at fire  klokker omstøbtes, nemlig mellem-
klokken, tolvklokken, tiklokken og den mindste klokke. Klokkestøberen fik 
64 dlr. for  at omstøbe tolvklokken, der vejede 3 1 / 2 skippd. (560 kg). Jørgen 
klokkestøber fik  108 dlr. for  at omstøbe den største klokke, der vejede 4 1 / 2 

skippd. (720 kg), og for  at omstøbe den klokke, som Karen salig hr. Gregersis 
havde givet noget til hjælp til, fik  han 48 dlr. 2 mark 7 sk. (rgsk.). 

13) 1769 omstøbtes »den lille Klokke«, også kaldet »Pinzen« (pinken), af 
Marchus Troschler i København (rgsk.)72. 

14) 1794, støbt af  G. Herbst i København. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier.  1) 1626, af  sandsten, over Otte Christensen, rådmand over Halld-
stedclosters Lehn, død 4. nov. 1603, og Charsten Niellssen, borgmester her 
sammesteds og ridefoged  over Halldsted Closters Lehn, død 21. okt. 1625, 
samt Lisebet Anders Daatter, død 30. juli 1634 i sin alders 66. år. Bekostet 
af  Lisebet Andersdaater over hende og hendes sal. husbonder. Skriftfeltet, 
med malede versaler, flankeres  af  glatte, joniske søjler, og uden for  disse står 
to dyder, den ene håbet med anker, den anden med bog; det kraftige,  halv-
runde postament prydes af  tunger, englehoveder og i midten en lille kartouche 
med årstallet 1626. Hængestykket, med bruskværksvolutter, omfatter  et 
vinget englehoved og en lille kvadratisk skrifttavle.  Over den profilerede  ge-
sims står to dyder, klogskab med slange og retfærdighed  med vægt og lod, 
og topstykket krones af  en tilsvarende figur,  styrken med søjle. Stafferingen 
med guld og farver  er helt fornyet,  i frisen  findes  tre bomærkeskjolde samt 
initialerne O, L A D og K N H, i topstykket Rom. 14. Senere er på siderne 
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Pacht og Crone fot. 
Fig. 27. Nakskov. Epitafium  1646 over tolder Niels Nielsen (s. 121). 

af  hængestykket tilføjet  to sandstenstavler fra  1726 og 1730 med gravskrifter 
(kursiv) over Gunder Pedersdatter Lund, død i sit 60. år, og hendes mand, 
handelsmand Hans Pedersen Top, død i sin alders 69. år, begge nedsat i den 
til epitafiet  hørende begravelse. På pillen i søndre arkaderække over for  præ-
dikestolen. 

2) (Fig. 27). Bekostet 1646 af  tolder og rådmand i Nakskov Niels Nielsøn. 
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Det meget smukke og dygtigt skårne epitaf,  i rig bruskbarok, er muligvis et 
arbejde af  Hans Gudewerth den yngre. Storfeltet,  der foroven  afsluttes  af 
en fladbue,  kantes af  smalle ornamentslyng og flankeres  på hver side af  een 
hel og to halve korinthiske søjler med høje prydbælter og akantusbladskeder. 
Over de frie  søjler står figurer  af  Moses og Johannes Døberen, øverst i midten 
af  den brudte gavl den opstandne Frelser med sejrsfanen;  på vingerne, der 
har ovale indskriftfelter,  sidder englebørn. Hængestykket består af  en større 
og en mindre, hjerteformet  kartouche, også i topstykket findes  en mindre, 
hjerteformet  kartouche. I storfeltet  sidder et maleri på træ, hvis øverste og 
største del forestiller  nedtagelsen af  korset, mens den nederste, mindre har 
portrætter, brystbilleder af  tolderen, hans to koner og seks børn; maleriet er 
rimeligvis udført  af  Antonius Clement. Ny staffering  med rødt og guld og nye 
indskrifter  med fraktur  og versaler. I vingerne malet to bomærkeskjolde med 
sammenskrevne monogrammer N H N og K H B. På den vestligste pille i 
søndre arkaderække. 

3) 165373. Niels Nielsøn, borgmester under Nakskovs belejring 1659, død 
1671. Kun det ovale maleri på træ, 77,5x61 cm, er bevaret. Øverst ses en 
dommedagsscene med stærkt bevægede figurer  i forgrunden,  nederst bryst-
billeder af  to mænd, tre kvinder og et pigebarn. Ny egetræsramme. På midt-
skibets vestvæg. 

4) 1676. Niels Saxtrup, sognepræst til Nachskou menighed og Lille Løgtofte 
sogn i 22 år, opsat i hans alders 53. år. Af  kalksten, med reliefversaler;  epi-
tafiet  har basunblæsende engle i hjørnerne og omfatter  foruden  gravskriften 
et opstandelsesrelief  med religiøs randskrift;  hængestykket er formet  som en 
oval plade med lam og slange og har en religiøs indskrift  på latin. I det halv-
runde topstykke er der et relief  af  himmelfarten.  Delvis bemalet. I korom-
gangens søndre side. 

5) 1686, over borger og handelsmand i Naxskov Hans Rasmusøn Holm og 
hustru Inger Chrisstensdatter, opsat da han havde været kirkeværge til S. Nico-
lai kirke i 20 år, i hans alders 60. år. Af  rød kalksten, med reliefversaler,  i 
hjørnerne basunblæsende engle, foroven  den opstandne Kristus flankeret  af 
dødningehoved og timeglas samt: »I Dag mig, i Morgen dig«. Under grav-
skriften,  der indfattes  af  en laurbærkrans, står bibelcitater: Prov. 22 og 2. 
Kongernes 23. I søndre sideskib. 

6) O. 1715, over biskop Thestrups to hustruer, Else Mule, datter af  provst 
og sognepræst i Nyborg Hans Mule, sønnedatter af  Claus Mule til Nislevgård, 
født  12. maj 1658, død 8. jan. 1697, nedlagt under denne sten, der er omgivet 
af  et stærkt og prægtigt gitter; Magdalene Bornemann, med hvem Frants 
Thestrup blev gift  12. dec. 1698 i København, en datter af  rådmand, kansler, 
professor,  assessor i højesteret og rådmand i København hr. Cosmus Borne-
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mann, enke efter  rådmand i København Morten Budolphi fra  Aalborg, død 
15. juli 1715 og bragt til hvile i Budolphi kirke. Frants Thestrup var søn af 
Ole Thestrup, sognepræst i Dalby og Stubbedrup på Fyn, og Christine Moth, 
født  6. juli 1653, phil. mag. 1675, Nyborg skoles rektor og præst 1681, første-
præst ved Nachschov kirke 1684, provst for  Nørre Herred 1685, 1691 præst 
i Branderslev, 1698 sognepræst ved Helligånds kirken i København og di-
rektør for  fattigvæsenet,  15. april 1709 biskop i Ålborg, fader  til fire  sønner 
og seks døtre. Rund tavle af  sort kalksten med fordybet  og forgyldt  kur-
siv, i nordre sideskib. Tavlen var tidligere anbragt inde i fontelukkelsen, 
der 1698 blev indrettet til begravelseskapel af  biskop Thestrup (præsteindb.) 
(sml. s. 109). 

†Epitaf  1638 over Lauress Rasmussen, borger i Nagschou, med et maleri 
af  Kristus i skyer over en mand med to hustruer, en søn og to småbørn. Hang 
1848 bag alteret, i omgangen74. 

Mindetavler.  1) Over faldne  fra  sognet i krigene 1848—50 og 1864, opsat 
1893. På vestligste pille i nordre arkaderække. 

2) Nyere, over Nakskovs forsvarere  under den svenske belejring 1659. I 
søndre sideskib. 

Gravsten.  1) O. 1550. Brudstykke med lille rest af  tysk frakturindskrift: 
»[in G]ot Entsla [fen]«.  Grå kalksten. 

2) O. 1607. »Tvende Dannemend«, »Andreas . . . odvig, død 1607«, og » . . . , 
død 2. Marts . . . «. Opsat af  »efterladende  . . . daater«. To brudstykker af 
rød sandsten med fordybede  versaler. 

3) O. 1634. Caren Jensens, død . . . 1634. Brudstykke af  grå kalksten. 
4) 1645. Rådmand i Nagschow Michel Matzsøn, død 7. jan. 1654, 47 år gl., 

og hustru Gunder Tommes Daater, død �, samt <Bodel Michelsdatter, død 
1708 i sin alders 74. år>. Grå kalksten, 242 x 183 cm, med reliefversaler  langs 
randen. I stenens hjørner er indlagt reliefmedailloner  af  malm, foroven  evan-
gelisterne parvis grupperet, forneden  fire  apostle; mellem de øverste medail-
loner findes  et ovalt felt  forestillende  Kristi fødsel,  derunder en kvadratisk 
tavle med frakturindskrift,  Johs. 11, 25 og 26, flankeret  af  tro og håb; under 
indskrifttavlen  et større ovalt relief  med opstandelsen og nederst mellem 
apostelmedaillonerne tre bomærkeskjolde i bruskværkskartoucher.  Stenen har 
rester af  bemaling, indskrifterne  er forgyldte.  Indmuret i nordre sideskib. 

5) O. 1705, Karen Willersdatter, død 1705 i sin alders 47. år. Brudstykke 
af  grå sandsten med fordybede  versaler. 

6) O. 1719. Handelsmand . . . . Jacobsen, død og begravet 1719 i sin alders 
53. år. Brudstykke af  grå sandsten. 

7) 1784. . . . , gift  3. februar  1764 med Karen Andersdatter, som bekostede 
stenen 1784. Brudstykke af  grå sandsten med fordybede  versaler. 
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8) 179?. Abelone Ras[musdatter], gift  med Ole Pe . . . . Rebslager . . . 179?. 
Brudstykke af  grå kalksten, med versaler. 

9) O. 1800. Kleinsmedemester Niels Lund, født  14. april 1764, død 4. aug. 
1800. Brudstykke af  grå sandsten med fordybet  kursiv, bredde 120 cm. 

Nr. 4 er indmuret i nordre sideskibs væg, resten er anvendt som udvendig 
beklædning af  sokkelen. 

†Gravsten.  Jens Rasmussen, borgmester i Nackskov, død 155175. På kirke-
gården; muligvis identisk med nr. 1. 

†Kisteplader,  nævnt i præsteindb. 1756. 1) O. 1686. Niels Saxtrup76 , Guds 
ords medtjener til Nachschous menighed i 32 år 19 dage, sognepræst til Lille 
Løyetofte  i 29 år, død 62 år gammel [1686] (se epitafium  nr. 4, s. 122). I be-
gravelsen under koromgangen. 

2) O. 1693. Else Mule, født  11. maj 1658 i Odense, datter af  Mag. Hans 
Mule, præst i Nyborg, og Helene Christiane Vejle, gift  i Nyborg 27. april 1682 
med mag. Frants Thestrup, præst i Nachschou (fire  sønner, tre døtre), død 
i Nakskov 7. jan. 1697, 38 år, 7 måneder, 3 uger og 4 dage gammel (se s. 122). 
Latinsk gravskrift.  I begravelsen under fontelukkelsen. 

3) O. 1694. Ellen Testrup, født  6. februar  1683 i Nyborg, død 29. juni 1694 
i Nachschou. Kistepladen bar indskriften:  »Den dydædle nu salige Engle-Møe 
Ellen Testrup«: 

»Forundre Læsser, ei, at Du paa disse Fiæle 
Kand læsse hvordan Dyd har Døden kundet qvæle 
Thi Ellen Thestrup som een Skiold-Møe hannem jog 
Og i sin Frelssers Troe ham trøstig underslog 
Her hviler hendes Been, der haver Himlen inde 
af  første  Barndoms Aar, ja Gud var selv at finde 
I største Kundskab hoes den dydfuldkomne  Møe 
Saa hun af  Armen paa sin Gud kand aldrig døe« 

»Til skyldigst Medlidenhed over den elskeligste Datters dødelige Afgang 
med løbende Pen opsadt af  Th. Kingo«. I begravelsen under fontelukkelsen. 

4) O. 1698. Elisabeth Cathrina Daldorffen,  generalmajor Jacob Geveckes 
hustru, født  i Sleswig i Holsten(!) 10. nov. 1629 af  adelige forældre,  faderen 
Johan Daldorf,  højfyrstelig  gottorpsk tøjmester og kaptajnløjtnant, moderen 
Anna Sommerim, død i Nachschou 9. juni 1698. I begravelsen under kor-
omgangen. 

5) O. 1699. Jacob Gevecke, generalmajor, født  på Femmern i byen Burg 
9. sept. 1617, faderen  var borgmester Jacob Gevecke sammesteds, moderen 
Wibeke Ellers; i sin manddom i dansk krigstjeneste under tre konger, i Tysk-
land, de spanske Nederlande og Frankrig; fra  fæstningen  Nachschou, hvor 
han som oberst til hest var kommandant i 29 år, af  Christian 5. kaldet til 
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at være kommandant på Kronborg fæstning  med general majors charge, 
herfra  afskediget  efter  otte års tro tjeneste og død 9. dec. 1699, 82 år og tre 
måneder gammel. I begravelsen under koromgangen. 

6) O. 1755. Friderich Caj von Ahlefeldt,  født  26. jan. 1693, i 40 år tjent i 
militsen, død som oberstløjtnant 5. maj 1755. I begravelsen under korom-
gangen. 

†Begravelser.  1) 1644, Henrik Rantzau77 , i tårnet. 
2) 1661 nævnes den ny murede begravelse under koret syd for  alteret (rgsk.). 
3) 1684, Hans Jacobsen Torp; den havde tidligere tilhørt Knud Jørgensen78. 
4) 1695, Kirsten Johansdatter Brun, salig Peder Thommesøn Rådmands79 , 

i den store midtergang. 
5) 1698, Frants Thestrups, ved den nordre kirkedør, hvor også fonten  skulle 

indrettes; den murede begravelse ved den nørre dør nævnes allerede 1664. 
6) 1709, provst Fridrich Chr. Rodrigvetz, i søndre gang »i Krogen«80. 
7) 1734, Bertel Friis, i den nordre gang på søndre side af  rådmand Gabriel 

Jørgensens åbne begravelse (rgsk.). 
8) 1742, Mad. Karen Holm, sal. Anders Rigeisens, ved tårnets nordside. 
9) 1755, oberstløjtnant Ahlefeldts79  (se kisteplade nr. 6). 
†Gravfaner,  ophængt 1659 over svenske officerer,  der blev dræbt under 

belejringen; da de fjernedes  1727, var kun tre af  fanedugene  i behold: major 
Wilhelm Frideric v. Holstein, major Wincens v. Wildenhel og major Lowigs 
Rybmordts, alle dræbt 18. maj 1659. 1660 ophængtes en †fane  for  den svenske 
fændrik  Wolff  Seball, hvis hustru gav penge til kirken (rgsk.). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1613—82 div. år, 1664—82, 1682—99, 1699—1743, 1743—73, 1761—82, 
1773—1803, 1807 (kirkeinspektionsarkivet, LA), 1705—90, 1813—74 (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA), kirkens regnskabsprotokol 1803—1930 (byens arkiv, Nakskov). — Syns-
protokol 1849—61 (provstearkivet, LA). — Breve og dokumenter for  købstæderne 
1574—1761 div. år; jordebøger, herredsbøger og dokumenter vedr. gejstlighedens og 
kirkernes indtægter m. m. 1568—1717 div. år; breve og dokumenter vedr. Nakskov 
kirke 1619—1794; Nakskov kirkes breve og dokumenter 1656—1860; indkomne sager 
købstædernes kirker og skolevæsen vedk. 1804—44; Nakskovs auktions- og licitations-
protokol 1837—58 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Nakskov »Perlestikkerbog« og doku-
menter samlet 1854 (byens arkiv, Nakskov). — Præsteindb. 1756. II, bl. 283r—293r 
(kgl. Bibl.). — Museumsindberetninger af  J. Magnus-Petersen 1896 (inventar), F. Uldall 
(klokker), E. Schiødte 1902, Aa. Roussell 1943, O. Norn og G. Købke Knudsen 1946. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 54 ff.  (NM). — N. L. Høyen: Notesbog VII. 
1830. S. 51 (NM). — J. Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 46—50. (NM). — Henry Petersen: 
Notesbog IV. 1895. S. 104, og IX, 62 (NM). — V. Koch: Notesbog I, 71 (NM). — 
Holms Samling (LA). 

J. J. F. Friis: Mindeblade om Nakskovs Fortid. Nykjøbing 1852. — C. C. Haugner: 
Nakskov Købstads Historie. Nakskov 1934. I. 
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Historik.  1 Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde. 1922. S. 68. 2 Således 1419, 
Acta pontificum  II, 1280. 3 Smst. II, 920. 4 Smst. II, 1202. 5 Smst. II, 1293. 
6 Kirkehist. Saml. 5 R. III, 583. 7 Rørdam: Kirkelove II, 9—10. 8 Se note 5. 
9 Haugner I, 24. 10 Nyt hist. Tidsskr. V, 135. 11 Haugner I, 36. 12 Smst. I, 38. 
13 Danske Atlas III , 288 f.;  Haugner I, 41. 14 S. Annas alter, se Erslev: Repertorium 
nr. 6532 (1431); Vor Frue alter (Altare beate Marie virginis), se Acta pontificum  V, 3447 
(1500), 6279 (1508); S. Erasmi alter, se Ældste danske Arkivregistraturer V, 883 (1514). 
15 Frederik l .s danske Registranter. S. 415, 443. 16 Kall Rasmussen: Musse Herred. 
1866. S. 18. 17 Acta pontificum  V, 3747 (1500). 

Bygning.  18 Jordebøger 1568—1717, 1690. 19 Byens arkiv nr. 284. 20 Provste-
protokol 1685—1849, 1815. 21 J. Friis: Laaland Falster. 1859. I, 74. 22 Haugner 
I, 79. 23 Raadstueprotokol 13. april 1653. 24 Breve og dok. 1619—1794, 1632. 
25 Se note 23. 26 Nakskov auktions- og licitationsprotokol 1837—58, 1854. 27 Prov-
steprotokol 1685—1849, 1836; Indkomne sager 1804—44, 1837. 28 Byens arkiv 
nr. 253. 29 Perlestikkerbogen, s. 796. 30 Magistratens kopibog 1692. 31 Perle-
stikkerbogen, s. 145. 32 Breve og dok. 1619—1794, 1632. 33 Borgerskabsprotokol 
1650—1718, 26. april 1650. 34 Byens arkiv nr. 257. 35 Smst. nr. 262. 36 Smaa-
landske Tegnelser 29. nov. 1654. 37 Byens arkiv nr. 258. 38 Smst. nr. 262. 
39 Breve og dok. 1619—1794, 1697. 40 Perlestikkerbogen, s. 145, 147 og 796. 41 Byens 
arkiv nr. 253. 42 Spirbygningen udførligt  omtalt hos Haugner I, 27 f.  43 Perlestik-
kerbogen, s. 1065 ff.  44 Smst. s. 1065 ff.  45 Rhode. 1776. I, 105. 46 Larsen: Laaland 
Falster.1833. I, 18. 47 Hofman:  Fundationer VI, 2, s. 94. 48 Byens arkiv nr. 284. 

Inventar  og gravminder.  49 S. Arnvig, i Fynske Aarb. 1944. S. 205; byens arkiv 
nr. 263. 50 Nu i Fyns stiftsmuseum.  51 Museumsindberetning (NM). 52 Perle-
stikkerbogen, s. 157. 53 Smst. s. 150. 84 Hendriksen: Lorenz Frölich 1920—21, 
283. 5 5 Byens arkiv nr. 260. 5 6 Smst. nr. 265. 5 7 Danske malede Portrætter IX, 
188. 58 Perlestikkerbogen, s. 157. 59 Breve og dok. 1619—1794. 60 Byens arkiv 
nr. 283 a. 61 Smst. nr. 265. 62 Perlestikkerbogen, s. 152. 33 Marmora Danica II, 
262 f.;  sml. præsteindb. 1756. II, 285v. 64 Danske malede Portrætter. IX, 191. 
66 Indkomne sager 1804—44. 66 Sml. Hofman:  Fundationer VI, 2, s. 34. 87 Smst. 
VI, 2, s. 94. 68 Smst. VI, 2, s. 93. 69 Holms samling. 70 Resens Atlas V, 101—02. 
71 Bau- und Kunstdenkmäler, Lübeck IV, 387, efter  Reimer Kochs Chronik (Lübeck 
Stadtbibl.); T. Hach; Lübecker Glockenkunde. 1913. S. 90. 72 Høyens notesbog VII , 
51. 73 Worsaaes notesbog I, 49 angiver det som opsat 1653. Årstallet nu forsvundet. 
Danske malede Portrætter IX, 190. 74 Worsaaes notesbog I, 46. 75 Abildgaards 
notesbog I, 56 f.  76 Præsteindb. 1756. II, 291 r . 77 Hofman:  Fundationer. VI, 2, s. 93. 
78 Breve og dok. 1656—1860. 79 Danske Atlas VI, 485. 80 Dok. og breve for  køb-
stæderne 1574—1761, 1709. 

†NAKSKOV HELLIGÅNDSKIRKE 
Nakskov helligåndshus nævnes første  gang i året 1400 og blev da som et gejstligt 

præbende bortforlenet  af  paven 1 . Kirken siges 1420 at være brændt sammen med største 
delen af  byen 2 , men omtales atter 1441 som »then Hilghens capella hoos Hilghegestes i 
Nakschow3«. 1470 blev helligåndshuset, som præsten Jep Andersen havde istandsat, og 
idet borgmester Bertel Espensen havde opgivet sin patronatsret, optaget som kloster i 
helligåndsordenen og fik  sin egen prior4 , men allerede 1478 blev det for  bestandig henlagt 
under det nystiftede  helligåndskloster i Fåborg5 . 
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Efter  reformationen  blev »Nakskov Helliggejsthus«, efter  1539—42 at have haft  sin 
egen forstander,  henlagt til Almindeligt Hospital i Nykøbing Falster6 . 

Mens klosterbygningerne snart blev nedbrudt 7 , skete det samme ikke med kirken, 
der i 1600'rne omtales som »Klosterkirken«. Regnskabsnotater synes at vise, at den 
fremdeles  har været brugt til gudstjeneste i første  halvdel af  århundredet8 . Under Sven-
skekrigen synes den at være blevet anvendt som krudtmagasin9 og benyttedes måske 
på denne måde, indtil den 1689—90 blev nedrevet 1 0 . 

I klosterkirken nævnes i middelalderen tre altre,  nemlig Jomfru  Marias,  Guds  Legems 
og Hellig  Løsens a l t re 1 2 . 

Fundamenter af  kirken skal være påtruffet  ved udgravninger til den nuværende 
biblioteksbygning. 

I N V E N T A R 

†Alterbord  gjordes af  deller 1645 (rgsk.). 
†Altertavle.  1645 omtales en gammel altertavle, som bæres »neden i Kloster 

Kirken«, og samme år opsættes en altertavle på alteret (rgsk.); hvorvidt der 
her er tale om en ny eller den samme tavle, kan ikke afgøres. 

†Messehagel  af  rødt fløjl  skænkedes 1493 med et »fuldt  Misse-siæke«12. 
†Stolestader.  1645 gjordes nogle stole i klosterkirken (rgsk.). 
†Klokker.  1660 blev den klokke, som var slået i stykker af  svenskerne, kørt 

fra  klosterkirken til byens kirke for  at omstøbes (rgsk.). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1633—64 (kirkeinspektionsarkivet, LA). — C. C. Haugner: Nakskov 

Købstads Historie. Nakskov 1934. I. 
1 Acta pontificum  2. juni 1400. 2 S. R. D. I, 324. 3 Lindbæk og Stemann: De danske 

Helligaandsklostre, Diplomatariet 9. 4 Smst. s. 38 ff.  5 Smst. s. 52 f.,  jfr.  Acta 
pontificum  14. marts 1478. 6 Haugner I, 159. 7 Smst. I, 160. 8 Regnskaberne 
yder derimod ingen oplysning om den »mindre Kirkebygning«, der efter  Trap, 4. udg., 
s. 38 skal være opført  1636 på klosterkirkegården.  9 Haugner I, 278. 10 Det har 
ikke været muligt helt at klarlægge klosterkirkens skæbne i 1600'rne. Efter  Danske Atlas 
VI, 486 skal den, samtidig med at byen blev gjort til en fæstning,  være blevet indrettet 
til tøjhus, hvilket imidlertid ikke stemmer med de førciterede  regnskabsuddrag. På 
samme sted angiver Danske Atlas nedbrydningsåret til 1659, men har derimod andet-
steds, III , 291, det rigtige årstal 1689. Den mulighed foreligger,  at der foruden  kloster-
kirken har været bevaret en del af  selve klosterbygningerne, og at det er her, der har 
været indrettet krudtmagasin, hvilket stemmer med, at selve kirken blev nedbrudt 
1689 (rgsk. 1689—90, fol.  539 b), men at krudthuset på klosterets kirkegård først  i 
1695 blev solgt ved auktion, se Kronens Skøder III , 169. 11 Lindbæk og Stemann: 
De danske Helligaandsklostre, Diplomatariet 84 f.  12 Hofman:  Fundationer, VI, 2, 
s. 195 f. 
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†KROGSBØLLE KIRKE 
Nakskov købstadsjorder omfatter  efter  indlemmelsen 1921 hele det middelalderlige 

Krogsbølle sogn1 . Den nu forsvundne  Krogsbølle kirke lå på en bakke nordøst for 
Svingelen skov og må sikkert betragtes som moderkirke for  kirken i Nakskov, skønt den 
allerede 1419 nævnes som anneks til denne2 . De omtales begge første  gang i en fælles 
pavelig afladsbevilling  fra  året 14143, og i et tilsvarende aktstykke fra  1419 omtales 
Krogsbølle kirkes brøstfældighed4. 

løvrigt nævnes Krogsbølle kirke ikke, før  Nakskov kirke annekteredes til den i året 
1536 (sml. s. 89), men 1539 fik  borgerskabet i Nakskov kgl. bevilling til at nedbryde 
Krogsbølle kirke for  at anvende materialerne til opførelse  af  byens befæstning5.  Sam-
tidig blev Krogsbølle sogn henlagt under Nakskov kirke2 . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 Man kunne dog efter  navnet Nakskov ladegård og dennes og Christiansdals (Lunde-

gårds) beliggenhed antage, at disse gårde oprindelig har hørt under Krogsbølle sogn. 
2 Acta pontificum  19. marts 1419. 3 Smst. 12. sept. 1414. 4 Smst. 19. marts 1419. 
5 Rørdam: Kirkelove I, 141. 6 Smst. II, 9. 



Fig. 1. Sakskøbing kirke. 

SAKSKØBING KIRKE 

Sakskøbing nævnes i Valdemars jordebog både som Saxthorp og med sit nuværende 
navn, altså i sidste tilfælde  utvivlsomt som købstad, som hvilket den dernæst udtryk-

keligt betegnes 1270. 
Kirken omtales imidlertid i de skriftlige  kilder først  i året 1420 ved indstiftelsen  af 

et alter (se nedenfor).  Den siges i katolsk tid at have været indviet til S. Peter  og S. Poul1, 
men kaldes i aktstykkerne fra  begyndelsen af  1400'rne alene S. Pouls kirke2 . Et akt-
stykke fra  1483 taler dog om S. Peters kirkegård3 , og efter  nyere tradition skal den 
endelig også være kaldt S. Olufs  kirke4 . 

Den omstændighed, at der oprindelig lå to herregårde, Berridsgård og Orebygård, i 
Sakskøbing sogn, gav i begyndelsen af  1600'rne anledning til t rætte om kaldsretten. 
Mens man i et par forudgående  tilfælde  havde sikret sig de pågældende herskabers sam-
tykke ved kaldelsen af  nye præster, forsømte  man dette 1620, og Jacob Ulfeldt  til Ore-
bygård rejste i forening  med Lisbeth Friis til Berridsgård sag mod magistraten og hæv-
dede, at Sakskøbing ikke var noget egentligt købstadkald, »men fast  mere et Landsogn.« 

9 

Aa. Rl. 1944 
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Fig. 2. Sakskøbing. Udsnit af  Resens byplan o. 1670. 

Afgørelsen  faldt  imidlertid ud til magistratens fordel  og synes at have givet anledning 
til, at Berridsgård blev lagt under Taars sogn5 . Ejerne af  de to herregårde, hvoraf  flere 
blev begravet i kirken (se gravsten s. 152), har iøvrigt også bidraget til dens udsmyk-
ning (se †kalkmalerier s. 142). 

I kirken var der i katolsk tid flere  altre.  1420 indviedes et S. Olufs  alter, som også 
senere fik  forskellige  biskoppelige afladsbevillinger6.  Desuden nævnes i afladsbevillin-
ger eller andre dokumenter Vor  Frue7  alter, lille  Vor  Frue  a l ter8 samt Helligkors  alter9 . 

Efter  sagnet  skal en af  kirkens klokker (sml. s. 151) være støbt i nogle lergrave vest 
for  byen 1 0 . 

Da der efter  reformationen  rejstes krav om tilbagegivelse af  ældre donationer, blev 
der på sognestævne 1532 svaret: »at Kirken kan ingenlunde komme det afsted,  at 
give alle Sjælegaver igen, som have været givne fra  Arilds Tid,1 1« og 1534 indskærpede 
Odensebispen borgerne, at de ikke måtte befatte  sig med kirkens ejendom, men den 
skulle behandles som vedtaget på herredagen i København 15301 1 . 

Kirken er fra  ældre tid selvejende1 2 . 

Kirken ligger på let skrånende terræn centralt i byen mellem torvet og 
Vestergade, i virkeligheden øens store hovedvej — og den indgår meget smukt 
i den fine,  middelalderlige byplan (fig.  2)1 3 . Kirkepladsen, på hvilken der nu 
ikke findes  gravsteder, er meget snæver, men kirkegården har vist oprindelig 
dækket hele karréen mellem torv og gade, og der er fundet  begravelser i grun-
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den under Teknisk Skole på sydvest-hjørnet. Kirkens nuværende indhegning 
af  mur og jernstakit er moderne. 1711 nævnes søndre og nordre †kirkerist, 
og 1744 rejstes en grundmuret kirkegårdsport, som året efter  fik  påsat års-
tallet i jerncifre  (rgsk.). 1723 sattes 32 favne  stenmur om kirkegården, og 
1773 omsattes stengærdet »for  Freds Skyld« (rgsk.). Reparationer af  kirke-
gårdsmuren og dens indgange omtales flere  gange, indtil nord- og sydsiden 
nedtoges 1855 og muren genopførtes  mod privathuse på østsiden og mod skolen, 
der 1847 var bygget på sydsiden mellem kirken og torvet, hvor der dog alle-
rede 1729 lå en skolebygning; 186514 opførtes  et kedelhus, og året efter  gav 
arkitekt Ove Petersen udkast til et lighus (rgsk.), der nedreves og udvidedes 
188515. 1808 blev Sakskøbing kirkegård planeret (»sløjfet«)  for  350 rdl. (rgsk.); 
1816 anlagdes en ny kirkegård vest for  byen. 

Kirken består af  et senromansk kor med tresidet apsis og et lidt senere 
opført  skib samt sengotisk tårn, alt af  røde munkesten. På skibets sydside har 
været tilbygget et senmiddelalderligt våbenhus og på korets nordside et 
sakristi fra  samme periode. Endelig har der ligget et bindingsværksvåbenhus 
fra  baroktiden på nordsiden. 

Den senromanske  kirke.  Kor og apsis er bygget i lidt uregelmæssigt munke-
forbandt  (for  mange løbere) med anvendelse af  mange sortbrændte sten. 
Apsis har høj sokkel, hvis nederste led er uprofilerede  granitkvadre, der vist-

9* 

Fig. 3. Sakskøbing. Plan. 1:300. Målt af  J. og H.Hansen 1944 (Aa. Rl. 1945). 
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nok blev fornyet  1818 (rgsk.). Der-
over er teglstenssoklens 19—20 cm 
fremspring  profileret  med rundled og 
skråkanter (fig.  5). Apsiden er tre-
sidet og har på ydersiderne store, 
rundbuede halvstens blindarkader 
med løberskifte  over buerne. På hjør-
nerne ses grov riffelhugning.  I øst er 
der et oprindeligt, rundbuet vindue, 
nu ommuret16, på de to andre sider 
har der tidligere været vinduer, men 
måske ikke fra  første  færd  (fig.  8). 
Gesimsen er ny. 

Korets sokkel har for  neden granit-
kvadre med en stejl hulkel over en 
svag rille; soklens profilering  er iøv-
rigt som på apsis, men fremspringet 
er noget mindre. Korets langmure 
har hjørnelisener; i syd sidder en 
præstedør i et fremspring  afsluttet 
med to skråkanter, hvoraf  kun den 
øverste løber af  på hjørnelisenen 

Aa. Rl. 1944 
Fig. 4. Sakskøbing. Præstedør (s. 132). 

(fig.  4). Den yderste rundbue i den dobbeltfalsede  dør er affaset,  og rundt om 
stikket ligger et løberskifte  af  ikke krumhugne sten. Indersiden har spærstik. 
Præstedøren var 1864 tilmuret. Af  korets rundbuede vinduer har det nordre 
indtil 1864 siddet dækket og velbevaret bag sakristiet17, først  1847 blev blæn-
dingen ind mod koret tilmuret (rgsk.). Det søndre har en tid lang været 
spidsbuet18. Korets gesims er ny, dog er der over præstedøren bevaret et 
stykke oprindelig frise  af  krydsende rundbuer på profilerede  konsoller af  bin-
dere. Buefelterne  har løftet  bund, og der er puds til underkant af  konsollerne. 
Nordsidens og korgavlens friser  er nye. Oprindelig har gavlen haft  bånd af 
savskifter  (fig.  8). Den svejfede  kam blev påmuret 1845 (rgsk.). 

Skibet er efter  iagttagelser, gjort ved østgavlens nedtagning 1864, lidt 
yngre end koret19 , de anvendte sten er lidt kortere og tykkere og muret i 
mere regelmæssigt munkeforbandt.  Granitsoklen blev fornyet  1864 (rgsk.); den 
er nu forkrøbbet  om portalfremspringenes  yderste led. 

Sydportalen (fig.  6) står i et kraftigt  portalfremspring,  der trods to til-
bagetrækninger over dørbuen når op i gesimsen. Et savskifte  mellem to 
løberskifter  følger  det yderste, rundbuede stik over portalen, som har mange, 
stærkt restaurerede false,  der dog alle har bevaret oprindelige detailler, som 
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Fig. 5. Sakskøbing. Apsissokkel (s. 132). 

sikrer rekonstruktionens rigtighed, herunder de trekantformede  kapitæler og 
baser på mellemfalsene.  Den inderste svære trekvartstav har trekantbase, 
men ikke kapitæl. I dens bue ses ni glaserede sten med rifling  før  brændingen. 
Over døren sidder et tilmuret, romansk vindue i retkantet fals  med løber-
skifte  over stikket, aftrappet  sålbænk og lysningsfals.  Over vinduet ligger et 
dobbelt savskifte.  Nordportalen (fig.  7) står i et portalfremspring  som syd-
sidens og viser samme former,  men har en fals  mindre og mangler det om-
løbende savskifte.  Over portalen står en bred blænding med trekløverbue, 
der skærer op i et tredobbelt savskifte,  hvoraf  det øverste er nyt. 

Af  romanske vinduer i skibet er foruden  portalens på sydsiden kun bevaret 
toppen af  et vindue synligt på samme side over hvælvene. Det har helstens 
stik af  kilehugne sten med grov rifling  efter  brændingen. 

Gesimsen på skibets sydside er ny; før  1864 bestod den øst for  portalen af 
enkelte rundbuer, vest for  portalen af  tandsnit. Muren er forhøjet  i gotisk 
tid. På nordsiden har gesimsen rudefrise  vekslende med krydsende rundbuer 
afbrudt  af  små, forsænkede  kors, men hele frisen  og den overliggende, meget 
rigt profilerede  gesims er ny, muligvis dog efterlignende  ældre forbilleder. 
Hjørnelisenerne ender både på kor og skib i gavlkamskonsoller; skibets 1864 

Aa. Rl. 1944 
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Fig. 6, Sakskøbing. Sydportal. Målt af  Aa. Rl. 1945. 
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Fig. 7. Sakskøbing. Nordportal. Målt af  Aa. Rl. 1944. 
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helt ommurede østgavl har haft  en dekoration af  savskifter;  den svejfede  kam 
var opsat 1845. Vestre gavltrekant blev omsat ved tårnets opførelse. 

I det indre  er kirken glatpudset, og oprindelige detailler er tilsløret. Apsis-
buen truede 1861 med nedstyrtning20, og 1864 blev apsidens hvælv ommuret 
(rgsk.). Apsisbuens østside viser sig på loftet  at bestå af  et halvandenstens 
stik over tre rulskiftestik,  hvoraf  det midterste har hveranden sten stikkende 
6—7 cm ud, øjensynligt en fortanding.  Koret havde 1864 et ribbeløst, helstens 
krydshvælv, der antagelig var fra  opførelsestiden21;  det blev 1864 uvist af 
hvilken grund erstattet med et ribbehvælv af  små sten. Samtidig blev den 
svagt spidsbuede korbue udvidet. På skibets overmure ses vægpuds, der 120 cm 
under nuværende muroverkant har været pudset op mod træ, måske en 
bræddehvælving. 

Ændringer  og tilføjelser.  Tårnet  er bygget i slutningen af  middelalderen på 
en grov syld af  kampesten. Derover består murværket af  mørkerøde, temmelig 
korte munkesten i lidt uregelmæssigt munkeforbandt.  Tårnrummet har i syd 
et stort, mangefalset,  spidsbuet vindue, tårnbuen er udhugget 1864 (rgsk.); 
indtil da synes der kun at have været en 1,5 m bred dør2 2 . Tårnhvælvet har 
halvstens ribber, vægbue i øst, smalle lister i nord og syd, men ingen i vest-
siden. 1836 var en vestportal udhugget, den fik  1847 en trappe af  fliser,  og 
samtidig blev de fire  åbne begravelser i tårnrummet, der 1755 var indhegnet 
med stakitværk (præsteindb. 1755), opfyldt  og dækket af  et nyt flisegulv,  og 
ind mod kirken blev opsat et dørparti mellem et trapperum til orgelpulpituret 
og et materialerum(?) »efter  Tegning med Gibsloft,  Gesims og Lisener« (rgsk.). 
1864 blev vestportalen udvidet og tårnrummet omordnet. På tårnets sydside 
står et samtidigt trappehus med dobbeltfalset,  fladbuet  dør og små lysglugger. 
Vindeltrappen har loft  af  fladbuestik  og ender i mellemstokværket med en 
fladbuet  dør. I mellemstokværket sidder til de tre frie  sider en dobbeltfalset, 
fladbuet  glug. Klokkestokværket har i nord og syd tre fladbuede  glamhuller 
i trykket rundbuespejl, tidligere må der have siddet lignende glamhuller til, 
de andre sider, idet der 1818 blev anskaffet  12 nye lemme til »Drønhuller« 
(rgsk.). Nu er østsidens midterste glamhul blændet, og vestsidens blev 1868 af 
murermester Reinau ændret til en tvilling-glug samtidig med, at man nedtog 
og genopførte  den gamle tårngesims og et stykke af  muren, der var bygget 
af  små mursten, en reparation, der ialt kostede 445 rdl. 3 mark foruden  arki-
tekten, Ove Petersens honorar (rgsk.). Under klokkestokværket sidder i de 
tre sider urskiver. 

1722 var tårnspiret råddent, men ikke desto mindre blev vindfløjen  forgyldt 
1729 (rgsk.). 1753 — 54 måtte man dog forny  spiret ved tømmermand Oluf 
Rasmussen og murermester Johan Christofer  Cramer fra  Maribo. Espen 
Gamst lagde ægte guld på vindfløj,  kugle og kors (rgsk.). Spiret var firkantet 
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Fig. 8. Sakskøbing. Efter  tegning af  J. Kornerup 1859. 

og dækket med munketagsten, og i fløjen  stod med dobbelte cifre  »G. 5 (!) 
Anno 1753« (præsteindb. 1755). Et lynnedslag i 1756 tændte ikke, men be-
virkede dog, at tårnets øverste del måtte omsættes23. 1852 blev spiret fornyet 
af  tømrermester Luckmann efter  tegning af  Kornerup. Sammen med en ny 
klokkestol m. m. kostede arbejdet 840 rbd. (rgsk.). Topkorset blev 1944 for-
nyet i kobberrør. 

Skibets mure er forhøjet  i middelalderligt forbandt  med anvendelse af  sten, 
der svarer til korets, og skibets tre krydshvælv er bygget af  samme slags sten. 
Men trods dette kan hvælvene, der har brede, rundbuede gjordbuer, stærkt 
puklede kapper og på de nederste dele overribber med trinsten, ikke være 
middelalderlige. De dækker nemlig på sydsiden resterne af  et kurvehanks-
buet vindue med smige sider, som sidder 68 cm vest for  midten af  det ro-
manske vindue og næppe kan være ældre end renaissancetiden. Endvidere 
fremgår  af  regnskaberne, at man, efter  i 1819 og 1820 at have nedbrudt våben-
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husene, tilmurede dørene for  begge våbenhuse samtidig med, at der leveredes 
tre skabelonbuer til at opmure de gamle kirkedøre efter;  det må betyde, at 
nord- og sydportalen endnu 1820 har været åbne, hvilket forbydes  af  de nu-
værende hvælv, hvis vægpiller dækker dørstederne. Men der må have eksi-
steret et ældre sæt hvælv, idet skibets østhvælv nævnes 172924. 

†Sakristi  på korets nordside blev efter  reformationen  brugt til skole og ned-
reves 1865 (rgsk.). Dets kampestensfundament,  hvis overkant ligger ca. 45 cm 
under grønsværen, er delvis fremgravet,  og en opmålingsskitse fra  før  nedriv-
ningen25 viser det som et 4,2 x 6,7 m stort rum med dør i vest og to vinduer 
i nord. Endvidere har der været hugget en dør ud til det gennem kormuren. 
Sakristiets tagværk løb op på kortaget26 . 

†Søndre  våbenhus, der har efterladt  et tagspor på kirkemuren, blev nedrevet 
1819 eller 1820 (rgsk.). Fundamenterne er fundet  ca. 40 cm under nuværende 
terræn. De består af  en kampestenslægning på 125—150 cm's bredde med et 
indvendigt mål på 6,5x5,2 m. En stensamling i sydvestre hjørne er måske 
underlag for  en hvælvingspille, noget tilsvarende er dog ikke fundet  i de an-
dre hjørner. Foran døren ind til kirken ligger få  cm under terræn en lille rest 
af  et munkestensgulv. 

†Nordre  våbenhus fra  1720—21 (rgsk.) har efterladt  et tagspor på kirke-
muren med tagryg ved portalfremspringets  østre kant. En gravning på ste-
det viste ingen bygningsspor. Dette forklares  ved, at våbenhuset har været 
af  bindingsværk med stolper, løsholter og remme. Det har haft  tegldækket 
valmtag og gulv af  mursten. Det blev nedrevet 1819 eller 1820 (rgsk.). 

Formodentlig blev de gamle portaler gjort istand til brug, indtil det nye 
indgangsparti i tårnets vestside 1836 blev opmuret af  flensborgsten  (rgsk.). 
løvrigt vides kirken kun at være blevet underkastet almindelige vedlige-
holdelsesarbejder før  1864. Således fik  kirken nye vinduer. Man hører første 
gang herom 1703, da der holdtes auktion over otte gamle karme med vin-
duer (rgsk.). De nye vinduer har åbenbart ikke været gode; 1710 repareredes 
blyvinduer, og 1735 indsattes nye vinduer overalt i kirken (rgsk.). De spids-
buede støbejernsvinduer, der ses på Kornerups tegning (lig. 8), blev 1845 le-
veret af  Bandholm Jernstøberi, 10 ialt (rgsk.); det kan med støtte af  den gamle 
opmålingsskitse27 fastslås,  at de har været fordelt  med tre i apsiden, eet i koret, 
tre i skibet, to i sakristiet og eet i tårnet. Kirkens gulv er omlagt og repareret 
liere gange; således nævnes 1728 uden nærmere stedfæstelse,  at der blev lagt 
nyt gulv af  flensborgsten,  1750—51 blev sakristiet for  første  gang brolagt(?) 
for  12 rdl., 1836 blev der lagt nyt flisegulv  i kirkens gang, 1839 en flisetrappe 
mellem kor og skib, og 1847 indkøbtes 352 par gule og blå gulvfliser,  sva-
rende til ca. halvdelen af  korgulvet (rgsk.). løvrigt reparerede man vægge og 
hvælv, således blev 1745 betalt for  »Kirken at udspække, hvidte og blaa i 
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Fig. 9. Sakskøbing. †Kalkmalerier på skibets nordvæg (s. 140). Efter  akvarel af  J. Kornerup. 

Hvælvingen«, og 1843 blev kirken anstrøget (antagelig udvendig) med en grå 
kulør og dørstedet til hovedindgangen med en lyserød (rgsk.). 

Restaureringen 1864 var længe under forberedelse.  1859 havde Worsaae 
kritiseret en af  Zeltner udarbejdet plan og foranlediget,  at et nyt forslag  blev 
udarbejdet28. Under Dahlerups og Ove Petersens ledelse blev kirken derefter 
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af  kalkmalerier31, som borthuggedes ved kirkens restaurering. 
Ældst, fra  1300'rnes sidste årtier, var en udsmykning af  kirken, hvoraf 

Kornerup fremdrog  fire  billedfragmenter,  der sad højt på den vestligste  del  af 
skibets  nordvæg.  I rækkefølge  fra  øst forestillede  billederne, af  hvilke store 
partier var blevet skjult allerede ved hvælvenes indbygning: 1) Marias død 
(fig.  9). Jomfru  Maria på dødslejet omgivet af  apostlene og i midten Kristus 

på en noget hårdhændet måde »ført 
tilbage til oprindelig Stil«. Herved 
blev sakristiet nedrevet, der blev 
indsat romanske vinduer, gesim-
serne blev ommuret og ydermurene 
renset. I det indre blev der lagt 
gule teglstensfliser  på gulvet, de for 
nylig fremdragne  kalkmalerier hug-
gedes ned (se nedenfor),  og hvælvene 
blev malet blå. 

1853 blev der klaget over, at tag-
værket hvilede på hvælvene, der 
derved tog skade29, og året efter 
blev hele kirkens bjælkelag og tag-
værk fornyet  af  tømrermester Ha-
senkampf,  og tagdækningen, hvis 
munketegl 1729 befandtes  delvis er-
stattet af  vingetegl30, blev lagt af 
skifer  og bly (rgsk.). 

Af  kirkens murede grave er frem-
draget et gravkammer  under korgul-
vet, muret af  renaissancesten som 
et tøndehvælvet rum af  ca. 186 cm's 
højde. En nu i alt væsentligt for-
svundet trappe har ført  ned til en 
bred, fladbuet  dør. Begravelsen, der 
nu er tom, skal have tilhørt Ber-
ritsgårds ejere (se gravsten nr. 1 og 
2 s. 152). 

Fig. 10. Sakskøbing. †Kalkmaleri på skibets nord-
væg. Efter  akvarel af  J. Kornerup (s. 141). 

† K A L K M A L E R I E R 

Ved Kornerups undersøgelser 1859 
og 1864 fremdroges  betydelige rester 
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Fig. 11. Sakskøbing. †Kalkmaleri efter  Fig. 12. Sakskøbing. †Kalkmaleri efter 
akvarel af  J. Kornerup (s. 141). akvarel af  J. Kornerup (s. 141). 

i mandorla med et lille nøgent, kronet barn på armen, symbolet på moderens 
sjæl. Det rektangulære, 167 x 144 cm store billede var malet på rødbrun 
baggrund og indfattet  af  en gul ramme. 2) Pieta(?) (fig.  10). Kvindefigur  med 
glorieskive bag hovedet siddende under en gotisk baldakin, på hvis topspir 
der stod en lille engel med en kalk i hver hånd. Øverst var rester af  en ulæse-
lig majuskelindskrift.  Den nederste del af  kvindefiguren  var ødelagt, men 
det har sikkert været Jomfru  Maria med Kristi afsjælede  legeme på skødet. 
3) Konge (Knud?) (fig.  11) siddende med sværd og krone under en flygtigt 
malet arkadebue, med fødderne  hvilende på en bred, rød bue. Herunder frem-
kom et hoved med en krone. Billedet var antagelig et led af  en større dobbelt 
frise.  Kongens højde var ca. 70 cm. 4) Yngling (fig.  12) i kort, opslidset kjortel 
betjenende en dobbelt puster, antagelig en del af  en S. Eligius-fremstilling 
(sml. Stubbekøbing). 

Fra o. midten af  1400'rne hidrørte et billede, hvoraf  dele fremkom  på væggen 
over Marias  død  (fig.  9). Billedet forestillede  en fornem  dame iført  en folderig 
blå kjortel med rødt foer  og hvidt hovedlin. Figuren knælede og rakte hæn-
derne samlet i bøn op mod Jomfru  Maria med barnet. Af  Mariafiguren  var 
det meste skjult af  de indbyggede hvælv. Ovenover den knælende kvinde 
fandtes  et skriftbånd  med en for  størstepartens vedkommende ulæselig minu-
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skelindskrift.  Af  indskriftens  begyndelse var enkelte bogstaver læselige: »[ju]va 
me Ma[ria]« . . . (»hjælp mig Maria. . .«). På begge sider af  figuren  var malet 
to våbenskjolde for  familierne  van Hafn  (tre stormhuer) og Pøiske (morian-
hoved smykket med en krans af  roser). Disse familier  havde i 1400'rne nær 
tilknytning til herregårdene Bramslykke, Ulslev og Berritsgård. Den knæ-
lende figurs  højde var ca. 100 cm. 

Rimeligvis omtrent samtidig med disse malerier var en fremstilling  af  to 
engle bærende en monstrans, som fandtes  udvendig på korets  nordside,  altså 
i det 1864 nedrevne sakristi. Billedets størrelse ukendt. 

Fra sengotisk tid, rimeligvis o. 1500, hidrørte en Kristoforusfigur  med 
Jesusbarnet, hvoraf  et brudstykke afdækkedes  på en overkalkning af  et af 
de ældre billeder i skibet. 

Også i kor  og apsishvælv fandtes  malerier, men disse var anbragt på et så 
tyndt lag kalk, at intet kunne fremdrages  så fuldstændigt,  at det lod sig be-
stemme. 

I N V E N T A R 

Alterbordet  er et glat fyrretræspanel  fra  1865 (rgsk.). 
†Alterbord,  muret og sikkert oprindeligt, stod nær korets østgavl32. 
†Alterbords  forside  (?). Præsteindb. meddeler 1755: ». . . for  dette gamle 

Alterpostement er sat et Skilderi, betyder Nadverens Indstiftelse  med Christo 
og de 12 Apostle, temmelig artig gjort, øverst over dette staar et lidet Skilderi, 
som betegner Englen, der kom at trøste Christum, da han var i den store 
Angest«. 

†Alter  klæder.  1) Nævnt 1710 som gammelt, af  sort fløjl.  2) Nævnt 1710, gult. 
3) Nævnt 1743, af  damask, med givernes hr. Niels Siøes og hustrus navne 
broderet på (rgsk.). 4) 1748, af  rødt, genuesisk damask med giveren Jørgen 
Tofts  og hustru Marias navne broderet med guld (rgsk. og præsteindb.). 
5) 1777, af  fløjl  med guldgalioner (rgsk.). 6) 1832, af  karmoisinrødt fløjl  med 
guldgalloner (rgsk.). 

Altertavle  (fig.  13), af  sengotisk skabstype fra  o. 1500, et nordtysk, forment-
lig lybsk arbejde33. I midtskabet står tre store figurer,  Jomfru  Maria med 
barnet flankeret  af  kirkens to værnehelgener, apostelfyrsterne  Peter og Paulus, 
hvis attributter delvis er fornyet;  gammelt er dog Paulus' sværdhæfte  med et 
udskåret A i knappen. Figurerne står på et tredelt fodstykke,  hvis forside  er 
et gennembrudt rudeværk, og Mariafiguren  flankeres  af  to udskårne planker 
med musicerende engle under baldakiner med fialer.  I sidefløjene  findes  to 
rækker figurer,  seks helgener i højre og seks helgeninder i venstre fløj.  Det 
er i øverste række: S. Knud konge med krone og spyd (nyt), S. Olaf  med 
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Fig. 13. Sakskøbing. Altertavle (s. 142). Pacht og Crone fot. 

krone, scepter (oprindelig sikkert økse) og relikviegemme trædende på heden-
skabets drage og S. Jørgen kæmpende med dragen. I underste række: bispe-
helgen (sikkert Nicolaus), S. Kristoforus  bærende Jesusbarnet og S. Mauritius 
som ridder af  negroid type. Helgeninderne er i øverste række: S. Anna selv-
tredie, S. Gertrud med kirkemodel og den kronede S. Elisabeth med kurv og 
tigger. I underste række de tre kronede jomfruer:  Barbara med tårn, Ursula 
med pile og Katharina med sværd og hjul trædende på hedenskabet. Fod-
stykkernes udskårne gitterværk er tvedelt. Af  de plane baldakiner har kun 
de midterste kølbuer bevaret deres profiler  med korsblade. Øverst krones 
tavlen af  en gennembrudt frise  med korsblade. Det glatte fodstykke  er fra 
nyere tid. Altertavlen står renset med få  farver  og noget guld, i predellaen 
gylden fraktur,  Johs. 6,54, hvorunder skimtes ældre fraktur,  Johs. 6,54 og 55. 
1782 reparerede og renoverede snedker Jacob Lund altertavlen, og 1832 
maledes den af  maler Møller (rgsk.). Malerierne på bagsiden af  fløjene  er ko-
pier3 4 med supplerende tilføjelser  efter  originalerne35, som nu findes  på Stifts-
museet i Maribo; originalerne blev 1943 genrestaureret36, befriet  for  tilmå-
linger og overført  på nyt lærred. De er meget fragmentarisk  bevaret, med en 
ganske fin  tegning og friske,  klare farver  på guldgrund; motiverne er tilbedel-
sen og fremstillingen  i templet samt Peters og Paulus' martyrier. 

Altersølv.  Kalke.  1) 1831, af  københavnsk prøvesølv, 24 cm høj; bred, pro-
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fileret  fod  med påloddet krucifiks,  svært skaft  og højt bæger, der buer indad 
foroven;  mestermærke for  J. P. Lund, Sakskøbing (Bøje 2580). Samtidig disk. 
2) 1899, stemplet: Holm, med tilhørende disk. †Kalk  og †disk  nævnes 1698 
(inventarium), sikkert de samme, som beskrives i præsteindb. 1755 som væ-
rende uden årstal og navn, kun med et våben; knoppen prydedes af  stene 
og smukt løvværksarbejde; på diskens rand fandtes  hånd og fod  med nagle-
gab. Muligvis samme kalk og disk, som omtales 1743 og 1816, og som vejede 
48 lod (rgsk.) †Altersølv  skænkedes 1748 af  Jørgen Toft  og andre3 7 og repa-
reredes 1794 (rgsk.). Oblatæske  af  københavnsk prøvesølv 1726, formet  som 
et lille skrin med runde hjørner; låget har afrundede  kanter og i midten en 
konveks oval; mestermærke for  Philip Lorenz Weghorst 1723 (Bøje 344). 

†Oblatæsker.  1698 nævnes i rgsk. en elfenbensæske  og en lille kobberæske, og 
i rgsk. 1710 endnu een, af  træ. 1829 købtes en sølvdåse, som vejede 12 lod og 
kostede 10 rdl. (rgsk.). Vinkande  1693, 23 cm høj, til hvilken ifølge  præste-
indb. 1755 sølvet blev skænket af  mag. Niels Svendsen Castrup 1693. Profileret 
fod  med fodplade,  kugleformet  legeme med tyk hals, spids tud og låg med 
gæk i form  af  en drueklase. †Tinflasker  til vinen nævnes flere  gange i regn-
skaberne, tidligst 1710. 

Sygekalk  1752, knækket arbejde med bred og kraftig  fod,  der er indrettet 
som vinbeholder, glat skaft,  stor, fladrund  knop og bredt bæger. Under foden 
graveret kursiv: »Denne Kalk hører P H til oc hans Arvinge oc blef  Tind Set 
(berettelsessæt) udi Saxkøbing Kirche A(nn)o 1565 oc blef  taget paa tet 
Skib som blef  brend eor [!] Rostock, blef  omgiort 1752«. Samtidig disk  med 
oblatgemme. †Sygekalk  og -disk  nævnes 1709 og vejede 27 lod (rgsk.). 

Alterstager  (fig.  14) 1685, 50 cm høje. De store og smukke stager har en bred, 
profileret  fod,  der hviler på tre liggende lam, balusterformet  skaft  med kraf-
tigt, tvedelt, riflet  midtled, flad,  profileret  lyseskål og lysetorn af  jern. På 
foden  er graveret en nu næsten udslidt kartouche med versaler: »Johannes 
Riber« og årstallet 1685. 

†Alter  stag er. Et par mindre, ubrugelige alterstager nævnes i inventariet 1698 
og gaves 1852 til omstøbningen af  en klokke; de vejede 7 pund (rgsk.). Herfra 
stammer muligvis en støbt *bronzeløve fra  o. 1600, der blev fundet  ved grav-
ning i kirken. Nu i Nationalmuseet38. 

Alterbog,  ny, men med sølvbeslag fra  1747 hidrørende fra  en †alterbog  ind-
bundet i carduans bind, som 1748 blev skænket af  Signe Clausen Orrebye 
(rgsk.). Beslagene består af  hjørner og hængsler med graverede regenceorna-
menter samt ovale, buede plader midt på bindet, på den ene graveret en åben 
bog med skriveskrift:  »Det hellige Evangelium«, på det andet lovens tavler; 
mestermærke for  Christopher Jonsen, København, 1747 (Bøje 372). 

†Røgelsekar,  nævnt 1710 (inventarium). 
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O. N.1945 
Fig. 14. Sakskøbing. Alterstage 1685 (s. 144). 

†Messehagler.  1) Nævnt 1710, gammel, af  gult damask. 2) Nævnt 1710, af 
rødt fløjl  med guldstaffering  om (inventarium); 1736 fik  den nyt forstykke 
af  rødt fløjl  med uægte sølvsnore; 1743 nævnes en ny messehage], sikkert den 
samme. 3) Nævnt 1755, af  rødt fløjl  med sølvspænder foran  (inventarium). 
4) 1777, af  fløjl  med guldgalloner (rgsk.). 5) 1816, af  fløjl  med galloner, krone 
og årstal (inventarium)39. 

†Brudetæppe  anskaffedes  1776 for  10 rdl. (rgsk.). 
†Alterskranker.  1) Med syv messingknapper, nævnt 1743 (inventarium). 

2) Med drejede balustre, udført  1832 af  snedker H. Jensen (rgsk.). 
Døbefonte.  1) O. 1300, importarbejde af  gotlandsk kalksten, af  bægerblads-

type; bevaret er kun den nederste del af  kummen, som fandtes  ved en ud-
gravning i kirken 1944, og som 176540 stod på en muret sokkel i korets nord-
side oven på Lasse Jensøn Blaas gravsten (se s. 153); 1782 blev den for  be-
kvemhed og behøvende nytte gjort lavere; 1839 og 1844 stafferedes  og forgyld-
tes den af  maler Møller (rgsk.). Opstillet nord for  kirken. 

2) 1865, af  bremersandsten, tegnet af  arkitekt O. Petersen (rgsk.). 
10 
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Dåbsfad,  1681, af  messing, formentlig  dansk arbejde. Den ottekantede rand 
har en tovsnoet kant og groft  drevne figurer  med stregkonturer, Kristus, 
de fire  evangelister og en knælende mand; i den konkave bund er graveret en 
fremstilling  af  Kristi dåb omgivet af  en bladkrans; på randen graverede ver-
saler og kursiv: »Thomis Jørgensen, Karen Christofers  Datter Anno 1681 
foræret  til Soxkiøbings[!] Kiercke«. 

†Dåbsfade.  1) Nævnt 1698 (inventarium), af  tin; det omgjordes 1746 (rgsk.). 
2) 1865, af  krontin, fra  Hans Høy i København (rgsk.). 

†Fontehimmel  var 1755 ophængt i en lænke over fonten,  med indskrifter  og 
portrætter, som var ukendelige 1755 (præsteindb.). 

Korbuekrucifikser.  1) (Fig. 15), høj-gotisk, fra  1300'rne, 125 cm højt. Figuren, 
som kun er 58 cm høj, hænger i de tynde, senede arme, af  hvilke den venstre 
er uheldigt fornyet.  Hovedet med den tunge, tovflettede  tornekrone synker 
nedad mod højre skulder, øjnene er lukkede, håret falder  i bløde lokker, skæg-
get er kruset. Den magre krop har stærkt markerede ribben. Lændeklædet, 
som har dybe folder,  dækker lårene. Knæene er stærkt bøjede, og fødderne 
hænger lodret, højre lagt over venstre. Det samtidige korstræ er smalt, men 
svært, med udskårne grenestumper på de kraftigt  affasede  kanter og med 
kvadratisk skæringsplade over Kristi hoved; øverst er påsat et nyere bræt. 
Renset træ med ganske få  farver.  Det stafferedes  og forgyldtes  1826 af  maler 
Hanstrøm og maledes atter 1848 (rgsk.). På grund af  dets lidenhed er det 
næppe identisk med det krucifiks,  der omtales i præsteindb. 1755. 

2) 1867, af  egetræ, skåret af  billedhugger Fjeldskov (rgsk.). 
†Korgitter,  sikkert fra  slutningen af  1600'rne, med initialerne T J S og 

K C D, som skal betyde Thomis Jørgensen og Karen Christofers  Datter (præ-
steindb.) (se dåbsfad  ovenfor  og gravsten s. 152); det fjernedes  1832, og samme 
år gjorde snedker H. Jensen to runde piller ved koret; de stafferedes  1839 
og 1844 med perlefarve  og mørke rifler,  vaserne derpå lakeredes hvide og for-
gyldtes (rgsk.). 

Prædikestol  (fig.  16) o. 1620, i høj-renaissance, af  en flere  steder på Låland 
virksom mester. Stolen, der blev noget ombygget 1865, har oprindelig haft 
fem  fag.  I de fire  æggestavsindrammede storfelter,  som endnu er i behold, 
står evangeliststatuetter. En tilsvarende Kristusfigur  er nu anbragt bag 
alteret. Figurerne står på små konsoller i arkader med muslingeskaller. Bue-
slaget er glat, de korte pilastre har profilkapitæler  og -baser samt et post-
ament med slyngbort. I buehjørnerne er treblade. På stolens hjørner er mand-
lige og kvindelige hermer af  den for  mesteren karakteristiske type med nøgne 
overkroppe, store draperier om hofterne  og frugtklaser  ophængt i løvehoveder 
på skafterne.  Nærmest opgangen er hermen erstattet af  en halspilaster. Under 
storfelterne  er der en kraftig,  skarpkantet vulst, hvis underside prydes af 
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Fig. 15. Sakskøbing. Korbuekrucifiks  (s. 146). 

beslagværk, og som på hjørnerne under hermerne er forstærket  med en bøjle-
konsol, på hvis forside  der sidder et stort diademhoved. Postamentet er glat 
med fremspring  på hjørnerne og forkrøppet  liste forneden.  De beslagværks-
prydede hængestykker støder sammen på hjørnerne. Bag dem findes  seks ud-
savede bøjler, der mødes på en ny(?) drejet hængekugle, og under stolens bund 
er anbragt en drueklase i bladroset. Stolen har glatte frisefelter,  på hjør-
nerne fremspring  med englehoveder og under kantlisten en pærestav. — Op-
gangen, der 1865 flyttedes  fra  øst- til sydsiden, har to glatte, æggestavsind-
rammede fyldinger  og på den fornyede  stolpe en kvindeherme. — Himmelen, 
der også blev forandret  1865, er sekskantet; under kassetteloftets  midtfelt 
hænger en helligåndsdue, under forkanterne  gennembrudt hængeværk, på 
hjørnerne drejede hængespir. Gesimsen, hvis arkitrav er glat, og hvis kron-
liste har en tandsnit- og en æggestavsliste, krones af  topkartoucher med engle-
hoveder. På hjørnerne staar drejede topspir. 

10* 
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Stol, opgang og himmel står i renset træ med sparsom staffering,  indskrif-
terne med fraktur,  i frisen  Es. 55,11, i postamentfelterne  Ps. 120,7. 1832 op-
maledes stolen af  maler Møller (rgsk.). 

†Bogstol  blev 1748 ligesom prædikestolen beklædt med rødt, blomstret 
damask kantet med perler og en sølvbroderet indskrift:  »Gud til Ære. Enkens 
Skærv«, sikkert henvisende til Dorothea Emerenze Hosum (præsteindb.). 

Stolestaderne  er sikkert fra  1865. 
†Stolestader  omtales hyppigt i regnskaberne. 1720 repareredes en del af 

bøndernes stole, og to nye opsattes, af  Mathis snedker; 1731 fik  snedker Niels 
Valentin 10 rdl. 4 mk. for  ny stole ind til orgelværket, den ene med tralværk; 
1741 malede Esben Thomæsen numre på kirkestolene, der repareredes 1832, 
og 1843 indrettedes tværgangen til tre stole. Den indelukte stol under orgel-
værket nævnes 1711 og fik  1722 ny låge (rgsk.). 1698 nævnes tre gamle bænke 
i koret (inventarium), og 1729 omtales »Disciplenes Bænke« i koret, hvoraf  den 
ene, med en del gammeldags drejet arbejde på, ønskedes fornyet41. 

†Skriftestol  gjordes 1741 af  Niels Valentinsen, og 1832 nedbrød og forandrede 
snedker H. Jensen †provste- og †degnestolen  (rgsk.). 1864 solgtes det gamle 
stoleværk ved auktion (rgsk.). 

†Skabe.  1710 omtales et skab som gammeldags, og 1816 nævnes et indmuret 
skab ved alteret, måske det samme (rgsk.). 

Det nuværende pulpitur  er sikkert fra  1865, da de gamle pulpiturer fjer-
nedes (syn). 

†Pulpiturer.  1) Orgelpulpitur fra  1630 med malerier af  de 12 apostle samt 
skriftsprog,  en gave fra  rådmand Hillebrand Henrichsen (præsteindb.). 

2) 1707, hvortil Sara von Westen, Per Hindrichsens, gav 100 rdl. for  sin søn 
Wilhelm Friderich Mortensen, død i Ostindien (rgsk.); det bestod af  syv 
lukkede stole over kvindestolene i kirkens nordside og blev malet og forgyldt 
1708, med versificeret  indskrift  med forgyldte  bogstaver (præsteindb.). 

3) 1716 nævnes pulpituret og »det nye opbygte« pulpitur. 
4—6) 1736 opsattes vistnok et nyt. 1744 nævnes pulpituret under orgel-

værket, og 1782 opsattes to nye pulpiturstole (rgsk.). 
Orgel  fra  1865 af  orgelbygger Daniel Køhne (rgsk.). 
†Orgeler.  1) Repareredes 1726 af  Peter Gertsen orgelmester i Tårs, 1731 af 

monsieur Lund fra  Stege og 1795 af  snedker Kisler (rgsk.). 
2) 1826 sluttedes kontrakt med orgelbygger Johan Pedersen i Næstved om 

et nyt orgel, og det gamle førtes  til Næstved (rgsk.). 
†Pengeblok  nævnes 1710 (rgsk.). 
†Pengebøsser  af  kobber nævnes 1712 (rgsk.). 
†Pengetavle  leveredes 1720 af  Niels Fallentinsen (rgsk.). 

Klingpunge.  1) 1712, af  sølv, udenlandsk arbejde. Den cylinderformede  be-
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Fig. 16. Sakskøbing. Prædikestol o. 1620 (s. 146). 

holder, højde 18, tvm. 10 cm, har drevne ornamenter i båndværksstil og mod-
sat stangen en bladkrans med et relief  af  den hellige Anna selvtredie samt en 
kartouche med graveret kursiv: »Gud til Aere og Saxkiebings[!] Kierck til 
en liden Prydelse er denne Stollepong gifuet  af  Erich Christensen fra  Kiøben-
hafn  1712«. Kuplet låg med pengeslidse fra  1852, da guldsmed Lund forfær-
digede to sølvlåg til sølvtavler og forandrede  underdelen på den ene (rgsk.). 
Mahognistang med lang, oprindelig sølvfatning  og to klokker; stemplet C S 
og en flakt  ørn. 

2) 1700'rne, sikkert den samme, som nævnes 1743, af  grønt fløjl  (inventarium). 
Selve pungen er af  sort fløjl  foret  med gult skind, med krans, fatning  og bjælde 
af  sølv, på kransen indprikket L P og H L R. Kort, drejet skaft  af  bøgetræ. 

†Salmenummertavler.  1) Nævnt 1709 som »to sorte Brædder, som Salmerne 
tegnes paa«. 2) 1783, af  Jens Sæding (rgsk.), 
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†Præsterækketavle,  firkantet,  sort og med noder på bagsiden, opsat i an-
ledning af  reformationens  200 års jubilæum (præsteindb.). 

Indskrifttavle,  nyere, med navne på kirkens, skolens, hospitalets og de 
fattiges  donatorer, afskrift  af  den †tavle (se nedenfor),  som 1742 i anledning 
af  reformationsjubilæet  opsattes i »det ny Sakristi« (præsteindb.). 

†Tavle  opsat 1743 i anledning af  et kgl. reskript om at holde provsteret i 
sakristiet, i sort ramme med rimet indskrift  på lærred42 (præsteindb.). 

Malerier.  1) O. 1625, opstandelsen, malet på træ, ovalt, 190 x 160 cm, rime-
ligvis fra  Antonius Clements værksted. Kompositionen er stærkt bevæget, i 
midten foroven  står Kristus dansende på en sky, og rundt om sarkofagen 
tumler de forskrækkede  romerske soldater; blandt farverne  dominerer en 
lidt vammel rød. Den samtidige, profilerede  ramme er sammensat af  vand-
rette stykker, i nyere tid egetræsmalet og forsynet  med guldlister. På korets 
nordvæg. 

2) 1690, portræt af  den 36-årige præst mag. Niels Svendsen Kastrup4 3 

(1654—1695), på lærred, hvorfra  overført  på træ. Ovalt brystbillede, 82 x 62 cm, 
med figuren  en face,  lidt til højre. Ansigtstrækkene er posede, hår og skæg 
rødblondt. Præsten er iført  en sort dragt med stor pibekrave og bærer sort 
kalot på hovedet. Påskrift:  MDCXC og ÆT:XXXVI; forneden  senere af 
præsten mag. Hosum tilmalet »Minst her!« (præsteindb.). Samtidig, ottekantet 
ramme, sortlakeret med forgyldte  lister inderst. I sakristiet bag alteret. 

3) O. 1700, portræt af  præsten mag. Christian Frederik Winterberg43, død 
1706, malet på lærred. Ovalt brystbillede, 76x60 cm, med figuren  en face, 
lidt til højre; det fedladne  ansigt er indrammet af  en allongeparyk. Øjnene 
er gullige og munden lidt veg. Foroven til højre et hjelmprydet våbenskjold 
med en sneklædt bjergtinde; hjelmtegnet er hvide fjervinger  og tre stjerner. 
Samtidig sortlakeret ramme med bølgeliste. Under maleriet stod lidligere 
»Meest hisset«44. I sakristiet bag alteret. 

†Malerier.  1) Portræt af  præsten mag. Hosum, med underskrift:  »Mag. Mogens 
Knudsen, som forhen  i 12 Aar havde været Sognepræst til Ønslef  og Eschild-
strup, hvorfra  han 1723 blev kaldet til Sognepræst i Saxkiøbing og Maybølle 
. . . har ligesom forhen  i Ønslev Præstegaard nu ogsaa her i Saxkiøbing Kirke 

tilforn  værende latinsk Skole men nu til Kirken indrettede Sakristi besørget 
opsat dette sit Billede, for  at hans aandelige Børn efter  hans Bortgang, som 
skete 20. Maj 1745, kunde erindre sig, med hvad Smerte han havde født  dem«. 

2) Nedtagelsen af  korset, nævnt 1821, da det blev istandsat af  maler Han-
strøm, Hardenberg; maleriet, som præsten betegner »stort, ikke maadeligt«, 
havde sin plads over altertavlen (rgsk.). 

Lysekroner.  1) O. 1626, renaissance, med 2 x 8 lysearme, der vist fornyedes 
1868 (rgsk.) og to rækker prydbøjler; den kraftigt  profilerede  stang, hvis top-
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figur  er en flakt  ørn, ender i et dobbelt løvehoved, der oprindelig har holdt 
en ring i gabet. 

2) 1699, barok, med otte arme og foroven  en række små prydbøjler; den 
kraftigt  profilerede  stang har foroven  en lille kugle og som topfigur  Jupiter på 
ørnen; på hængekuglen graverede versaler: »Denne Lysekrone hawer Peder 
Hendrihsen Bert i Saxkiøping med sin kiere Hustrue Sara Matthies Daatter 
von Westen foræret  til Kirckens Beprydelse samme Steds 1699« (se s. 154). 

†Lysekrone  med tolv arme, lige for  prædikestolen, nævnes i præsteindb. 1755. 
†Lysearm ved prædikestolen nævnes 1698 (inventarium); 1816 siges den at 

være af  jern (rgsk.). 
Kirkeskib  1762, restaureret 1895 (rgsk.), fregat  med to kanondæk, det øver-

ste åbent, og kanoner på bakken; i agterspejlet findes  en navneplade med 
»Quintus« og årstallet 1762, sikkert det skib, som blev skænket af  købmand 
og borger i Sakskøbing Niels Siøe (præsteindb.). 

Tårnur  fra  1853 (rgsk.). 
†Tårnur  nævnes 1692 og fik  1730 ny urskive; 1770 istandsattes det af  ur-

mager Kaalund (rgsk.). Præsteindb. beskriver det som et gammelt sejerværk, 
der slår alene fuldslag,  ej kvarter, og omtaler på nordre side af  tårnet en skive 
med rimet indskrift. 

Klokker.  1) 1422, af  en nordtysk støber, som har leveret flere  klokker til 
Fyn og Låland-Falster, blandt hvilke denne er den smukkeste. Minuskier i 
to linier, ordene adskilles af  treblade: »Anno D(omi)ni mcdxxii in die Urbani 
epi(scopi) facta  est hec campana, alpha et o(mega) Deus et homo, o rex glorie 
veni cum pace« (»i Herrens år 1422 på biskop Urbans dag [25. maj] er denne 
klokke støbt. Alfa  og omega, Gud og menneske, o ærens konge, kom med 
fred«).  Hankene prydes af  tovsnoninger, huen af  seks gotiske blade. Tvm. 
125 cm (Uldall 152). Ifølge  et sagn skal klokken være støbt uden for  byen på 
den såkaldte klokkebakke45. 

2) O. 1500, skriftløs.  Tvm. 78 cm (Uldall 134). 
3) Omstøbt på Frederiksværk 1852 af  H. Krog og betydelig formindsket. 

†Klokker.  1) »Mellemklokken« var støbt af  Hans Henriksen (Johannes 
Henrici) og omstøbtes 1852. Minuskelindskrift  i to linier45: »Anno D(omi)ni 
mcdlxv effusa  e(st) ista kampana i(n) honorem beati Petri et Pauli. Johannes 
He(n)rici fecit  me. Niels Bek. Maria skoni(n)k ?«) (»i Herrens år 1465 er denne 
klokke støbt til ære for  den hellige Peter og Paulus. Hans Henriksen gjorde 
mig. Niels Bek. Maria . . .?«). Indskriftens  sidste ord er sikkert en fejlstøbning 
for  en lovprisning af  Jomfru  Maria, der findes  på andre klokker af  samme 
støber, sml. Uldall 187. Hr. Niels Beck var præst i Hunseby (Uldall 184). 

2) En lille klokke uden knebel, som borgerskabet har lånt til rådstueklokke, 
omtales 1743 (rgsk.). 
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G R A V M I N D E R 

†Epitafier.  1) 1602, Niels [S]øffrensen(?).  2) 1605, Christen Jensen. 3) 1607, 
Jacob Frandsen. 4) 1641, Jens Rasmussen og hans fader  Rasmus Jensen råd-
mand i Sakskøbing. 5) 1646, Jacob Henrichsen, borger og kirkeværge til Saks-
købing; indskriften  og portrættet af  familien  var ukendeligt 1755 (præste-
indb.). 1782 er epitafierne  sikkert blevet fjernet,  idet der dette år blev spæk-
ket og hvidtet inde i kirken, hvor de gamle epitafier  havde været opsat 
(rgsk.). 

Gravsten.  1) (Fig. 17). Meget naivt stenhuggerarbejde fra  o. 1550. Otto Huit-
feld,  død 1529, og hustru Barbara Eriksdatter Blaa til Orebygård, som le-
vede endnu 1558. ». . . begraffuit  e[rlig] och velbyrdig Mand Otte [Huit]feld 
. . . ns Sø(n) til Berritzgard so(m) døde ann(o) 1529 m(ed) ha(n)s . . .«; ind-
skriften,  som nu er næsten helt udslidt, var endnu i 1765, da Abildgaard 
tegnede stenen, delvis læselig, ligesom den nu helt forsvundne  versalindskrift 
på pilasterskaftet  mellem figurerne:  »som døde paa S. Simon og Jude Daag 
som var den XXVIII Okt.« Figursten af  grå kalksten, 237x144 cm, med 
reliefminuskler.  I en dobbeltarkade, båret af  en pilaster og to halvsøjler med 
profil-  og volutkapitæler, står ægteparret, han iført  pladerustning med draget 
sværd i højre hånd, hun i stift  foldet  enkedragt med slør; i buevinklen for-
oven er der en lille, plump Kristusfigur;  under figurerne  findes  de afdødes 
fædrene  og mødrene våben: Huitfeld,  Ulfeld,  Blaa og Pøiske. Stenen lå 1755 
foran  alteret, over begravelsen (præsteindb.), nu indmuret i kirkens nordvæg 
under pulpituret. 

2) (Fig. 18) 1583. Jacob Huitfeld  til Berritzgård, død i Nidaros 22. april 
1583, 36 år gammel, og hustru Elisabeth Friis. Figursten af  grå kalksten, 
237 x 144 cm. Naivt lokalt arbejde, påvirket fra  Fyn, med fordybede  versaler 
og latinsk gravskrift  indledet med ordene MEMORIÆ (til minde om). I figur-
feltet,  som foroven  og forneden  er indrammet af  profillister  og på siderne af 
pilastre med profilkapitæler  og -baser, står ægteparret, han i rustning med 
venstre hånd på kårdehæftet  og hjælm ved foden,  hun i enkedragt med under-
armene unaturligt sammenlagte foran  livet; mellem hovederne findes  en bog 
og en lille rulleværkskartouche med SSS. Figurerne flankeres  af  pilastre, som 
bærer en vinkelbrudt profil.  I frisen  derover og på pilasterskafterne  ægte-
parrets 32 ahnevåben. Stenen lå 1755 over begravelsen i koret, foran  alteret 
(præsteindb.) og er nu indmuret i kirkens sydvæg under pulpituret. 

3) O. 1715. Thomas Jørgensen, død 5. aug. 1704, 55 år og fire  mdr. gam-
mel, køb- og handelsmand i Saxkøbing, og hustru Karen Christophers Datter, 
død 1. dec. 1715, 62 år gammel, med hvem han havde levet sammen i 29 år 
og tre mdr. (to sønner, fem  døtre). Rød, ølandsk kalksten, ottekantet, tvm. 
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Pacht og Crone fot.  Pacht og Crone fot. 
Fig. 17. Sakskøbing. Gravsten over Otte Huit- Fig. 18. Sakskøbing. Gravsten over Jakob 

feld,  død 1529 (s. 152). Huitfeld,  død 1588 (s. 152). 

ca. 103 cm, med fordybede  versaler. Indmuret i kirkegårdsmurens østside, ud 
til kirkegården, hvor den fandtes  allerede 1755 (præsteindb.). 

4) 1700'rne. Rasmus Lauritsøn. To brudstykker af  ølandsk kalksten med 
udslidte versaler, hvoraf  kun navnet og et bomærke kan læses. På kirkegården. 

5) 1700'rne. Grå kalksten, 109x60 cm, uden indskrift,  men med svagt 
fremspringende  bort langs randen. På kirkegården. 

6) O. 1800. Ølandsk kalksten, 196x116—107 cm, uden indskrift,  men ste-
nen viser ingen slidspor. Riflet  bort med hjørneblomster. Under jordover-
fladen  ved sydvesthjørnet af  søndre våbenhus. 

†Gravsten.  1) (Fig. 19) 1408. Lasse Jensøn Blaa til Orebygård. Den smukke 
sten havde en særlig interesse ved at være den ældste, som vides at have båret 
dansk indskrift.  1765 undersøgte og tegnede Abildgaard stenen46 og læste ind-
skriften  : »Anno d(omi)ni mccccviii iæg Lasse Jensøn outh Orætbi harr . . . t 
frelsæ  min Siæl aaf  Nøth«. Grå kalksten med randskrift  af  minuskler. I billed-
feltet  sås ridderen støttende sig til et sværd med højre hånd og et hjelmprydet 
skjold med venstre, i hjørnerne evangelistcirkler. 1765 lå stenen i korgulvet. 



154 S A K S K Ø B I N G K I R K E 

kens nederste gang med †gravsten, hvortil var knyttet et legat48 . 
3) O. 1750, provst Peder Reenberg og hustru. Under skriftestolen  i koret. 
4) Peder Henrichsen Bert og Hillebrand Bert, endnu i brug 1755. 
5) 1715 og 1719 nævnes oberstaldmester Harstats begravelse (rgsk.). 
*Jordfund.  1) O. 1500. Guldnål med safir  og perler, fundet  ved gravning 

af  grund til sakristiet. 2) O. 1500. Tynd sølvplade, hvorpå opdrevet, rund 
medaillon med fremstilling  af  S. Anna selvtredie, flere  medailloner af  forgyldt 
sølvblik med drevne rankeornamenter og fem  snøreringe ligeledes af  forgyldt 
sølv. Fundet ved gravning ved koret. I Nationalmuseet. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1692—93 (R. K. Revid. Regnsk. Kirkeregnskaber, RA), 1694—1720 div. 
år, 1703—90 div. år og 1814—74 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA), 1709—67, 1742—1830 
(kirkeinspektionsarkivet, LA). — Synsprotokoller 1803—24 div. år (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA); 1829—44, 1845—48, 1848—61, 1862—1920, og provsteprotokol for  Musse 
hrd. 1820—29 (provstearkivet, LA), 1861—80 (bispens arkiv, Nykøbing F.). — Jorde-

Fig. 19. Sakskøbing. †Gravsten over Lasse 
Jensen, død 1408. Efter  tegning af  S. Abild-

gaard (s. 153). 

2) Sognepræsten Hans Pedersen Faa-
borg, død o. 1583. Indskriften,  på latin, 
var udslidt 1755, da stenen lå i skibets 
østende (præsteindb.). 

3) 1748. Morten Jensen. Lagt af  enken 
Inger Cathrine Birck. Versificeret  ind-
skrift  samt årstallet 1748 og I C B. På 
kirkegården (præsteindb.). 

†Begravelser.  1805 fandtes  i kirken 
seks åbne begravelser, een i koret, een 
foran  alteret og fire  i kirkens vestende. 
De to, der tilhørte købmand Junior, 
måtte fyldes,  og han ville i stedet op-
sætte en mindetavle i muren over sin 
1803 afdøde  broder Lars H. Junior4 7 ; de 
andre begravelsers ejere kendtes ikke. 
1874 opfyldtes  de gamle begravelser i 
våbenhuset (rgsk.). I præsteindb. 1755 
nævnes følgende  begravelser: 

1) Sognepræsterne Chr. Winterberg, 
død 1706, og Gregers Masqvedel, død 
1723, med familie.  Under alteret. 

2) 1734, Niels Caspersen Siøe med 
hustru Mette Nielsdatter og søn. I kir-
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bog for  Aalholm og Halsted amter 1698; Sakskøbing stolestadebog 1709—1833; afskrift 
af  Saxkøbing privilegier og andre byen vedkommende dokumenter 1306—1771 div. år; 
dokumenter og breve for  købstæderne. Lolland. 1574—1761 div. år; dokumenter og 
breve for  hele stiftet  1579—1762 div. år; indkomne sager købstædernes kirker og skole-
væsen vedk. 1804—44 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA); Sakskøbing Kircke Bog 1742—1830 
(kirkeinspektionsarkivet, LA); diverse sager i kultusministeriets kirkedepartement 
(RA). — Museumsindberetninger af  J. Kornerup 1864, Aa. Roussell 1944, O. Norn og 
Gertrud Købke Knudsen 1945. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. Bl. 72 ff.  (NM). — N. L. Høyen: Notesbog VII. 
1830. Bl. 26 (NM). — J. Worsaae: Notesbog I. 1848. Bl. 30 f.  og 57 f  (NM). — J. Korne-
rup: Notesbog XI I . 1859. Bl. 31 f.  og XVI, bl. 44 (NM). — V. Koch: Notesbog I, bl. 80 
(NM). — Holms samling (LA). — Tegninger og opmålinger ved Kunstakademiets byg-
ningsskole 1945. 

Ludvig Wagner: Saxkøbing Kirke og Præsteembede, i Kirkehist. Saml. 4 R. IV, 678— 
92. — J. Kornerup: Et gammelt Vægmaleri i Saxkjøbing Kirke, i Kirkehist. Saml. 1 R. 
IV, 422—28. — J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier. 1895. S. 73. 

Historik.  1 F. R. Friis: Musse Hrd., s. 21. 2 Erslev: Repertorium nr. 5844, 5846, 
5845 (1420), 7413 (1444). Sml. dog også 7217, der kun taler om sognekirken i Sakskøbing, 
men fremhæver,  at syndsforladelsen  gives, »de Dei misericordia et Petri et Pauli auctori-
tate«. 3 Will. Christensen: Repertorium 5220. 4 Se note 1. 5 Kirkehist. Saml. 
4. R. IV, 683 ff.  6 Erslev: Repertorium nr. 5844, 5846, 5854 (1420), 5918 (1421), 7217 
(1442), 7413 (1444); Will. Christensen: Repertorium 6547 (1489). 7 Will. Christensen: 
Repertorium nr. 4109 (1477). 8 Smst. 227 (1453), 3404 (1475). 9 Erslev: Reperto-
rium nr. 7413 (1444). 10 F. R. Friis: Musse Hrd., s. 34. 11 Smst., s. 35. 12 Smst., s. 27. 

Bygning.  13 Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde. 1922. S. 61. 14 Dok. og reve 
for  købstæderne. Lolland. 1574—1761. 15 Provsteprotokol 1862—1920. 16 Korne-
rup 15. juni 1864, NM arkiv. 17 Smst. 18 Skitse af  Worsaae, NM arkiv. 19 Se 
note 16. 20 Syn over Musse herred 1849—61. 21 Se note 16. 22 Målskitse, NM 
arkiv. 23 Danske Atlas VI, 491. 24 Syn 7. marts 1729 i dok. og breve for  købstæ-
derne. Lolland. 1574—1761. 25 NM arkiv. 28 Brev fra  Kornerup til Worsaae 
18. juni 1864, NM arkiv. 27 NM arkiv. 28 se note 26. 29 Syn over Musse herred 
1849—61. 30 Se note 24. 

Kalkmalerier.  31 Indberetninger, breve og skitser i NM arkiv. 
Inventar.  3 2 F . R . F r i i s : Musse Hrd. II, 25. 3 3 Beckett: Danmarks Kunst II, 

162, fig.  206; Beckett: Altertavler i Danmark, s. 63—67. 34 Smst., fig.  207. 35 Af 
konservator C. C. Andersen. 36 Af  konservator N. J. Termansen. 37 Extract over 
Fyens og Laalands Stifters  historiske Ting. Thott 727, 196. 38 D. nr. 3801. 39 †Kor-
kåbe  (?), middelalderlig; iflg.  et dokument, som tidligere opbevaredes i kirken, førtes 
1532 en sag om en sort »tydsk Kaabe«, der var skænket kirken i sjælegave af  Maria 
Skinders. Afskrifter  af  Sakskøbing privilegier m. m. 1306—1771. 40 Abildgaards notes-
bog I, 72. 41 Dok. og breve for  købstæderne 1574—1761. 42 Hofman:  Fundationer 
VI, 39. 43 DMP IX, 193. 44 Wagner, s. 682. 45 Brev til Uldall 17. april 1893 fra  ka-
pellan H. L. Petersen i Sakskøbing, NM arkiv. 46 Gengivet i Abildgaards dagbog I, 74. 
47 Indkomne sager m. m. 1804—44. 48 Hofman:  Fundationer VI, 46. 



Fig. 1. Rødby. Udsnit af  Resens byplan o. 1670. 

RØDBY KIRKE 

R ødby kirke omtales ikke i middelalderen, undtagen for  så vidt der er nævnt præster i 
Rødby, første  gang 1428. En senere præst siges at være præst i Rødby og Ringse-

bølle, som da kaldtes Egeby 1 . 1720 disponerede staten over Rødby kirketiende til egne 
formål,  mod at der ydedes refusion  til kirken. Da denne imidlertid ikke var tilstrækkelig 
til dens vedligeholdelse, men staten jævnlig måtte yde tilskud til reparationer, således i 
årene 1726, 1733, 1769 og 1793, blev rentekammeret ved en kgl. resolution af  9. oktober 
1795 bemyndiget til at modtage indtægterne af  Rødby kirke mod fremtidig  at vedlige-
holde kirken. 1851 blev tienden påny henlagt til kirken, og den denne tidligere til-
lagte refusion  bortfaldt2 . 

Sagnet  fortalte,  at en soldat, som engang stod vagt ved kirken, hvori der opbevare-
des ammunition, så lys på kirkegården ved dennes grænse mod havet3 . 

Kirken ligger ved Vestergade omtrent midt i den lille by på en snæver 
kirkeplads omgivet af  huse, plankeværker og stakit. Tidligere dannede skolen 
en del af  begrænsningen mod gaden (fig.  1). 1682 blev en kirkegårdsmur op-
ført  (rgsk.), formodentlig  til afløsning  af  et kampestensdige; den havde to ind-
gange med † kirkeriste  (rgsk.), men forfaldt  i årenes løb, og efter  at der 1825 
på byens marker var anlagt en ny kirkegård, som blev indviet 17. okt. 18304, 
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Fig. 2. Rødby. Ydre, set fra  syd, 

blev den gamle kirkegårdsmur og dens portaler revet ned. 1793 betalte kirken 
2 rdl. 2 mk. 6 sk. for  en ny †gabestok på kirkegården (rgsk.). 

Kirken består af  senromansk skib, gotisk vesttårn, kor fra  1632, nordfløj 
fra  1728 og moderne våbenhus, som dog har afløst  et middelalderligt (fig.  3). 
Vest for  våbenhuset har tidligere ligget et gravkapel og vistnok ved skibets 
nordside et lille trappehus. 

Det senromanske  skib  er bygget af  velbrændte munkesten i regelmæssigt 
munkeskifte  med mange sorte bindere. Kun mindre partier af  det gamle 
murværk er bevaret. Tidligere fandtes  flere  sten med indridsede, runelig-
nende bomærker. Soklen er ny og har en halv stens fremspring,  i den vestlige 
del er den fornyet  sammen med tårnets i kampesten bindig med muren. Syd-
døren er moderne udvidet. Den tilmurede norddør er delvis bevaret; den står 
i et lille portalfremspring  afdækket  med en afrunding;  over et vulstvederlag 
har portalen en rundbue af  et halvstens stik fulgt  af  et løberskifte;  de indre 
led er borte. At dømme efter  den bevarede del af  rundbuen har portalen haft 

Aa. Rl. 1944 
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Fig. 3. Rødby. Plan. 1:300. Målt af  Kunstakademiets bygningsskole 1944. 

en ydre åbning på ca. 170 cm. Skibet har under den moderne gesims en bue-
frise  med konsoller af  bindere, der er profileret  med rundet underkant og een 
eller to riller (fig.  2). Den øvre del af  skibets vestgavl står synlig i tårnet. 
Den er muret i stående siksakforbandt  over et bånd, der består af  et savskifte 
mellem løberskifter;  tilsvarende bånd markerer taghældningerne. Skibet har 
aldrig haft  hvælv, men de nuværende svære egebjælker, som ligger med ca. 
140 cm's afstand,  er næppe de oprindelige. 

Tilføjelser  og ændringer.  Tårnet  har samme bredde som skibet og er bygget 
i sengotisk tid af  munkesten i munkeskifte  med mange sorte bindere, men store 
partier er moderne skalmuret, og soklen er fornyet  i kampesten. Vestsiden har 
høje støttepiller i forbandt  med tårnmuren (fig.  2). 

Vestportalen er i sin nuværende skikkelse ny, men allerede 1834 nævnes, 
at den gamle dør for  enden af  kirken i tårnet måtte erstattes med en fløjdør 
(syn), og dørstedet er derfor  sandsynligvis gammelt. Den tidligere spidse tårn-
bue er nu nedhugget. I tårnrummets sydside ses spor af  et forsvundet  hvælv, 
og det er derfor  muligt, at tårnet oprindelig har haft  et udvendigt trappehus, 
som nu på grund af  skalmuringer ikke mere kan spores. I nordsiden sidder 
nederst en lille, spidsbuet, mangefalset,  tilmuret glug muret af  lutter gule 
munkesten; indvendigt ses den som en dyb, spidsbuet blænding. Derover har 
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Fig. 4. Rødby. Detail af  koret, set fra  syd (s. 160). 

mellemstokværket til de tre sider en lille, fladbuet  glug, hvoraf  kun den vestre 
nu er åben. Klokkestokværket har to falsede,  fladbuede  glamhuller til hver 
side, over dem sidder urstokværkets falsede,  fladbuede  muråbninger, der i 
nord ikke dækkes af  urskive. Det følgende  og sidste stokværk er nyopført 
1858 samtidig med, at tårnet fik  sit slanke, ottekantede spir, hvis zinkdækning 

1947 blev afløst  af  et kobbertag. 
Tårnets middelalderlige spir omtales antagelig 15865, hvor det i forbindelse 

med reparationsarbejder beskrives som et tegltækt pyramidespir. Det var 
åbenbart vanskeligt at holde spiret tæt; 1607 skyldte kirken 46 rdl. for  spån, 
som provsten foreslog  at tjære »for  varigheds skyld«6, og 1686 blev det påny 
tækket med egespån (rgsk.), efter  at det året før  var blevet betegnet som så 
brøstfældigt,  at nedstyrtning kunne forventes  (rgsk.). 1698 »stod det og run-
gede, når det stormede« fordi  en del tømmer var bortrådnet, og efter  at denne 
klage var gentaget 1707 (rgsk.), blev spiret hovedrepareret 1732 for  1100 
rdl. ved murermester Chr. Friedscher, ved hvilken lejlighed tårnets murhøjde 
blev angivet til 16,3 m og spirets højde til 14,4 m7 . Da spiret endelig blev helt 
fornyet  1858, var det et længe næret ønske, der blev realiseret, idet »almuen« 
allerede 1604 havde optaget 270 dlr. til et nyt spir6. 

Koret  til den romanske kirke er nedrevet og et nyt af  samme bredde som 

Aa. Rl. 1947 
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skibet opmuret i gotiske former,  men af  renaissancesten i krydsskifte.  På syd-
siden ses Christian 4.s kronede monogram i smedejern omgivet af  cifrene 
1632,' sikkert opførelsesåret  (fig.  4). Koret har tresidet afslutning  med valm-
tag og udvendige støttepiller. I sydsidens østfag  ses rester af  en vistnok kurve-
hanksbuet præstedør. Soklen består af  et halvstens fremspring  med afrundet 
overkant. Gesimsen er fornyet  og består af  to små udkragninger. Indvendig 
ses i østmuren en lavtsiddende, rundbuet niche. Der er indbygget krydshvælv 
af  gotisk form;  ribberne har affasede  kanter undtagen i krydsene. I det vestre 
fag  sidder i ribbekrydset en lille knapformet  prydelse, som vist er af  stuk. 
Ribber og kapper går glat over i væggene, men hvælvene blev først  indbygget 
1690 og derefter  stafferet  af  maleren i Nykøbing (rgsk.). 

Nordfløjen  er ved jerncifre  og Frederik 4.s kronede spejlmonogram på øst-
muren dateret til 1728. Kongen havde 1726 resolveret, at tilbygningen skulle 
opføres  af  sten fra  Søholt ved slotsmurermester Chr. Fritsker (Friedscher)8, 
efter  at Krieger og en murermester Anders Sørensen havde udtalt sig i sagen9. 
Fløjen er bygget af  små, lysrøde sten i krydsskifte.  Midt på nordsiden sidder 
en lille dør, der gjorde tjeneste som indgang til fløjens  pulpiturer og blev til-
muret, da disse blev nedtaget 1856, efter  at den allerede ti år før  var krævet 
fornyet  eller tilmuret (syn). Gesimsen har tidligere været karnisformet9,  men 
er fornyet  sammen med den øvrige kirkes. Indvendig åbner fløjen  sig i hele 
sin bredde, men det er usikkert, om den har gjort det fra  begyndelsen. Fløjen 
har antagelig oprindelig haft  bræddeloft,  som i første  fjerdedel  af  1800'rne 
blev afløst  af  det nuværende pudsede loft  med stor hulkehl ligesom tilfældet 
var i skibet, der 1824 siges at have gibsdække, »som nu er anbragt i det for-
rige Bræddelofts  Sted«10. 

Forsvundne  tilbygninger.  Det nuværende våbenhus er moderne, men det 
har afløst  et ældre, utvivlsomt middelalderligt, som 1682 fik  taget ombygget 
samtidig med, at gulvet både i kirken og i våbenhuset blev forhøjet  og lagt 
om (rgsk.). 1691 blev der lagt »gevalt Loft«  i våbenhuset (rgsk.). 1838 klages 
over, at våbenhuset er helt mørkt, og der stilles forslag  om at indsætte et 
vindue (syn). Våbenhuset har i 1800'rne antagelig været brugt som ligkapel 
og døren til kirken tilmuret, idet man 1860 i en diskussion om kirkens adgangs-
forhold  foreslog  døren genåbnet (syn.). 

Et †gravkapel  for  Jørgen Eriksen omtales 1682 (se s. 171) i et gavebrev fra 
hans enke, Marta8; i en reparationsregning fra  1705 omtales det som en vir-
kelig bygning med egebjælker og spær9, og det er antagelig dette kapel, der 
1816 omtales som et begravelseshus ved den vestre side af  våbenhuset; det 
var på dette tidspunkt meget brøstfældigt  (syn). 

En opgang fra  kirkegården til pulpituret omtales første  gang 1855 med ud-
trykkelig fremhævelse  af,  at det ikke drejer sig om det pulpitur, der ønskes 
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borttaget, nemlig i nordfløjen,  og altså må være et pulpitur i vestenden af 
kirken (syn). 1860 udtales, at pulpituropgangen er helt forfalden  og rådden, 
og at hele den udbygning, hvori trappen er anbragt, vansirer kirken. Det 
foreslås,  at udbygningen skulle nedrives, og at der atter skulle indsættes et 
fag  vinduer i den gamle vinduesåbning, hvorigennem indgangen var ført.  Det 
er ikke helt klart, hvad der menes hermed, sandsynligvis drejer det sig om et 
†trappehus af  bindingsværk på nordsidens vestlige del. 

Kirken har fået  sit nuværende udseende ved en hovedistandsættelse 1889. 
Ved denne lejlighed blev der indsat store, ensartede vinduer i hele kirken, og 
våbenhuset blev helt fornyet.  Kirken står nu med røde mure og tegltag. I 
våbenhuset ligger et gulv af  gule fliser,  i den øvrige del af  kirken består gulvet 
af  gule mursten. 

Tagværket over skibet er gammelt, af  eg og med mærker efter  lange spær-
stivere; nummereringen er udført  med økse eller et smalt stemmejern. Over 
koret står en kompliceret tagstolskonstruktion, der er af  fyr  ligesom de øvrige 
tagværker. 

I N V E N T A R 

Alterbordet  er et glat, egetræsmalet fyrretræspanel. 
† Alter  klæder.  1) Nævnt 1594, af  rødt fløjl  til en værdi af  40 dlr., skænket 

af  Rasmus Jørgen11 . 2) Nævnt 1692, af  rød trip (uldtøj med rendegarn af  hør) 
med guldkniplinger og silkefrynser.  3) Nævnt 1796, af  atlask med guldknip-
linger, broderet krucifiks  og giveren Lars Jacobsen Ziir og hustrus initialer 
(sml. s. 168). 4) 1783, af  karmoisinrødt fløjl,  forfærdiget  i København (rgsk.). 

Altertavle  (fig.  5 og 6) fra  1610—20, beslægtet med altertavlen i Nykøbing 
kirke (s. 218), men ringere i udførelsen.  Storstykket har tre felter  flankeret 
af  dydehermer, som forestiller  troen (kors og kalk), håbet (anker), kærligheden 
(barn) og retfærdigheden  (sværd og vægt). Hermerne har ophængte våben på 
de beslagværksprydede skafter  og står på svungne postamenter med beslag-
værk, der indfatter  en halvkugleformet  sten. De to storsøjler, der bærer den 
forkrøppede  gesims' midtfremspring,  har korinthiske kapitæler og prydbælter, 
hvis rulleværkskartoucher indrammer to dygtigt skårne dyder, klogskaben 
med spejl og jordklode (fig.  6) og styrken med søjle. Altertavlens postament 
med de glatte felter  er nyere. Den stærkt fremspringende,  forkrøppede  gesims 
består af  flere  profilerede  led; det kraftigste  er en beslagværksprydet vulst. 
Yderst på gesimsen står to drejede spir. Over den midterste, fremspringende 
del af  gesimsen hæver sig et baldakinagtigt topstykke, hvis gesims og topgavl 
bæres af  tre fremoverbøjede  figurer,  Frelseren flankeret  af  engle med basuner, 
krone og dokument med syv segl (Johannes åbenbaring). Under topgesimsen, 

11 
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Fig. 5. Rødby. Altertavle (s. 161). 

der har vulst med tungebort og bærer to drejede topspir yderst, er der udsa-
vede hængestykker mellem figurerne.  Øverst afsluttes  tavlen af  en lav rulle-
værksgavl med to modvendte, hvilende kvindefigurer,  tålmod med lam og 
mådehold med vinkande. Mellem figurerne  er der et drejet topspir. Storvingerne, 
der består af  rulleværk med nøgne figurer,  frugtbundter  og øverst et heste-
hoved, har på midten inderst to kvadratiske felter  med ejendommelige reli-
effer  af  døden; til venstre sammen med en kvinde med overflødighedshorn, 
til højre med en dreng og en olding. Postamentvingerne har buster af  mænd 
med plumpe ansigter omgivet af  rulleværk; de små topvinger prydes af  frugt-
bundter. 

I storfeltet  sidder et maleri på lærred af  Kristus, Martha og Maria, sig-

O. N.1943 
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neret A. Dorph 1893; det oprindelige alter-
billede af  nadveren, på træ, er nu ophængt 
på tværskibets nordvæg i samtidig ramme 
med beslagværk og runde bosser. Nye ind-
skrifter  med gylden fraktur  i sidefelterne  og 
midterste postamentfelt  og ny, broget staf-
fering. 

†Altertavle,  nævnt 1692 og 1698 (rgsk.), 
hvortil tre sengotiske *relieffer  (fig.  7—9), fra 
o. 1520, nu i Maribo stiftsmuseum,  rimeligvis 
skal henføres.  Reliefferne,  0,35 x0,45 cm, der 
oprindelig må have haft  deres plads i en nord-
tysk fløj  altertavle, forestiller  scener af  Kristi 
lidelseshistorie, tilfangetagelsen  i Gethsemane, 
Kristus for  Pontius Pilatus og hudstrygningen. 
De groft  skårne relieffer  er broget stafferet, 
rimeligvis på grundlag af  oprindelige farver. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  10) fra  1769, 24,5 cm 
høj. Sekstunget fod,  forneden  med kraftig  vulst 
mellem profiler,  sekskantet skaft  med ned-
hængende, streggraverede tunger ved over-
gangen til foden,  stor, seksdelt knop og lavt 
bæger, der foroven  er svejet udad. På siden 
af  bægeret står med kursiv i graveret rokoko-
kartouche: »Rødbye Kierkes Kalk og Disk omgiort Ao 1769«. Samtidig disk 
med cirkelkors og graverede rocailler på randen; utydeligt mestermærke for 
Niels Pihl, København (Bøje s. 90). †Kalk  fra  1466. Om foden  skal have 
stået: »Her Helle Abe Andersøn«(!) med »Munche Bogstaver« (minuskier) og 
over årstallet var afridset  en træsko (!) samt »bedre frem«  et krucifiks  i støbt 
sølv med en indfattet  glasperle. På bægeret stod: »Ihesus« (præsteindb. 1756). 
Det er muligvis samme kalk, som 1769 omgjordes af  guldsmed Niels Pihl 
(sml. ovenfor).  †Kalk  af  guld (!) og †disk,  nævnt 1692; muligvis de samme, 
som omgjordes 1704 (rgsk.). †Kalk  fra  1580, se sygekalk. Oblatæske  fra  1714, 
7 cm høj, cylinderformet.  Låget har profileret  kant med en bladkrans langs 
randen og versalindskriften:  »Den[n]e Eske forerris  af  Peter Gise og Hustrue 
til Rødbye Kircke til en Ihukommelse efter  dennem 1714«; mestermærke 
for  Daniel Harder, Maribo (Bøje 2014). † Vinkander.  1) 1594, af  sølv11. Mulig-
vis den samme, på tre pægle, som omtales 1692, og som 1727 repareredes af 
Daniel Harder i Maribo og 1778 på grund af  brøstfældighed  solgtes til guld-
smed Niels Pihl i København (rgsk.). 2) Nævnt 1858 (syn). †Dække  til kalk 

11* 

O. N.1943 
Fig. 6. Rødby. Detail af  altertavlen 

(s. 161). 
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O. N. 1943 O. N. 1943 O. N. 1943 
Fig. 7—9. Rodby. *Relieffer  fra  sengotisk altertavle (s. 163). 

og disk af  rødt atlask, guldbaldyret, skænkedes 1721 af  Anniche salig Lau-
ritz Ziirs (rgsk.). 

Sygekalk,  sammensat af  dele fra  forskellige  tider. Ældst er knoppen, som 
er et fint,  sikkert oprindelig verdsligt renaissancearbejde, hidrørende fra  den 
†kalk,  som ifølge  præsteindberetning 1756 på foden  bar indskriften:  »Anno 
1580 gav Johanne Michels denne Kalch, halv Parten til Rødbye og Ringse-
bølle Kircher, Gud til Ære«. Den bevarede knop har i et udhævet rankeslyng 
vingede englehoveder og på over- og undersiden tre cirkulære portrætmedail-
loner, hvis navne er angivet med versaler: »R. Ester. Rex Paris. Hector«. 
Den runde fod,  med fodplade,  er fra  1770, da det gamle »Sognebudstøg« repa-
reredes af  Niels Pihl, København (rgsk.). Bægeret er nyere. Disk,  glat, med 
cirkelkors. † Sygekalk  og -disk  fra  1594, da Jacob R. på Femern gav 12 dlr. til 
kalk og disk »at besøge syge med11«. † Vinflaske  med oblatgemme anskaffe-
des 1770, da kalken blev omgjort hos guldsmed Niels Pihl (rgsk.). † Oblatæske 
fra  1580, med indskriften:  »Testamentum Jacobi Andreæ et Filii ejus, Andreæ 
Jacobi in usum Ecclesiæ Rødbye 15. . . « ( . . . af  Jacob Andersen og hans søn 
Anders Jacobsen til brug for  Rødby kirke«). Læderbetrukket, fløjlsforet  træ-
etui til kalk og disk, sikkert det samme, som anskaffedes  1770 (rgsk.). 

Alterstager  (fig.  11) fra  o. 1600, 44 cm høje. Klokkeformet  fod  og stærkt 
profileret  skaft  med kugleformet  led. Flad lyseskål og lysetorn af  jern. På foden 
graverede versaler: »Svend • Michelsøn • Winter • HB. Lucia • Bormesters • Lu-
beck« under bomærke. 

† Messehagler.  1) 1545, købt af  abbedissen i Maribo for  11 dir.12 . 2) 1680, 
af  rødt fløjl  med guldkniplinger og silkefoer  (rgsk.). 3) 1783, forfærdiget  i 
København af  carmoisinfløjl  med guldgalloner (rgsk.). 

Alterskranke,  af  smedejern, skænket 1749 af  sognepræsten hr. Søren Jacob 
Eilertsen (rgsk.). I de fire  rektangulære yderfelter  findes  symmetrisk ranke-
slyng og i midtfelterne  kronede, forgyldte  spejlmonogrammer for  sognepræ-
sten og hans hustru Margrethe Lund. 

Fonte.  1) 1858, af  sandsten13. 2) Anskaffet  1830, af  træ. Vaseformet  kumme 
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Fig. 10. Rodby. Alterkalk 1769 (s. 163). Fig. 11. Rodby. Alterstage (s. 164). 

med festons  på siderne, tandsnitliste foroven  og lavt låg med knop. Stafferet 
med grå og gul marmorering. 

† Fonte.  1) Af  sten og sikkert middelalderlig; fandtes  1692 i to stykker på 
kirkegården (rgsk.). 2) Af  træ, lille; nævnt 1692 og stafferet  1698 (rgsk.). 

Dåbsfade.  1) Sydtysk arbejde fra  o. 1575; i bunden bebudelsen i minuskel-
bort. På randen er graveret to alliancevåben for  Jørgen Daa til Snedinge og 
Kirsten Beck, samt årstallet 1606. Desuden står med versaler navnene R. H. 
S. Snæring og C. W. D. Randorph for  sognekapellanen ved Rødby kirke og 
hustru, som 1702 skænkede fadet  til kirken (rgsk.). 2) Nyere, af  tin, fladt,  med 
profileret  kant. På randen: »Rødby Kirke 1865«. Et † dåbs  fad  var 1769 så dår-
ligt, at det ikke kunne loddes (rgsk.). 

† Korgitter,  om et skillerum mellem koret og kirken »med vredne Piller og 
flammede  Lister« blev 1679 fortinget  med Lucas snedker i Seddinge og Peiter 
snedker i Rødby for  46 dlr; det blev stafferet  1681 af  mester Johan Fox (rgsk.). 
Danske Atlas1 4 omtaler et »Tralværk ved Choret« med Chr. 4.s og Fr. 4.s nav-
netræk og årstallene 1632 og 1728. Herfra  stammer muligvis de to ca. 65 cm 
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O. N. 1943 
Fig. 12. Rødby. Prædikestol (s. 166). 

høje, egetræsmalede *evangelistfigurer,  Lukas og Markus fra  o. 1700, som 
nu findes  i stiftsmuseet  i Maribo. 

Prædikestol  (fig.  12) fra  o. 1580. Stolens fire  fag  flankeres  af  spinkle søjler 
med akantusprydbælter, kannelerede skafter  og korinthiserende kapitæler. 
Arkaderne har kannelerede pilastre med listekapitæler og -baser, profileret 
bueslag med tunget tandsnitliste langs undersiden og englehoveder eller tre-
blade i buehjørnerne. I frise-  og postamentfelter  står latinske indskrifter  med 
reliefversaler:  Deut. 6, 3; Marc. 13, 33; Luc. 11,28; Johs. 20, 29. Postament-
fremspringene  har smalle fyldinger.  Nye, profilerede  og forkrøppede  gesimser, 
ny underbaldakin og opgang, men ingen himmel. † Opgange. 1) 1679, af  fyr-
retræ (rgsk.). 2) 1753, skænket af  Hans Mackeprang og hustru Johanne Marcus-
datter Willer (rgsk.). †Himmel, nævnt 1682 (rgsk.). 1747 anskaffedes  en 
†»Slagklap, hvor på Sognepræsten for  Svagheds Skyld sidder« (rgsk.). Prædike-
stolen står nu med renset træ og lidt guld. Stolen flyttedes  1682 og 1728 på 
grund af  den ny tilbygning midt ned i kirken, hvor den endnu findes  (rgsk.). 
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O. N. 1943 O. N. 1943 O. N.1943 
Fig. 13—15. Rødby. Klingpunge 1722 (s. 168), 1752 (s. 168) og 1725 (s. 168). 

† Timeglas,  nævnt 1692 og 1698, med fire  glas i messingfatning  (rgsk.). 
Stolestaderne  er nye, men der er bevaret to paneler fra  1700'rne. Det ene, 

med fyldinger  og flammelister,  findes  øverst i kirken, det andet ved opgangen 
til prædikestolen. 

1682 anskaffedes  for  102 dlr. 41 nye † stolestader,  der 1728 flyttedes  og for-
andredes. 1729 blev den nye og nogle gamle kirkestole anstrøget af  Johan 
maler (rgsk.). 

† Skriftestole,  nævnt 1698, da de stafferedes,  og 1728, da begge skriftestolene 
blev forhøjet,  samt 1774, da hr. Schades skriftestol  indklædtes et panel (rgsk.). 

†Skabe.  1692 nævnes tre indmurede skabe i koret, 1698 to i koret, to uden 
koret samt i våbenhuset og tårnet, og 1728 skænkede Hans Jørgen Mackeprang, 
borger og tobaksspinder, et malet skab til at hænge pengetavlerne i (rgsk.). 

† Pulpiturer.  1) Nævnt 1719 (rgsk.). 
2) 1736 udstedtes skøde til Mackeprang på det på hans egen bekostning 

opbygte ny pulpitur i den ny kirke. Han selv fik  den ene stol, de to andre blev 
udlejet. 1854 måtte dette pulpitur enten nedtages eller overdelen afskæres 
(rgsk.). 

3) 1855 nævnes et pulpitur, hvortil der var opgang fra  kirkegården (rgsk.). 
Orgel  fra  185815. 
† Orgel,  nævnt første  gang 1666, da der ansattes en orgelmester; 1681 staf-

feredes  orgelet af  mester Johan Fox, og 1768 repareredes det af  orgelbygger 
Jacob Kretzschmer for  60 rdl.; 1772 blev det malet under neden af  Gotlib 
Berns fra  Orrebye og 1796 repareret af  orgelbygger Wroblewsky for  23 rdl. 
og atter 1812 af  snedkermester Johan Willer (rgsk.). 

† Pengeblok,  jernbundet, nævnt 1692 (rgsk.). 
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Klingpunge.  1) (Fig. 13) 1722. Rød fløjlspung  med sølvtrådsbroderi og perle-
stikning, der forneden  ender med en kvast af  sølvtråde. På den ene side findes 
et broderet spejlmonogram ALZ og derunder initialerne SW samt årstallet 
1722. Pungen er fæstet  til en ring af  sølv, hvorpå står indprikket med skrive-
skrift:  »Laurtz. Jacob Søn Ziir. Anniche Peters Datter Viller har ud lauet 
denne i Søe Nød til de Fattige«. Samtidig drejet, rødmalet stang, hvis klokke 
nu er forsvundet. 

2) (Fig. 15) 1725, cylinderformet  sølvbeholder med konveks bund, smyk-
ket med båndakantus-ornamenter i drevet arbejde. Foroven og forneden  samt 
på bunden er der båndværk på punslet baggrund og midt på sidefelterne  blom-
sterbuketter ophængt i bånd. Indvendig er beholderen foret  med gult fløjl. 
Foroven, langs randen, står indprikket med skriveskrift:  »Denne Kierke 
Taulle err foræret  af  Hans Jørgen Macheprang Gud til Ære og Kiercken til 
Pryt A: 1725 d. 20 Augt.«. Det sortmalede, glatte skaft  sidder i en lang, otte-
kantet fatning,  hvortil der er fastgjort  en lille klokke. 

3) (Fig. 14) 1752, af  kbh. prøvesølv, formet  som en beholder med skrå 
sider i knækket arbejde, oprindelig med en knop under bunden. Den er smyk-
ket med udhamrede og punslede, forgyldte  rocailler; i hverandet felt  langs 
randen indprikket skriveskrift:  »Foræret til Rødbye Kirche af  Anna Maria 
Lundt H:Mag : Sidenborgs d. 13 Juny 1752«. Drejet mahogniskaft  i sølv-
fatning  med lille klokke; mestermærke for  Sivert Thorsteinsson (Bøje 409). 

Tre †klingpunge  nævnes i rgsk. 1692. 1) Af  rødt fløjl  med sølvklokke. 
2) Sort, med messingklokke. 3) Af  grønt fløjl  med bjælde. 

Lysekroner.  1) (Fig. 16). Fra slutningen af  1500'rne. 2 x 12 ~-svungne lyse-
arme med delfinhoveder  og små pyntebøjler med stregornamenter. Den stærkt 
profilerede  stang har en lille hængekugle, der sikkert har erstattet et oprinde-
ligt løvehoved. Topfiguren  er en flakt  ørn. På kuglen graverede versaler: 
»Denne Lyse Crone hafver  Simmen Christensøn med sin kiere Hustrue Marta 
Peders Daatter foræret  til Kierchen til Prydelse offver  hendis salig Mand 
Jørgen Erichsen til Afmindelse  for  sin Begrfvelse  (!) Anno 1681«. Ophængt 
midt i kirken i snoede jernstænger. 

2) Fra begyndelsen af  1700'rne. To rækker spinkle, S-svungne lysearme og 
prydbøjler, der ender i klokkeblomster, stor hængekugle med drueklase og 
en due som topfigur.  På kuglen graverede versaler: »Anno 1733 dend 23 De-
cember er denne Lysekrone Gud til Ære og Kirken til Prydelse foræret  af  os 
da her i Rødbye værendes Schippere navnlig Rasmus Brule, Laureds Hen-
richson, Jacob Ottoson, Erich Jørgensen Willer, Peder Madsøn Kølle og Ras-
mus Pedersøn«. Oprindelig ophængt i »den ny Kirke«, dvs. tilbygningen mod 
nord (rgsk.), nu øverst i skibets midtergang. 

†Lysekrone,  nævnt 1692, med 12 piber i to rader (rgsk.). 
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Lysearm, o. 1600, ~-svunget, med rundt profileret  led på midten, rimeligvis 
arm fra  † lysekrone. På væggen ved prædikestolen. 

Kirkeskibe.  1) O. 1650, fregat,  af  hvilken dog kun skroget er gammelt. 
Indskrift  med skriveskrift:  »Ao 1741 d. 17 Marti Renoverit af  os som Bekostede 
det andet Ny Skib«, ved hvilken lejlighed rigningen rimeligvis fornyedes. 

2) 1741, fregat.  På siden indskrift  med kursiv: »Anno 1741 d. 17 Martii 
Blev dette Skib Foræret Kirken til Prydelse af  Jørgen Eriksen Willer, Jens 
Markusøn Willer, Lars Ottesøn, Peder Brabant, Lars Henikson, Jacob Otte-
søn, This Marthisøn, Erik Jørgensøn Willer, Albret Boye, Hans Zier, Søren 
Winter, Hans Eriksøn og Johan Jeppesøn«. Begge skibe er ophængt i nordre 
tilbygning. 

Tårnur,  nyt. † Sejerværk  repareredes 1679 af  Hans sejermager i Nykøbing, 
og 1681 gjorde Lucas snedker en solskive, som stafferedes  af  Johan Fox. 1692 
nævnes et sej erværk med en lille klokke, 1724 malede Johan Harder i Ny-
købing en solskive med farver  og guld, og 1755 anskaffedes  et nyt sejer-
værk (rgsk.). 

Klokker,  senmiddelalderlige. 1) Uden indskrift,  tvm. 112 cm (Uldall 134). 
2) Med et minuskel »i« i skriftbåndet  om halsen og et »v« på slagringen. 

Tvm. 80 cm (Uldall 282). 
†Ligbåre, skænket 1729 af  Jørgen Erichsen Willer (rgsk.). 

O. N. 1943 
Fig. 16. Rodby. Lysekrone (s. 168). 
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O. N.1943 
Fig. 17. Rødby. Epitaf  1621 over Erik Jensen (s. 170). 

G R A V M I N D E R 

Epitafier.  1) (Fig. 17) 1621. Tolder Erick Jensøn, død 8. maj 1620. Stor-
feltet  består af  en listeindrammet fylding,  flankeret  af  to kraftige,  korinthiske 
søjler med beslagværksprydbælter; derunder postament med beslagværkspry-
det vulst med bosser og under søjlerne konsoller med løvehoveder og spiral-
udtrukne sider. Mellem konsollerne er et glat postamentfelt  og herunder et 
udsavet hængestykke med en kartouche, der indfatter  et vinget englehoved. 
Gesimsen har en glat frise  og profileret  tandsnit. I topstykket findes  en 
mindre, glat arkadefylding,  hvis pilastre er uden kapitæler, og hvis bueslag 
prydes af  bosser. Arkadefyldingen  flankeres  af  en mandlig og en kvindelig 
herme med volutarme. Gesims som storfeltets  og derover trekantgavl. Udsa-
vede vinger, storstykkets med beslagværk, topstykkets med frugtbundter  og 
rulleværk. Storfeltets  maleri på træ forestiller  Kristus på korset mellem fem 
knælende mænd til den ene side og fem  kvinder til den anden17. I toparkaden 
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den opstandne Kristus. Tavlen er opmalet i nyere tid på grundlag af  den op-
rindelige renaissancestaffering18.  Indskrifter  med gylden fraktur.  I postament-
feltet  står gravskriften,  i stor- og topstykkernes frisefelter  Johs. 6 og 14 og 
i gavlfeltet  årstallet 1621. På nordre tilbygnings nordvæg. 

2) 1653. Knud Knudsen Nebbelundt, sognepræst i Rødby i een måned, 
død 9. okt. 1650, 27 år gl. og begravet under alterfoden.  Epitafiet  er bekostet 
af  den afdødes  søster og svoger, sognepræst Christen Andersen Arrøbo til 
Nebbelund og Sedinge og hustru Anne Knudsdatter. Oval tavle af  punslet 
messing, 80 x 65 cm, med flammet  rammeliste og øverst et støbt krucifiks 
mellem to små engle. Indskrift  med versaler. I skibet over våbenhusdøren. 

Gravsten.  1) 1670. Rød, ølandsk kalksten, 150 x90 cm, med indhuggede 
versaler: M. G. D. og årstallet 1670. Udvendig på tårnets sydside. 

2) O. 1741. Jørgen Ericsøn Wilier og hustru Else To[mes]datter, begravet 
21. april 1741. Grå kalksten, 140 x 100 cm, med fordybede  versaler. Udvendig 
på tårnets sydside. 

† Begravelse,  nævnt 1682, tilhørende Marta, sal. Simon Christensens første 
mand, Jørgen Eriksen16 (se bygning s. 160). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1679—1734, 1679—1769 (kirkeinspektionsarkivet, LA) 1683—1862 div. 
år, 1694—1720 div. år, 1703—96 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA) 1796—1822, 1822—40 
(RA). — Synsprotokoller 1803—61 (provstearkivet, LA), biskop Blochs visitatsbog for 
Fyns stift  1786—1803 (afskrift  i LA), Rødby kirkeinspektions protokol 1820—50 (kirke-
inspektionsarkivet, LA). — Jordebog over Halsted og Ålholm amter 1698; dokumenter 
og breve for  købstæderne 1574—1761 div. år; indkomne sager købstædernes kirker og 
skolevæsen vedk. 1804—44 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Extract over Fy ens og Lå-
lands stifters  historiske ting (Thottske saml. 727 og 730, 2: o, Kgl. Bibl.). Antiquiteter ved 
Langelands kirker og hvad der vides om præsterne, som der haver været, som og ved 
Lollands og Falsters, samlet med møje af  Jacob Bircherod, Thom. Fil. 1732 (Ny kgl. 
Saml. 409, Kgl. Bibl.). — Museumsindberetninger af  Magnus-Petersen og Engelhardt 
1880, Aa. Roussell (bygning) 1947 og O. Norn 1943. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 39 f.  (NM) — V . K o c h : Notesbog I, 69 (NM). 
— Holms samling (LA). 

P. Petersen: Byen med de tre Havne, i ÅrbLollFalst. 1915. S. 82ff.  — C. C. Haugner: 
Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. 1928. S. 42 ff. 

Historik.  1 Rhode: Samlinger til Lollands og Falsters Historie, ved J. J. F. Friis. I, 
495. 2 Henning Matzen og Johs. Timm: Den danske Kirkeret. 1891. S. 663. 3 Dan-
ske Sagn II, 2. S. 77. 

Bygning.  4 Lolland-Falsters stiftstidende  nr. 83. 5 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 482. 
6 Extract over Fyens og Lålands stifters  historiske ting. 7 ÅrbLollFalst. 1905. S. 82— 
109. 8 Holms saml. 9 Dok. og breve 1574—1721. 10 Kirkeinspektionens protokol 
1820—50. 

Inventar.  11 Extract over Fyens og Lålands stifters  historiske ting. 12 Bircherods 
saml. 1732. 1 3 Haugner s. 49. 1 4 III , 305. 1 5 Haugner s. 46. 1 6 Hofman:  Fundationer 
VI, 24. 17 D. M. P. IX, 194. 18 Konserveret 1948 af  N. J. Termansen. 



Fig. 1. Nysted. Udsnit af  Resens byplan o. 1670. 

NYSTED KIRKE 

Nysted fik  købstadsprivilegier i året 14091, på hvilket t idspunkt kirken må have 
eksisteret i adskillige år (bygningsbeskrivelse s. 173). Den nordre tilbygning, »den 

nye kirke«, er rimeligvis opført  1643 for  at skaffe  plads til den forøgede  menighed, idet 
landsbyerne Tågense og Vantore, det senere Nysted landsogn, 1632 blev perpetueret 
til Nysted kirke2 . Tilbygningen afgav  endnu i 1800'rnes slutning plads for  landsby-
menigheden3 . 

I kirken var i den katolske tid et Helligkors  alter4 , hvis tilliggende formodentlig  er 
identisk med det vikariegods, som 1566 blev henlagt til sognekirken og skolen i Nysted5 . 

Kirken ligger omtrent midt i den gamle by, hvor Algade munder ud i Tor-
vet (fig.  1). Latinskolen har ligget på det sydvestre hjørne af  kirkegården, 
som nu har flere  mindre udvidelser og omgives af  huse samt stendiger af  for-
skellig art og jernstakit. Fra alle sider fører  låger ind til kirkepladsen, der 
ikke bruges til begravelser, efter  at en ny kirkegård blev anlagt øst for  byen 
1845. Kirkegården synes tidligere at have været hegnet dels af  mure, dels af 
stengærder (fig.  5); dens tre † porte og deres † kirkeriste  nævnes hyppigt i 
regnskaberne. Portene mod Algade og mod Torvet har haft  murede piller, 
mod øst har der vistnok stået en † kirkegårdsportal.  1787 blev der betalt for 
»skeete Trommeslag, om nogen kunde opgive en Dør Kirken tilhørende, som 
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Fig. 2. Nysted. Ydre, set fra  syd, 

var borttaget paa Kirkegaarden«, og Peder skoflikker  fik  betaling for  at efter-
søge den borttagne dør (rgsk.). På kirkegården har stået et †klokkehus  til 
femklokken;  det var 1706 meget forfaldent,  og 1715 faldt  det sammen og var 
»ikke til andet end at brænde«. For kun 7 rdl. 4 mrk. blev der opført  et nyt, 
der således har været en yderst beskeden indretning (rgsk.). 

Kirken er et unggotisk langhus med tresidet korafslutning;  mod vest har 
den et sengotisk tårn og på sydsiden et sakristi fra  samme tid. På nordsiden 
er 1643 bygget et sideskib og 1782 på tårnets nordside et gravkapel. Senere 
forsvundne  udbygninger er et sakristi på korets nordside fra  o. 1650 og et 
gravkapel på sydsiden af  skibet fra  1706; endvidere har der været et lille 
kalkhus ved tårnets sydside. 

Det unggotiske  langhus,  fra  o. 1300, er bygget af  lysrøde munkesten med 
adskillige sorte bindere i et noget uregelmæssigt munkeforbandt.  På loftet 
over nordre sideskib ses, at murfladerne  (før  1643) har været rødkalkede med 
hvidmalede fuger.  Langhusets fire  fag  gør med sine samtidige, udvendige 
støttepiller indtryk af  at være opført  i een støbning med den tresidede kor-

Aa. Rl. 1944 
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afslutning,  men over hvælvene viser der sig midt i skibet en 43 cm bred gjord-
bue og straks vest for  den et stød i overmurene. Dette i forbindelse  med, at 
tagværkets inddeling skifter  på dette sted, må sikkert opfattes  som en til-
kendegivelse af,  at der foreligger  to byggeperioder, hvis stilformer  dog er så 
lidet udprægede, at en eventuel aldersforskel  ikke lader sig bestemme. Den 
vestlige del af  kirken er ca. 2 m længere end den østlige, og fagene  er som følge 
deraf  bredere. 

Soklen er forkrøbbet  om pillerne og er profileret  med en hulkehl over en 
rundstav i to skifter  brunglaserede formsten;  den er helt nymuret, men skal 

Fig. 3. Nysted. Plan. 1:300. Målt af  Kunstakademiets bygningsskole 1944. 
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Aa. Rl. 1944 Fig. 4. Nysted. Ydre, set fra  nordøst. 

være kopieret efter  et oprindeligt parti, der er bevaret i sydkapellets utilgænge-
lige understokværk6. Stræbepillerne ses på nordsiden at have gået op gennem 
gesimsen og selv at have haft  en gesims, hvis underste led er et rulskifte  med 
afrundet  underkant. De overliggende profiler  kendes ikke, men måske har 
der ialt været to afrundede  rulskifter  under en lille retkant, ligesom det nu ses 
på skibet. Gesimsen løber rundt om den tresidede korafslutning,  der har 
valmtag. 

I hvert af  langhusets fag,  også de vestre, hvor der måske desuden har været 
portaler, som nu ikke kan spores, har der siddet et højt, lancetformet  vindue. 
Bag langsidernes udbygninger ses vinduernes udvendige profilering,  der yderst 
har en retkant fulgt  af  to afrundede  led, hvoraf  det inderste er næsten halv-
rundt og midt i muren slutter sig til den affasede  lysningssten, som har rester 
af  vinduesjern i glasfalsen.  Indvendig består falsen  af  en retkant og et rundet 
led. I nordsiden blev de vistnok først  tilmuret 1864 (rgsk.). I korpolygonalen, 
hvis østvindue kun er kendeligt som en uregelmæssighed i murfladen,  er nord-
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vinduet både i det indre og i det ydre bevaret som blænding i sin fulde  højde; 
dets sålbænk er muret af  nye sten på kant (fig.  6). Under vinduet sidder stik-
ket fra  en lille dør, der ikke er oprindelig. Fugen over vinduets halvstensstik 
er fortsat  helt ned til sålbænken som en rille, der på de steder, hvor den ikke 
træffer  en ægte fuge,  er hugget i stenen og udfuget.  På de gamle vinduer bag 
udbygningerne ses fugen  ikke, den er antagelig hugget, da de øvrige vinduer 
1864 blev nymuret og derved uvilkårligt fik  en lignende fuge. 

Nordsidens fjerde  støttepille fra  vest er udformet  som et trappehus med 
smalle hjørnepilastre. Trapperummet har rund spindel, vægge muret af  lutter 
bindere og tøndehvælvet loft.  Vindeltrappen fører  op til tagrummet, men den 
er forneden  ødelagt af  en senere opgang til et herskabspulpitur. Ved lang-
husets sydvestre hjørne står et lignende trappehus, dog uden hjørnelisener. 
Det har oprindelig haft  indgang fra  skibet. Efter  at tårnet var bygget, har ind-
gangen en tid lang været fra  tårnrummet. 

Dele af  skibets gamle vestgavl ses i tårnets andet stokværk. Denne gavl 
har tre spidsbuede høj blændinger, hvoraf  den midterste er den bredeste og 
sikkert har siddet under en stor toptinde; om gavlkammen iøvrigt har været 
kamtakket eller glat, vides ikke. Blændingernes lodrette false  er afrundede, 
men stikkene er retkantede. I midtblændingen sidder en cirkelglug med af-
rundet kant. Blændingsbundene har en ejendommelig dekoration af  buefriser, 
dels i blændingstoppene, dels 110 cm over underkanten. Buerne er sammensat 
af  sortglaserede sten, på hvilke der i højt relief  er udformet  et buesegment. 
Lidt tilfældigt,  alt efter  den forhåndenværende  plads, er buerne gjort rund-
buede eller spidsbuede eller tredelt spidsbuede. Foroven er buevinklerne udfyldt 
med buesten lagt som fladbue  eller sammenstillet i spærform.  I den nordre 
sideblænding er der under spærformen  et trekantet hul tværs gennem muren. 
Buerne bæres af  højkantstillede profilkonsoller  formede  før  brændingen. Det 
hele er et noget naivt arbejde og stærkt forvitret,  som iøvrigt hele gavlen. 

Kirkens indre  er glatpudset, og alle detailler er tilslørede, så det er vanske-
ligt at skelne mellem gammelt og nyt. Rummet har fra  begyndelsen været 
bestemt til at overhvælves, men ingen af  de nuværende hvælv kan med sikker-
hed siges at være oprindelige. Korhvælvet er det i alle tilfælde  ikke, idet det 
er muret af  små sten, men antagelig som en efterligning  af  det gamle. Det 
er ottedelt med 28—29 cm svære, affasede  ribber, der i hjørnerne løber ned 
på slanke dværgsøjler, som måske skjuler en gammel kerne under den moderne 
profilering.  De runde vægbuer er en forvanskning  af  de oprindelige, spids-
buede former,  der ses på loftet.  De øvrige fag  har krydshvælv med halvstens 
affasede  ribber og smalle vægbuer, der udspringer fra  en lille skråkant, som 
i sålbænkshøjde løber kirken rundt. Tredie hvælv fra  vest er nymuret af  små 
sten 1864 (rgsk.). 
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Fig. 5. Nysted. Ydre, set fra  syd. Tegning af  J. Kornerup 1859 (s. 182). 

12 
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Tilføjelser  og ændringer.  Tårnet er i sengotisk 
tid bygget til den gamle vestgavl og har næsten 
samme bredde som skibet. Materialet er munke-
sten i munkeskifte  på kampestenssyld. Det røde 
murværk er isprængt bælter og større partier af 
gule og flammede  sten, men iøvrigt er der fore-
taget betydelige skalmuringer. Den nuværende 
vestportal er indsat 1864; 1843 gav C. Reinau i 
Sakskøbing tegning til en ny hovedindgang, men 
det er uvist, om den virkelig blev udført  (rgsk.). 
Tårnrummet åbner sig ind mod skibet med en 
stor spidsbue, dets stjernehvælv blev på kirkens 
bekostning indbygget 16487. I et stort, rundbuet, 
dobbeltfalset  sydvindue er nu indsat en mindre 
trækarm. Mellemstokværket har en lille, fladbuet 
glug mod syd og vest, den sidste er tilmuret. Klok-
kestokværket har mangefalsede,  fladbuede  glam-
huller under urskiven, der blev Hyttet til vejrs 1780 
(rgsk.). I nord er to små cirkelblændinger ødelagt 
af  nyere, ekstra glamhuller. Tårngesimsen er ny-
muret. 1610 blev der opbevaret tre piber af  gamle 
hagebøsser i tårnet8, hvilket formodentlig  antyder, 
at der ligesom i Stubbekøbing har været truffet 
visse forsvarsforanstaltninger  i tårnet. 

Spiret blev bygget 1649—508, i hvilken anled-
ning der blev stiftet  et lån i alle lenets kirker på 
600 sldr.9, men alligevel kom kirken til at skylde 

Heinrich Møller i København 450 sldr. for  skifersten  (se mindetavle s. 195) og 
blytækker Johs. S. Valentinus, København, 150 sldr.8 Den høje, smukke spir-
konstruktion er formet  som en ottesidet lanterne med 16 bueåbninger over 
en klokkeformet  underdel og afsluttes  af  en løgkuppel med en høj spids, hvori 
der tidligere sad en lille kvist (lig. 4). I vindfløj  en står Frederik 3.s navne-
træk og 165010. Spiret hælder nu stærkt mod syd. Som type er det meget 
beslægtet med det oprindelige spir på Radsted kirke i Musse herred, men 
dette er dog omtrent 30 år ældre. 

Fra første  færd  var lanternestokværket blyklædt, det øvrige dækket med 
skifer;  men store reparationer var ofte  nødvendige, første  gang 1692, da ski-
ferdækker  Giøder Olufsen  af  København inddækkede tre ris skifersten  for 
60 rdl. (rgsk.). 1720 lod blytækker Jacob Holm af  København spirets brøst-
fældighed  syne ved en karl, og der foretoges  derefter  store reparationer ved 

Fig. 6. Nysted. Korets nordvin-
due. 1:50. Målt af  Kunstakade-

miets bygningsskole 1944. 
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Hude fot. 
Fig. 7. Nysted. Papenheims kapel, tidligere sakristi (s. 180). 

murer, tømrer og skiferdækker;  bl. a. indkøbtes 600 lybske mursten til gesim-
sen (rgsk.). 1748 blev der købt skifer  fra  Holland til spirets reparation; arbej-
det blev fuldført  af  murermester Jørgen Toft  og synet af  blytækker Nyegård 
af  København, efter  at den oprindelige entreprenør, Anders Sørensen, havde 
gjort sig usynlig på Fyn og ikke agtede sig tilbage. 19 år efter  har imidlertid 
en tømrermester Søren Andersen fra  Vantinge på Fyn en stor reparation af 
spiret, så man har måske ikke helt slået hånden af  familien  (rgsk.). 1816 
måtte man begynde at reparere spiret med spån i mangel af  skifer11.  Dette 
fortsattes  1829, og ti år efter  anvendtes 2000 egespån kogt i brunspånssuppe 
til spirets reparation. Endnu 1910 blev der lagt spån på spiret, men i aller-
nyeste tid er spiret blevet kobberklædt. Ved fløjens  nedtagelse 1935 blev der 
i kuglen fundet  skårene af  en lille flaske  og et stykke avispapir fra  sidste 
halvdel af  1800'rne. 

Tårnet spiller en ikke uvigtig rolle som sømærke, og 1804 tales om, at gene-
raladjudant Poul Løvenørn skal indrette et lampefyr  i spiret, hvorfor  tårn-
trappen istandsættes11. 

Sakristiet  på sydsiden optager to af  skibets støttepiller i sine sidemure, 
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men stødet er dækket af  sakristiets egne støttepiller, hvoraf  der findes  to på 
hver side. Oprindelig har bygningen haft  to stokværk, hvoraf  det øverste 
efter  støttepillerne at dømme har været overhvælvet, men hvælv og etage-
adskillelse er senere ændret, og alle gamle muråbninger er tilmuret. I syd har 
forneden  været en dør og et slankt, spidsbuet vindue og foroven  to brede, 
spidsbuede vinduer, i hver sidemur spores et lille vindue under det nuværende, 
kurvehanksbuede, falsede  barokvindue, som måske har erstattet et middel-
alderligt. Østsidens dør er moderne. Gesimsen dannes af  et rundet rulskifte 
mellem to retkanter; den overskæres ikke af  de i nyere tid med munkesten 
afdækkede  støttepiller. I gavltrekanten ses tre tilmurede blændinger under 
en tindeprydet gavlkam, som sikkert har erstattet en trappekam (fig.  7). 

Udviskningen af  sakristiets gotiske karakter er sikkert foretaget  1649, da 
Just Fr. v. Papenheim fik  kgl. tilladelse til at købe sakristiet, der betegnedes 
som oprindeligt våbenhus, senere kalkhus8 og indrette det som gravkapel12. 
Til minde herom står på gavlen i jerncifre  1649 over bogstaverne I F V P R W, 
og længere nede sidder en bruskbarok sandstensplade med Papenheim- og 
Urnevåben og bogstaverne I F V P (Just Fr. v. Papenheim) og F R W (fru 
Regitze Urne). I det indre blev ved samme lejlighed etageadskillelsen sænket, 
og der blev forneden  indrettet en gravkælder, som nu ikke er tilgængelig, og 
foroven  et kapel hævet otte trin over skibets gulv og dækket af  et grathvælv 
uden vægbuer, men med små hjørnepiller med kapitælbånd. Døren ind til 
koret er ny. 1756 blev »den herskabelige begravelse« repareret og de udvendige 
piller omsat (rgsk.). 1763 blev kapellet overtaget af  familien  Raben, der 1782 
opførte  sit eget kapel ved tårnets nordside (se s. 181). Kapellet stod tilmuret 
fra  1864, til det 1900 blev taget i brug som sakristi. 

Den nordre  udbygning,  opført  1643, er formet  som et sideskib med pulttag. 
Kirken har selv bekostet opførelsen7.  Sideskibet er bygget af  ret store, delvis 
flammede  sten i krydsskifte  bindig med granitkvadersoklen. Langmurens støt-
tepiller når ikke gesimsen, der består af  et rundled mellem to retkanter. I 
østgavlen er en tilmuret trekløverglug, i vest en rund. Af  de tre fag  har de to 
østre moderne, spidsbuede vinduer, det tredie, der vist fra  begyndelsen har 
tjent som våbenhus, og som måske endog har afløst  et ældre våbenhus, som 
nu kun giver sig tilkende ved et tagspor på kirkens overmur, er stærkt om-
muret og har en moderne indgangsdør. Over døren sidder en stentavle, der 
øverst har bogstaverne P E C (Princeps Electus Christianus o: den udvalgte 
prins Christian), derunder en kongekronet kartouche hvori et sammenslynget 
MS (Magdalena Sibylla, gift  med den udvalgte prins) og nederst 1643. De to 
østlige fag  er ved store, runde arkadebuer sat i forbindelse  med skibet og er 
dækket af  krydshvælv med affasede  ribber og uden vægbuer. En kvist over 
våbenhuset omtales 1715 (rgsk.) og 184613. 1746 nævnes en frontespiece  over 
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kirkedøren (rgsk.). 1722 blev der indsat et nyt vindue over denne, og 1778 
fornyede  snedker Jens Lind portfløjene  (rgsk.). 1842 blev der indrettet et 
sakristi i den østre ende af  udbygningen, og kirkens hovedindgang blev flyt-
tet til tårnets vestside samtidig med, at våbenhuset blev gjort til material-
rum13 . 

Det Rabenske graukapel  opførtes  1782. Grev Otto Ludvig Raben købte 
grunden på nordsiden af  tårnet og betingede sig at få  indgang fra  våben-
huset13. Arbejdet blev ledet af  murermester Jens Dahl14. Kapellet er en halv-
tagsbygning på to fag  bygget af  små, gullige mursten. Det har udvendig samme 
inddeling og gesims som den nordre udbygning. Fra våbenhuset er der ind-
gang til kapellet gennem en gitterdør. Rummet er dækket af  to fag  hvælv, 
som opgives at være een sten tykke, med rundede ribber og vægpiller med 
kapitælbånd. Under gulvet er en gravhvælving (se s. 200). 1812 blev muren 
mellem våbenhuset og kapellet fornyet  af  »helsingørmurstenene, der var for 
små til tårnet og pillerne« (rgsk.). 

† Sakristi  på korets nordside omtales vist allerede 1640—68 som »Opbyg-
ning af  den lille Udbygning norden Kirken«8. 1744 omtales murerarbejde på 
det ny opbygte sakristi; der blev muret 16 tavl i bindingsværket og brudt 
dør i kirkemuren (rgsk.). Det siges 1761, da det brugtes som skriftestol,  at 
bestå af  to små fag  med fire  vinduer og dobbelte døre ind til kirken. »Dette 
blef  begiert allene som en Vey for  Sognepræsten i hands Svaghed SI. Hr. 
Jens Winther, men af  Kirkeværgen Johan Mejer saaledes indrettet anno 
1745«15. 1747 blev der lagt tremmegulv i sakristiet, men 1768 blev sakristiet 
nedbrudt og atter opført  for  18 rdl. 5 m og 4 sk. (rgsk.). 1842 blev det revet 
ned1 3 . 

† Graukapel  for  familien  Suhr. 1717 omtales et ligbørhus på kirkens sydside 
(rgsk.); det er muligvis i dette hus og ikke i en nybygning, at kammerråd 
Fr. Suhr 1706 indrettede sit kapel til afløsning  af  den 1697 indrettede grav 
i korets østende »med Lem i Gulvet og Dør ud paa Kirkegaarden«, der aldrig 
var taget i brug, fordi  den stod fuld  af  vand 1 3 (se s. 203). Kapellet, der har 
efterladt  et tagspor på mur og piller på skibets vestfags  sydside, ses på Korne-
rups tegning (fig.  5) som en lille barokbygning med pilastre, ovalt vindue og 
valmtag. 1723 blev kapellet malet gråt udvendigt, og 1746 blev gesims og pil-
ler udspækkede og malet blå (rgsk.). Det blev nedbrudt 1864, hvorefter  der 
blev indrettet en underjordisk gravhvælving (rgsk.). 

† Kalkhus.  På tårnets sydside ses tagspor af  et lille halvtagshus af  træ (syn). 
Det omtales første  gang 1818, da første  trappe fra  kalkhus op til tårnet kræ-
vedes repareret (syn); 1842 blev det brudt ned, den gamle opgang tilmuret 
og en ny indhugget (rgsk.). 

Reparationer.  Trods de svære, udvendige støttepiller har kirkens hvælv 
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ikke været stabile. 1661 blev korhvælvet repareret med egeplanker neden 
under og oven over (rgsk.), og 1696 blev der sat fire  bjælker gennem hvælvene 
(rgsk.). Som omtalt er korhvælvet og et af  skibets hvælv helt ommuret i nyere 
tid, og 1864 blev der muret svære støttebuer under alle gjordbuerne. 

Kirkens vinduer er — som det fremgår  af  tegningen lig. 5 — blevet ændret 
og udvidet i betydelig grad, før  de fik  deres nuværende form  1864. 1702 udvi-
dede murermester Laurits Pedersen et vindue på sydsiden for  at skaffe  mere 
lys til det nye pulpitur, snedkermester Anders Tarp leverede trækarme og 
glarmester Joh. Hansen indsatte 16 enkelte og otte dobbelte vinduer, mens 
drejer Mads Hansen leverede 80 »små drejede Knapper, som blev brugt på 
Vindueskarmene til at opskuffe  og understøtte dem med« (rgsk.). Det har sik-
kert alle været rammer med blyruder, idet der 1722 til et korvindue på syd-
siden leveredes fem  vinduer hver på 80 blyruder, og året efter  indsattes i 
prædikestolsvinduet seks vinduer af  50 ruder (rgsk.). Endelig leveredes atter 
1782 nye vinduesrammer (rgsk.). 

Kirken står nu i hovedsagen i den skikkelse, den fik  ved den i det foregå-
ende flere  gange omtalte hovedrestaurering under arkitekt Vilh. Dahlerups 
ledelse 1864, ved hvilken lejlighed der blev indrettet et muret orgelpulpitur 
i tårnrummet, og hele kirkens indre blev glatpudset og fik  gulv af  mursten. 
Tagene, der 1696 havde munketegl (rgsk.), er hængt med vingetagsten. Tag-
værkerne  er alle de oprindelige; over skibet er de af  eg med spærstivere, store 
krydsbånd og i den østlige del med to, i den vestlige del med tre lag hanebånd. 
Også østgavlens valmtag har egespær, men spærstiverne er ikke bladet på, 
som på den øvrige del af  kirken, og tømrerarbejdet ser ud til at være fornyet 
allerede i middelalderen. 

† K A L K M A L E R I E R 
I kirken har været malet 32 adelsvåben, der findes  aftegnet  i Jy t t e Gyldenstjernes 

våbenbog 1 5 a . Malerierne stammede muligvis fra  den senere middelalder og har rimelig-
vis dannet en skjoldefri  se i lighed med den bekendte frise  i Sorø kirke (DK Sorø s. 53 ff.), 
men deres placering i kirken og indbyrdes rækkefølge  er ukendt, ligesom det heller 
ikke kan konstateres, hvilken tilknytning de pågældende slægter har haft  til Nysted 
kirke. I våbenbogen har skjoldene numrene 473—504, og de kan beskrives saaledes: 

473: to krydslagte spyd over er regnbue af  rødt, grønt og rødt. Formentlig Gyr-
stinge. 474: en gående sølv-hund (ulv?) i blåt. Pogwisch. 475: tre sølv-ibskaller i rødt. 
Hotfeldt.  476: tværdelt, 1° to halve sorte heste(?), 2° to røde bjælker i guld. Uvist. 
477: firdelt,  1° og 4° rødt, 2° og 3° en sort murtrapppe i sølv. Ukendt. 478: delt, 
1° to røde bjælker i sølv, 2° en sølv vinge i blåt. Ahlefeldt,  evt. Bosendal, Rostrup, 
Rumohr (i dem alle er felterne  dog i omvendt orden). 479: en sølv venstre skråbjælke 
over et af  rødt og blåt skrådelt skjold. Basse, evt. Todde. 480: to stridskøller i guld. 
Muligvis Kule (to krydslagte stridskøller). 481 : skrådelt, 1° skaktavlet af  sort og rødt, 
2° guld. Uvist, muligvis Emmiksen. 482: tre skråtstillede ibskaller i blåt. Gøye. 483: et 
blåt æsel? i fjerham  i sølv. Uvist, muligvis Ulfeld.  484: en sølv fjervinge  i blåt. Ukendt. 
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485: et sølv-kors i rødt, betegnet som »Huitinger«. Ukendt ; slægten Hvitting forte  et 
af  grønt og rødt firdelt  skjold belagt med en guld-tværbjælke. 486: 14 sølv-kugler 
(4, 4, 3, 2, 1) i blåt. Bülow (14 guldkugler i blåt). 487: delt af  rødt og sølv. Juel af 
Langeland. 488: en oprejst hellebardbærende løve i sølv. Uvist; måske Norge (en helle-
bardbærende guld-løve i rødt). 489: en af  sølv og rødt tre-rad-skaktavlet pæl i blåt. 
Uvist; muligvis Skobe (delt af  blåt og rødt ved en af  sølv og blåt tre-rad-skaktavlet 
pæl). 490: delt, 1° to røde skråbjælker i blåt, 2° tværdelt af  guld og sølv. Uvist; mu-
ligvis Kabel (delt, 1° tværdelt af  blåt og sølv, 2° tre gange skrådelt af  sølv og rødt). 
491: tre kroner i blåt. Sverige. 492: delt, 1° en halv rød ørn i sølv, 2° en halv rød 
lillie i sølv. Bryske (1° en halv guldbevæbnet sort ørn). 493: samme våben som 476. 
494: en sølv bjælke i blåt. Munk. 495: en sølv skråbjælke belagt med tre blå sparrer 
i grønt. Uvist ; Peder Karlsen forseglede  1326 med en skråbjælke, belagt med to spar-
rer. 496: firdelt,  1° og 4° sølv, 2° og 3° skaktavlet af  rødt og grønt. Ukendt. 497: en 
sort flakt  ørn i guld. Due (en sort ørn i rødt). 498: et sølv møllehjul i rødt. Krumpen, 
Lykke eller Prip (alle et rødt møllehjul i sølv). 499: delt, 1° en halv rød ørn i sort, 
2° en rød hjortetak i blåt. Mule af  Kærstrup (en halv guld-ørn i rødt og en guld-hjorte-
tak i rødt). 500: tværdelt af  guld og sølv. Uvist; muligvis Bild (af  sølv og sort), 
Strangesen (af  sølv og blåt) el. Brun II I (uden angivelse af  farver).  501: delt, 1° et 
halvt rødt hjul i sølv, 2° tværdelt af  blåt og sort. Ukendt. 502: en rød grif  i blåt. 
Grib (en rød grif  i guld). 503: en sølv-flyvefisk  i rødt. Brockdorff  (en flyvende  sølv-
fisk  i blåt). 504: ved et murtindesnit delt af  sølv og blåt. Saltensee af  Linde (farverne 
er her rødt og sølv). 

I N V E N T A R 

Alterbord  fra  1847 (rgsk.), muret af  små sten op ad korets østvæg. 
† Alter  klæder.  1) Nævnt 1610, af  brunt fløjl,  en gave fra  Knud Urne, der 

1606—1616 var enkedronningens lensmand på Aalholm. 
2) Nævnt 1630, legaturs (fransk  stof  af  bomuld eller grov silke), blåt og 

brunt. 
3) 1648, guldgul bund med røde blomster, guldgalloner og -kniplinger, 

skænket af  Jørgen Christenssen, skriver på Aalholm, og hustru Margrete Lau-
ritzdaatter Lunde. 1720 efter  kgl. befaling  afgivet  til Herritslev kirke. 

4) 1689, med brune blomster på rød atlaskes bund og en dobbelt rad guld-
kniplinger, foran  broderet to engle holdende en laurbærkrans med Jesumono-
gram og navnene på giverne, Ifuer  Nielssøns tre døtre: Bodil Rauns, Sophia 
Beckers og Cecilia Herfords. 

5) 1719, af  fint  »karmesi« (karmoisinrødt) fløjl  med brede guldgalioner og 
broderet kronet F. 4, latinsk valgsprog og årstallet 171916, sikkert som Ny-
købing alterklæde (s. 218); en gave fra  Frederik 4. (rgsk.). 

Altertavle  (fig.  9) fra  1693, en gave fra  amtsforvalter  Fredrich Suhr (rgsk.), 
i sen bruskbarok, en efterklang  af  Henrik Werners manér (se Maribo s. 57), 
men mere ornamental med snoede, rankeomvundne søjler, bølgelister og stærkt 
opløste bruskværksskæringer. Af  storstykkets tre felter  dominerer det mid-
terste og bryder ved sin uforholdsmæssige  højde storgesimsen; det forsænkede 
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Aa. Rl. 1944 
Fig. 8. Nysted. Indre, set mod ost. 

felt,  som på siderne og foroven  har udskårne draperier, rummer en udskåret 
nadverfremstilling.  I de små, nicheagtige sidefelter,  der flankeres  af  de snoede 
storsøjler, står to slanke ynglingefigurer,  den ene (Johannes) med kalk (ny), 
den anden med brød17. Postamentet hviler på en snedkret sokkel fra  1840 
(rgsk.) og består af  gennembrudt bruskværk, som på midten indfatter  et 
indskriftfelt.  Storgesimsen har glat frise,  arkitrav og bølget kronliste. Over 
søjlerne er anbragt fire  parvis mod hinanden vendte kerubhoveder. På stor-
gesimsen, flankerende  topstykket, står to udskårne kvindefigurer,  troen med 
korset og retfærdigheden  med sværd og vægt. Det høje topstykke hviler på 
et postament af  gennembrudt bruskværk. Topfeltet,  hvis rammeliste kantes 
af  draperier, rummer en udskåret opstandelsesscene flankeret  af  snoede søjler. 
Topstykkets gesims er profileret,  og over søjlerne er anbragt to mod hinanden 
vendte kerubhoveder. Øverst krones tavlen af  bruskværksslyng, der bærer tre 
figurer,  den opstandne Frelser flankeret  af  Moses med stav og tavler og Aron i 
ypperstepræstedragt med røgelsekar. Storvinger og topvinger er af  viltert snoet 
bruskværk, som for  førstnævntes  vedkommende omrammer indskriftfeltet. 
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O. N.1943 
Fig. 9. Nysted. Altertavle 1693 (s. 183). 

Stafferingen  med meget guld er fra  1903, da altertavlen rensedes og restau-
reredes af  Mads Henriksen18 efter  1840 at være blevet egetræsmalet på kridt-
grund og forgyldt19  af  maler Schmidt (rgsk.). Den oprindelige staffering  fra 
1697 bekostedes af  Fr. Suhr som betaling for  en begravelse (se s. 181). Nu 
findes  årstallet 1694 i frisefelterne  og navnene Friderich Suhr og Catharina 
Peders i storvingerne samt i postamentfeltet  et religiøst vers med gylden 
fraktur;  topstykkets indskrift:  »Han er opstanden, han er ikke her«, er der-
imod ikke oprindelig, idet der 1761 skal have stået: »Kom Jesum Christum 
ihu opreyst fra  døde«20. 

†Altertavle  blev 1698 solgt til Skelby kirke (Falsters sønder herred) for 
10 rdl.2 1 

Altersølv.  Kalk  fra  1700'rne, 22,5 cm høj, af  meget enkel form.  Bred fod-
plade, glat, rund fod,  fladrund  knop med midtring, glat bæger med svagt 
udadsvejfet  rand; stemplet med flakt  ørn (sikkert Lybæk) og mestermærke 
K I H (?). Tilhørende, glat disk.  Oblatæske  fra  1697, cylinderformet  med 
tunget låg og fodplade.  Indskrift  med versaler, kursiv og antikva på låget: 
»Gud Alleene Ære, Guds Tieniste til Beprydelse er dette foræred  til Ny-
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steds Kirke af  Guds og Meenig-hedens u-værdigste Tiener Peder Jensen 
Bøgvad og hans kiære Huströ Karen Olufsdatter  Lerche Ao MDCXCVII«; 
mestermærke for  Anders Jensen Scheel, Nykøbing (Bøje 2108). 

* Alterkalk  (lig. 11), fra  sidste halvdel af  1300'rne, 17 cm høj. Den glatte, 
runde fod  har ingen fodplade,  men lodret standkant med gennembrudte fir-
pas; på foden  er loddet et krucifiks  og fire  cirkelrunde medailloner med drevne 
relieffer  forestillende  bebudelsen, Kristi fødsel,  opstandelsen og Kristus som 
konge. Disse relieffer  er i slægt med Borup-kalkens (I). K. Københavns amt 
s. 1 184)22. Cylinderformet,  glat skaft  med lille rundstav forneden  og foroven; 
stor, flad  knop med skarpryggede fremspring  og glat, nedad tilspidsende bæ-
ger. Kalken er forgyldt  og i bunden findes  indridset: »xxiii l[od]«. I Natio-
nalmuseet. 

Samtidig *disk,  hvis konkave bund er formet  som et firpas  med graverede 
dobbeltblade i hjørnerne. Graveret cirkelkors på randen. Tvm. 15,5 cm. Kom 
1873 til Nationalmuseet fra  antikvitetshandel. 

†Kalke  og diske.  1) Nævnt 1610, af  tin, ubrugelige (rgsk.). 2) 1693, af  sølv; 
en gave fra  kirkeværge Jacob Rosenquist (rgsk.). 

* Vinkander.  1) (Fig. 10) fra  1593, 16,6 cm høj, formet  som et lågkrus. Cy-
linderformet  korpus, der er let udadsvejfet  ved rand og bund og har en 
skarpkantet ring et stykke over fodpladen.  Lågets gæk er en opstående, 
støbt plade med relieffer  af  treenigheden og den opstandne Frelser. Om låg 
og sider symmetriske arabesker. Midt på låget Hobe og Urnes våben samt 
initialerne FH og SW og på bægerets sider indskriftfelt  i rulleværksramme 
med graverede versaler, der meddeler, at kanden er skænket 1593 til Nysted 
kirke af  Frederick Hobe til Boserop, høvidsmand på Nykiøfving  og Aaleholm 
og hustru Sitzel Urne; mestermærke (bomærke) for  ukendt, formentlig  lålandsk 
mester (Bøje 3055). Siden 1836 i Nationalmuseet11. 

2) 1836, senempire, 30 cm høj. Bred, profileret  fod  med udpunslet blad-
krans. Ægformet  korpus, meget spidst forneden,  og med udpunslet blad-
og blomsterranke om den bredeste del. Glat hals med bred tud, flad,  bøjle-
formet  hank og låg med knop af  form  som en piniekogle. På siden graveret 
indskrift  med skriveskrift:  »Nyested Kirke den 31 de October 1836«; mester-
mærke for  C. Schrøder, København (Bøje 964). 

† Vinkande.  1702, »puklet med Ziir Forgyldning« (rgsk.), med indskriften: 
»Georg Ernst von Reichou, Ampt Mand paa Aalholms Slot, og hans kiære 
Frue Anna Margrethe von Knutin har foræred  denne Kande til Guds Huses 
Prydelse i Nyested Aar 1702«23. Kanden omstøbtes 1837 af  guldsmed 
C. Schrøder i København (rgsk.). 

†Vinflasker.  1) Nævnt 1610, af  tin. 2) Nævnt 1776 (rgsk.). † Vinkrus, 
nævnt 1699, af  hollandsk stentøj (rgsk.). 
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NM. fot.  NM. fot. 
Fig. 10. Nysted. »Vinkande 1593 (s. 186). Fig. 11. Nysted. »Alterkalk (s. 186). 

Sygekalk  fra  1750, 11 cm høj. Femtunget, buklet fodplade,  fod  opdrevet i 
liere afsæt  og flad,  skarpkantet ring mellem denne og det kantede skaft.  Ret 
bredt bæger med udsvejfet  rand. I bunden indprikket skriveskrift:  »Skienket 
Nysted Sogn Ao. 1607 af  Sognepræsten Oluf  Tomesen Stud og hans Hustru 
Mårene Christens D(a)tt(e)r«. Den †sygekalk,  hvorfra  indskriften  stammer, 
omsmeltedes 1750 (rgsk.). Samtidig disk  i knækket arbejde med senere på-
loddet oblatæske af  jern. Tilhørende etui af  træ, sikkert oprindeligt, og med 
plads til † oblatæske. 

Alterstager  fra  1697, 50 cm høje. Profileret  fod  og lyseskål, begge med tre 
vulster og stregornamenter; balusterformet  skaft,  pä hvis tvedelte midtknop 
graverede versaler: »Nysted Kierke Stager Anno 1697«. Stagerne købtes af 
»Rotgietteren Jens Knudssen i Nykøbing« for  14 dlr. I bytte blev givet to 
†alterstager  fra  1642, af  messing, som var kommet til kirken i stedet for  to 
†stager  af  jern, der nævnes første  gang 1610 (rgsk.). 

Alterbog,  ny, men med sølvbeslag fra  †alterbog  fra  1766, indbunden i sort 
»Cordevan«, en testamentarisk gave fra  jomfru  Anna Maria Birgitha Müller, 
en datter af  sognepræst Mathias Müller i Taagerup (rgsk.). Hjørner med simpelt 
graverede blomster; på midten af  forsiden  konveks plade med graveret giver-
indskrift  med kursiv og på bagsiden lignende plade med skriftsted  (Apoc. 14, 
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13). Samtidige sølvspænder med graverede rocailler. Salmebog,  ny, med sølv-
beslag fra  †alterbog  fra  1689. På midten af  forsiden  en oval plade med kors-
fæstelsesrelief,  hvorom er graveret med versaler navnene: Bodel Rauens, 
Sophia Beckers, Citzel Heerforts,  og på bagsiden tilsvarende beslag med op-
standelsen og indskriften:  »Vivo ego et vos vivetis Anno 1689« (»jeg lever og 
I skal leve«). Otte hjørnebeslag med støbte evangelistrelieffer  og to støbte 
og graverede spænder. Bogen var i rødt fløjlsbind  (rgsk.). 

†Underlag  og dække  til kalk og disk, skænket 1690 af  Ifuer  Nielsens tre 
døtre, Bodil Raun, Sophia Becker og Gidsel Herfort.  Underlaget var af  rødt, 
blommet fløjl  med rødt atlasksfoer  og guld- og sølvkniplinger, overlaget 
rødt baldyret med guld- og sølvkniplinger (rgsk.). 

†Røgelsekar  »af  Kobber«, nævnt 1610 (rgsk.). 
†Messehagler.  1—2) Nævnt 1610, af  brunt og rødt fløjl  (rgsk.). 3) O. 1640, 

af  blomstret fløjl  med guldsnore og kors, en gave fra  Palle Rosenkrants og med 
hans og hustruens våben og initialer broderet på begge sider af  korset (rgsk.)24. 
4) 1642, af  rødt, blomstret fløjl  med guldbund og kors, hvortil guldkniplin-
gerne skænkedes af  Peder Vilder i Nysted (rgsk.). 5) 1719, skænket af  Frederik 
4. (rgsk.). 

†Messeskjorte,  nævnt 1610, med kniplinger og guldhægter; en gave fra 
Jens Hansen rådmand (rgsk.). 

Alterskranke,  hvis drejede balustre maledes 1840 af  Smidt (rgsk.). 
Font  (Fig. 12) 1697, af  bronze, 103 cm høj, bægerformet.  Profileret  fod  på 

nyere fodplade  af  eg, skaft  med pæreformet  led mellem profilerede  indsnø-
ringer og ligesom kummen smykket med tunger. Under kummens profilerede 
rand versalindskrift  med årstal og givernavnene Paasche Jensøn og Maren 
Jørgens Daatter. 

†Font,  af  sten, nævnt i rgsk. 1671, da den forbindes  med jern og skruer. 
Dåbsfad,  sikkert samtidigt med fonten,  af  messing med udhamret kant og 

i den konkave bund Kristi dåb udpunslet i kontur, svagt drevet og omgivet 
af  bladkrans. 

†Dåbsfad,  nævnt 1610, af  messing; en gave fra  Oluf  Stud (rgsk.). 
Af  en †fontehimmel,  givet 1697 af  Paaske Jensen (rgsk.), er nu kun bevaret 

et udskåret og forgyldt  *akantusblad25. 
Af  et †fontegitter  fra  1699, ligeledes en gave fra  Paaske Jensen, er bevaret 

en del fragmentarisk  *snitværk25, to engle med klæder i hænderne, dele af 
gitterværk og topstykker, alt prydet med akantusværk. På topstykkets ovale 
indskriftplade  læses med senere opmalede versaler: »Paasche [Jensen], [Maren] 

Jørge[nsdatter] 1699«. Rester af  blå staffering  på kridtgrund. 
†Fontelåg  gjordes 1669 (rgsk.). 

Korbuekrucifiks  (fig.  13), 1350—1400. Den kortbenede, ret groft  skårne 
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Fig . 12. N y s t e d . F o n t 1697 (s. 188). 

Kristusfigur  har stærkt lidelsesbetonede træk; hovedet hælder lidt bagover 
mod højre skulder, armene er kun svagt bøjede og med strakte fingre.  Kroppen 
er let svajet med lille sidevunde, lændeklædet når til knæene og har snip i 
venstre side; benene er krydsede med een fodnagle.  Ny tornekrone og nyere 
korstræ med evangelistsymboler i de firpasformede  endefelter  og rund, glat 
glorieskive bag figurens  hoved. Ny staffering.  Korstræet er en kopi af  et sen-
middelalderligt † korstræ  med evangelistsymboler i firpasformede  endefelter  og 
rund, glat glorieskive. Af  dette er den højre tværplanke med Markusløven og 
en stump af  Lukasoksen bevaret25. Under en staffering  fra  1700'rne ses den 
oprindelige på kridtgrund. 

O. N.1943 
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†Korgitter,  nævnt første  gang 1665, da det blev stafferet  af  Zacharias maler 
fra  Odense, sidste gang 1839, da det blev forandret  og malet som bronze af 
maler Smidt (rgsk.). 

Prædikestol  (fig.  14) med malet årstal 1605, i høj-renaissance. Stolen har 
fire  fag  foruden  eet ved opgangen og svarer såvel i opbygning som i detailler 
ret nøje til Maribo domkirkes prædikestol (se s. 66), blot er her postamentet 
noget højere og arkadefelterne  glatte. Nyt opgangspanel. Samtidig himmel, 
svarende til Maribo, men de glatte fyldinger  i hængestykkerne mangler, og 
topstykkerne er ikke gennembrudt. 

Den brogede staffering  er en genfremstilling  af  den oprindelige på grundlag 
af  gamle farvespor,  som konstateredes af  Hans I. Holm 190026. I stolens ar-
kadefelter  findes  våbenskjolde med de tilhørende navne med gyldne versaler 
i de smalle fyldinger  underneden, fra  øst: Anders Dreselberg, f(ru)  Karene 
Skinkel, Knud Urne, f(ru)  Martha Grube og i det sidste tre bomærkeskjolde 
med initialerne H. O. T., I. T. og H. B. I postamentfelterne  religiøse fraktur-
indskrifter:  Johs. 8,51 og Math. 17,5 og i frisefelterne  Luc. 11,28. På under-
siden af  himlens frise  Johs. 14,23, ligeledes med fraktur,  og årstallet 1605. 
Stolen stafferedes  1840 af  maler Smidt (rgsk.). 

†Timeglas.  1) Nævnt 1669, af  ibenholt, forgyldt,  en gave fra  amtsskriver 
på Aalholm Johan Raader (rgsk.). 

2) Nævnt 1698, forgyldt,  med fire  glas, et arbejde af  Jacobus Hartman, 
Sand-Uhr-Macher i Leipzig og skænket af  Jacob Rosenquist og hustru Abel 
Petters Daatter Mes (rgsk.)27. 

Stolestader,  nyere. 
†Stolestader,  ofte  nævnt i rgsk. 1) 1619—20 fik  kirken nye stole. 2) 1648 

anskaffedes  stole til den ny tilbygning. 3) 1693 nævnes »Slottets Stoole«, og 
1698 reparerede Anders Tams i Nykøbing stole for  21 dlr. 4) 1702 indrettede 
Anders Tams 11 stole. 1720 lod Jacob Flindt stolene nede i kirken for-
bedre med drejede knapper og staffere  med blaat og røde lister. 1773 repa-
reredes kirkens stole af  Lorenz snedker for  49 rdl. og stolene i den ny kirke 
for  10 rdl., og 1774 maledes de af  Sr. Hiort for  84 rdlr. 5 mrk. 1839 blev 
stolene gjort lavere og det trekantede stykke med den gule top skåret af  og 
en plade sat på i stedet. 

†Skriftestole  nævnt 1675, 1720 og 1727, da den ene males af  Nicolai Tessin 
(rgsk.). 

†Præste-  og † degnestol  i koret blev forandret  1839 (rgsk.). 
Herskabsstol,  ny, med løse stole, tilhørende ejeren af  Aalholm; øverst i nor-

dre stolerække. 
†Lukkede  stole.  1) 1648 bekostede Frandtz Frendtzen og Matthias v. Vesten 

selv stolene under den lille »sveibue« (rgsk.). På Matthias v. Vestens stol var 
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C. Møller, Nysted 
Fig. 13. Nysted. Korbuekrucifiks  (s. 188). 

udvendig på siden i hjørnet af  træet »udgravet en Tegning« — rimeligvis et 
bomærke28. 

2) 1726, indrettet af  geheimerådinde Raben på den nuværendes plads; 
over stolen fandtes  udskåret i løvværk det Raben-Levetzau'ske dobbelt-
våben, og en dobbeltdør i muren gav udefra  adgang til stolen29. 1745 repare-
redes løvværket. 

3) 1783 indrettede grev Raben en ny herskabsstol med opgang udvendig 
fra  gennem muren; 1790 fik  den ny dør af  Jens Lind og maledes af  maler Hiort 
fra  Nykøbing (rgsk.). 

4) 1786 indrettedes efter  orgelets flytning  tre lukkede stole på pulpituret; 
de maledes 1790 af  maler Hiort med »Fleis eller Ansigt Farve, med ægte for-
gyldte Lister overalt og under Stolene Løvværk ligesom der er paa de andre 
indlugte Stole«13. 

1745 nævnes en † kiste  og et lille † skab  i koret; 1756 blev skabet repareret 
og forgyldt  (rgsk.). 1848 anskaffedes  en ny † egekiste  til arkivet (rgsk.). 

Orgelpulpitur,  nyt. 
†Pulpitur  fra  1648, anbragt tværs over korbuen; dets staffering  betaltes 

af  Just Friderich von Papenheim. 1701 blev det flyttet  til kirkens nordside, 
hvor det båret af  tre jernpiller opfyldte  pladsen fra  orgelpulpituret til et 
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†lægter,  og muren gennembrødes til en dør til gangen på pulpituret. 1703 
stafferedes  det af  Nicolai Tessin for  38 rdlr. 1 mrk. 1837 maledes det gamle 
og det ny pulpitur af  C. Smidt (rgsk.). 

Orgel,  1857, af  orgelbygger Gregersen (rgsk.), med snitværk på façaden  og 
sort manual fra  1777. 1944 ombygget af  orgelbygger Marcussen. 

† Orgler.  1) Nævnt første  gang 1665, da det stafferedes  af  Zacharias maler 
fra  Odense, rimeligvis samtidig med, at der på beklædningen ud mod kirken 
anbragtes to *topstykker30 fra  o. 1610 i form  af  rulleværkskartoucher med 
udskårne adelsvåben tilhørende Knud Urne, lensmand på Aalholm 1606—16, 
og hustru Margrethe Grubbe, og derover en sekundær indskrift  med navnene 
Just Friderich von Papenheim og fru  Rigitze Urne samt årstallet 166531. 
Orgelet bestod 1745 af  en bælg, otte stemmer og var uden pedal31, 1671 repa-
reredes det af  Madz orgelbygger og 1669 af  Jens Bøg. 

2) 1745 gjordes et nyt orgel af  Friderich Nielsen for  142 rdlr. 2 mrk., dog 
med anvendelse af  en del af  de gamle piber; snedkerarbejdet, der bl. a. omfat-
tede tømmerværk til bælgene i koret, udførtes  af  Michel Mortensen, der også 
var mester for  et »Duckværk« (balustrade) på 33 dukker med lister; maler-
arbejde af  Hendrich Maler. 1753 blev dette orgel repareret af  Andreas Neetz 
af  Gloslunde, 1761 malede Hans Elers, Nykøbing, beklædningen om orgel-
værket, og 1763 flyttedes  orgelbælgene op på hvælvingen fra  pulpituret13 

(rgsk.). 
3) 1777, af  orgelbygger Daniel Wroblevsky i København for  890 rdlr.1 3 og 

1823 repareret af  orgelbygger David Sanger af  Halle (rgsk.). Façadens snit-
værk og manual fra  1777 er endnu bevaret. Det består af  udsavede og udskårne 
vinger med gitterværk, akantusranker og festons  og øverst engle og blomster 
samt en figur,  der holder en åben bog og taktstok. Nyere staffering  med meget 
guld. På bagsiden af  en af  façadens  fyldinger  lindes en malet indskrift  med 
navne på orgelbyggeren og de samtidige øvrighedspersoner. Det stafferedes 
1779 af  maler Hiort for  84 rdlr. 5 mrk. og 1837 af  C. Smidt (rgsk.). 

† Pengeblokke,  nævnt i rgsk. 1) 1662, »sat i Koret i Alteret«. 2) 1674 anskaf-
fedes  to nye låse til blokken i våbenhuset. 3) 1756 gjorde Mogens hjulmand 
og Hans Nielsen kleinsmed en ny blok. 

† Pengetavler,  nævnt i rgsk. 1) 1681, af  »Brasilie Holt« med sølvbjælde og 
-plade, hvorpå var graveret giverindskrift  med navnene: Morten Madtzen, 
toldskriver i København, og hustru Sara Mathis D(atter) von Westen32 . 

2) Nævnt 1720, med sølvklokke og på den forreste  overpart med træ ind-
lagt: »Fattiges Taule«32; foræret  kirken af  Tomis Just. 

3) Nævnt 1720, med sølvklokke og indrettet som sparebøsse med to rum 
og gylden indskrift:  »Giver i Løndom, Gud betaler aabenbar«, at bruge på 
det ny pulpitur32. 
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Fig. 14. Nysted. Prædikestol (s. 190). 

4) 1720, ny, med indlægning, anskaffet  til Helsingørs skoles indsamling. 
1698 nævnes to † klingpunge  (rgsk.). 
† Præsterækketavle  og †mindetavle  for  jubelfester  og lignende fra  1761, 

gjort af  Michel snedker og malet af  Hans Elers, nævnt i rgsk. Mindetavlen 
afløste  en † indskrift  på muren malet 1717 af  Nicolai Tessin (rgsk.). 

† Malerier.  1761 nævnes to malerier, en korsfæstelsesscene  med indskriften: 
Så elskte etc., Johs. 3; øst for  prædikestolen; og en dommedagsfremstilling 
med versificeret  religiøs indskrift;  vest for  prædikestolen33. 

Lysekroner.  1) Begyndelsen af  1600'rne. Enkelt profileret  stang og kugle 
med hængeknop i form  af  et løvehoved med ring af  to delfiner  i gabet og som 
topfigur  en flakt  ørn. 2 x 8 opadsvungne lysearme og 2 x 8 s-formede  pryd-
bøjler. Ophængt i kæde af  jern med snoede led og kugler. Nr. 3 fra  øst i skibet. 

13 

O. N. 1943 
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2) O. 1650. Kraftigt  profileret  stang med ægformet  led på midten, stor 
kugle med hængeknop og foroven  engel med kors siddende på ryggen af  en 
fugl  og indrammet af  trepasformet  bøjle af  to menneskeoverkroppe. 2 x 8 
nedadsvungne lysearme med mellemfaldende,  små prydarme, de nedre med 
ægformede,  de øvre med vaseformede  spir. Mellem rækkerne otte s-formede 
prydbøjler med stregornamenter. På kuglen senere indskrift  med versaler: 
»Anno 1703 til Guds Husis Prydelse i Nysted, og de her hvilende sahl. Men-
nisker, sahl. Hr. Oluf  Knudsen Lerche, fordum  Sognepræst her til Menig-
heden, og Provst i Musse Herrid, sampt hans kiære Hustrue dend dyde-
fulde  sahl. Matrone Margrethe Jørgens Datter Hichmand til Amindelse, er 
denne Liuse Crone foræret  af  deris kiære Søn Hr. Knud Olufsen  Lerche, 
Sognepræst til Aunslef  og Bogense Menigheder i Fyen og hans kiære Hustroe 
Anna Sophia Otthes Datter, saa og deris kiære Svigersøn Magister Peder 
Jensen Bøgvad, Sognepræst her til Nyested og Herritslef  Menigheder og hans 
kiære Hustroe Karen Olufsdatter  Lerche«. Ophængt i jernkæde med snoede 
led og forgyldte  kugler. Nr. 4 fra  øst i skibet. 

3) 1639. Stang med runde profiler,  stor kugle med profileret  hængeknop og 
som topfigur  en flakt  ørn. 2 x 8 stærkt nedhængende s-formede  lysearme, i 
hvis inderste sving står kronede løver, og hvis nederste række arme har mel-
lemfaldende  prydbøjler med ægformede  spir. Mellem rækkerne svungne, 
bruskværksagtige prydbøjler. På hængekuglen indskrift  med versaler: »Ao 
1639, den 6. Iulii hafver  Matias v. Westen, Borger og Indvaaner her i Nysted 
foræret  denne Crone, Gud allermectigste til Ære, denne Kircken til Bepryd 
og sin kiere Hustruis Mette Ifversd(atters)  hindis førrige  Husbonde S. Hans 
Pedersøn, fordum  Raadmand her sammested, som hensof  udi Herren Ao 1637 
den 6. Aprilis oc herunder hviler til Ihukommelse«. Tre bomærkeskjolde. Op-
hængt i kæde med lange led af  snoet jern og kugler. Nr. 5 fra  øst i skibet. 

4) 1715. Profileret  skaft  med stor hængekugle og llakt ørn som topfigur. 
2 x 6 lysearme. På kuglen indskrift  med versaler, af  hvilket fremgår,  at kro-
nen er skænket af  Jacob Tygesen og Helwig Jochumsdaater 12. juni 1715. 
Ophængt i kæde af  snoet jern og med kugler. Foran alteret. 

† Lysekroner,  nævnt i rgsk. 1) 1671, en liden messingkrone til den nye 
kirke, foræret  af  Michel Troelssen og hustru Maria Elisabet Vechters Datter. 
Over kronen på hvælvingen stod givernes initialer og årstallet34. 

2) 1703, en stor messingkrone skænket af  kirkeværgen, Jacob Rosenquist. 
3) 1704, en stor lysekrone, en gave fra  madame salig Margrethe Hans 

Jensens arvinger. 
Det er muligt, at en af  de her nævnte lysekroner er identisk med den som 

nr. 1 nævnte lysekrone i skibet. 
Lysearm fra  1646. Kraftig,  s-svungen arm med enderne oprullede om fir-
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bladede blomster og nyere, påloddet lyseholder. Armen er rimeligvis en del 
af  en 1646 anskaffet  lysearm med to piber. Denne repareredes i Lybæk 1717 
(rgsk.). Ved prædikestolen. 

†Lysearm. 1698 nævnes en mindre lysearm på trappen i koret35 . 
Lyseplade  fra  1672, oval, af  drevet arbejde med topskjold og to lysearme, 

skænket af  Michel Troelsen og hustru Maria Elisabet Vechtersdatter (rgsk.). 
Årstallet og givernes initialer var tidligere malet på væggen omkring lysepla-
den3 4 . I korbuens søndre vange. 

Kirkeskib,  fra  1835, fregat;  ophængt i sideskibet. 
† Kirkeskib,  fra  1708, en gave fra  Jacob Tygesen og Helvig Jacob Tygesens 

til minde om Kristina Jacob Tygesens, som døde 4. april 170434. 
Mindetavler.  1) 1661. Ottekantet tavle med profileret  ramme og indskrift 

med gylden fraktur  på sort bund over Heinrich Müller, cammerråd, rente-
mester og assessor udi Schat-Cammer Collegio, som 1651 skænkede over 220 
rdlr. i skifersten  til Nysted kirkespirs tækning36. Tavlen blev forfærdiget  af 
Poul snedker, »omstafferet«  1662 (rgsk.) og restaureret af  Nationalmuseet 1903. 

2) 1780. Amtsforvalter  Friderich Suhr. Rektangulær træplade med kar-
nisprofileret  ramme og udsavet topstykke, sortmalet med gule rocailler og 
festons;  frakturindskrift:  »1780 er denne Tavle opsat af  forhenværende  Provst 
i Nørre Herred og Præst til Købelev Mag. Bernt Suhrs to Sønner Etatsraad 
og Borgmester i København Johan Peter Suhr og Herredsprovsten i Musse 
Herred og Sognepræst i Hunsebye Johannes Horneman Suhr, som lod deres 
Farfaders  og Farmoders Ligkister istandsætte, da Begravelsen (se s. 203) 
skal vedligeholdes af  Kirken, hvortil deres Farfader  Cammeraad Friderich 
Suhr, kgl. Amtsforvalter  over alle Lollands Amter har givet tre Jorder sva-
rende til seks Tønder Byg aarlig«. Tavlen restaureredes 1903. På kirkens 
vestvæg, syd for  tårnbuen. 

† Mindetavle  for  kirkens store istandsættelse i 1640'rne var opsat under 
lægteret37. 

Tårnur  fra  1854, leveret af  A. Funch, København. 
† Sej erværk,  nævnt første  gang 1610. 1696 gjorde Jens Rasch i Nysted en 

ny »solskive« af  kobber, som maler Jacob, Nykøbing, stafferede.  Indtil o. 1726 
slog uret på tolvklokken, derefter  på den største klokke. 1760 forandre-
des uret til at gå med »perpendicul« i stedet for  med »uroe«, og 1761 maledes 
urskiven med guldcifre  og cirklerne der omkring på sort bund og solstrålerne 
på blå af  Hans Elers, Nykøbing. 1780 flyttedes  uret højere op og repareredes 
af  Smidt, Maribo (rgsk.). 

Klokker.  1) Beg. af  1300'rne, »Femklokken«. Støbermærke: A i skjold. På 
legemet indskriften:  »beata« med majuskler. Tvm. 75 cm. (Uldall 30). 

2) 1400'rne, »Tolvklokken«. På grund af  indskrift  og form  tilskrevet en nord-
13* 



196 N Y S T E D K I R K E 

tysk støber ved navn Pether. Hankene er tovsnoede. Minuskelindskrift  med 
gotiske blade mellem ordene: »Ave Maria gracia, ave benigne Iehsu« (»hil dig 
nådige Maria, hil dig velsignede Jesus«). Tvm. 90 cm (Uldall 152 f). 

3) 1400'rne, med stærkt forkortet  minuskelindskrift:  »I Maria . g . a . p . u 
m • s«, som ifølge  Uldall (281 f.)  skal udgøre bebudelsesordene på latin: »I(heus) 
Maria g(racia) p(lena dominus tecum benedicta t)u (in) m(ulieribu)s«. Tvm. 
108 cm. 

4) 1699. Støbt af  Jacob Jeremisen ifølge  indskrift  om halsen. På legemet 
giverindskrift  med versaler: »Anno 1699 er denne Klocke omstøbt og merckelig 
ved Menighedens Gavmildhed forbedret  da værende Stift  Befalingsmand  ofver 
Laaland og Falster velbaarne Henning Uldrich Lutzow til Søeholdt og Biskop 
over Fyens Stigt Doctor Thomas Kingo til Fravde Gaard, Sogneprest Her 
Peder Kirche Skrifuer  Povel Andersen i Mariæboe og Kircheværg Jacob 
Jacobsen Rosenquist her udi Nysted«. Iflg.  rgsk. blev klokken støbt i Maribo 
rådhus for  111 dlr. 3 mrk. Tvm. 108 cm. 

† Klokke  hentet 1652 i Nykøbing, en gave fra  prinsesse Magdalena Sibylla 
og derfor  kaldet »Prinsesseklokken«. Repareret 1671 af  mester Abraham Grot 
af  Wismar og omstøbt 1699 (rgsk.). Se klokke nr. 4. 

G R A Y M I N D E R 

Epitafier.  1) (Fig. 15) 1663, over sognepræst Knud Lerche og hustru. 
Maleri på træ, 232 x 175 cm, i en samtidig smal bølgelisteramme. Mand og 
hustru, i fuld  figur,  står på et tavlet flisegulv  flankeret  af  snosøjler, der delvis 
dækkes af  et olivengrønt draperi. I baggrunden er der en murpille med profi-
leret kragbånd. Manden med det rødmossede ansigt og det lange, hvide skæg 
holder i højre hånd sin hat og i venstre en tyk spændebog. Hustruen er iført 
sort dragt, kappe med skulderslag og tindingbuklet hovedlin; i de foldede 
hænder holder hun en salmebog. Under figurerne  indskriftfelt  med gylden 
fraktur:  »1663 haffuer  M. Knud Lerche, Prouist og Sognepræst i Nystæd, i 
hans Alders 70 Aar ladet denne Taffle  bekoste oc eliter sin s. Hustruis Sophiæ 
Bathe dødelig Affgang  opsette, Kircken til Beprydelse deris Børn oc Ven(n)er 
til Ihukom(m)else. Gud samle os alle i det evige Liff  Amen«38. Maleriet restau-
reredes 1903 af  M. Henriksen39. På korets nordvæg. 

2) (Fig. 16) 1663, over slotsskriver på Aalholm Iver Nielsen og familie.  Maleri 
på træ, 236 x 172 cm, i en samtidig sort ramme. Kompositionen svarer nøje 
til nr. 1, dog med udeladelse af  de snoede søjler, og billedet er utvivlsomt 
gjort af  samme mester. Manden bærer borgerdragt med slag, knæbukser, 
kravestøvler med sporer og holder hat og handsker i hænderne. Ansigtet er 
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Pacht og Crone fot. 
Fig. 15. Nysted. Epitaf  1663 over Knud 

Lerche (s. 196). 

S. B. fot. 

Fig. 16. Nysted. Epitaf  1663 over Iver 
Nielsen (s. 196). 

oppustet og karnationen blussende. Hustruen har hvid, gennemsigtig skulder-
krave over en sort kjole og hvidt pandelin. Bag manden tre små sønner, 
hvoraf  den forreste  holder fast  i hans slag, foran  hustruen fire  døtre. For-
neden gylden frakturindskrift:  »Anno 1663 in Martii haffuer  Iffuer  Nielsen 
barnføed  udi Steffueltt  paa Hadersleff  Nes 1615. Furdom høylofflig  Ihuekom-
melse førstelige  Naade Prindtzens Kiøchenschriffuer  siden Slottzschriffuer  paa 
Aalholemb oc Raadmand i Nysted med sin kierre Hustru Johanne Knuds-
daater Lerke føed  i Nyested 1631 ladet denne Tauffle  bekoste och opsette 
Guds Hus till Beprydelse dennem, deris Børn oc Venner till en christelige 
Admindelse«46. Restaureret af  M. Henriksen 190339, ved hvilken lejlighed 
der på bagsiden fandtes  et monogram af  sammenslynget R. M. S., muligvis 
malerens signatur, foruden  ordet ANNO og spredte bogstaver og ta l 3 9 . På 
korets sydvæg overfor  nr. 1. 

†Epitafier.  1) O. 1618, over Christen Vedersen, borgmester i Nysted, død 
26. marts 1618. I storfeltet  maleri af  »Mænd og Qvinder og Børn under Christi 
Kors« samt gravskriften  og i topfeltet  Kristus med sejrsfanen.  Epitafiet  var 
bekostet af  enken Kirsten Mads Daater og hendes mand Christopher Bre-
gersen, borgmester i Nysted41 . 

2) 1632, over Rasmus Danielsen og Thomas Jensen, forrige  ridefogeder  til 
Aalholm, opsat af  enken Giertrud Hans Daatter og hendes tredie mand Jens 
Hansen, skriver på Aalholm. Stor tavle med »billedhuggerværk«. I storfeltet 
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maleri af  familie  under Kristus på korset og nederst bomærke og initialer. 
I topfeltet  gravlæggelsen41. 

3) 1637, over Pofvel  Gerdtzen Holdst, død 7. juli 1627, opsat af  hustruen 
Ingeborg Hans Daatter4 2 . 

4) 1637. Dobbeltepitalium over brødrene Jacob og Hans Ollufsen,  borgere 
i Nysted. Den første  var født  i Flensborg og døde 27. marts 1630, den anden 
døde 3. juli 1635. Tavlen over Jacob Ollufsen  var bekostet af  hans hustru 
Jehanne Christens Datter og dennes anden mand, Christen Tusøn; Hans 
Ollufsens  af  hans enke Ingeborg Hans Daatter. Religiøst vers og »memento 
mori«. 

5) [16]93, over Sissele Jens Dotter, død [16]89, og begge hendes børn, 
bekostet af  hendes mand, borgmester i Nysted Thomis Hansen og hans anden 
hustru Elline Lauritz Dotter. »Taulen forestiller  Christi Daab af  Johanne i 
Jordan«. Over pulpituret næst orglet43. 

6) [16]93, over Staffen  Jørgensen, død [16]83, og hans børn med Giørel Lau-
ritzs Dotter, som sammen med sin anden mand Niels Christensen bekostede 
epitafiet.  Som nr. 5. 

7) Indskriften  ulæselig; maleri af  Kristi opstandelse41. 
Gravsten.  1) O. 1666. Sognepræst Knud Matsøn Lerche, provst og sognepræst 

i Nysted, død 1666, 74 år gl., og hustru Sophia Anthonii Daater Bathe, død 
1653, 53 år gl. (se epitafium  nr. 1). Grå kalksten, 284 x 165 cm, med gravskrift 
med fordybede  versaler og religiøs randskrift  med reliefversaler.  I hjørnerne 
evangelistsymboler og under gravskriften,  der er anbragt i et ovalt felt  midt 
på stenen, to bruskværkskartoucher med bomærker og en medaillon med en 
hånd, der frem  af  en sky rækker en kalk. Oprindelig i korgulvet, nu rejst opad 
sakristiets sydgavl. 

2) 1600'rne. Fragment af  grå kalksten med reliefmedailloner;  nu trappe-
sten ved indgangen til tårntrappen. 

† Gravsten,  nævnt 1761 af  Weier44. 
1) O. 1555. Bekostet af  Jørren Rud til Vedby over hans søn. Kun delvis 

læselig indskrift45.  Fire våbenskjolde, foroven  for  Rud og Krafse,  de andre 
udslidte. 

2) O. 1618. Kirsten Mads Daatter og hendes to mænd (se †epitafium  nr. 1). 
Midt på stenen relief  af  en kvinde og to mænd i hel figur;  delvis udslidt grav-
skrift  langs randen med årstallet 1618. 

3) O. 1618. Olaus Stud, »Pastor Neostadiensis« (»sognepræst i Nysted«), 
begravet 7. juni 1618. Delvis udslidt latinsk gravskrift  langs randen og midt 
på stenen opstandelsesrelief. 

4) O. 1619. Severinus Bogius (Søren Bøg), død 29. marts 1607, 72 år gammel, 
sognepræst i 41, ægtemand i 35 år, og hans hustru Metta Erasmi F(ilia) (Mette 
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Rasmusdatter), død 30. maj 1619, 69 år gl., efter  at have været gift  i 40 år. 
Gravskriften  på latin langs randen og i ovalt midtfelt  latinsk hyldest til 
de afdøde. 

5) O. 1620. Christopher Jørgensen, borgmester i Nysted og skriver på Aal-
holm, død 6. febr.  1620 i sin alders 42. år, og hustru . . . . Søfrens  Daatter . . . . 
død 16 �. Gravskrift  langs randen og på stenens midte relief  af  mand og 
kvinde knælende under Kristi kors. 

6) O. 1639. Niels Lauritzen, forhen  rådmand i Nysted og ridefoged  på 
Aalholm, død 1639. 

7) 1646, med indskriften:  »Petter Hansen Treven und seinen Erben 1646«. 
8) 1649. Mette Ifvers  Daatter, død 28. maj 1641, og hendes første  mand 

Hans Pedersen, forhen  rådmand, død 3. april 1637, samt deres søn Peder 
Hansen, død 10. marts 1638; stenen blev bekostet 1649 af  hendes anden mand 
Mathias von Westen, rådmand i Nysted, og hans anden hustru Citzel Knuds 
Daatter. I kirkens midtergang under den midterste lysekrone. 

9) O. 1649. Christen Jessøn (Jensen), ridefoged  på Aalholm, født  Skærtors-
dag 1611, død �, og hustru Maren Jens D(atter) Beyers Christen Jensen, 
født  i Tønder Skærtorsdag 1615, død i Nysted 7. febr.  1649, samt deres børn, 
Knud Christ(ensen), født  i Brostrup 8. sept. 1639, død i Ørstoft  3. okt. 1641, 
Knud Christensen, født  i Løged 5. sept. 1642, død �, Søfren  Christesen, født 
i Nysted 8. febr.  1645, død �, Jens Christesen, født  7. febr.  1649 i Nysted, 
død �, Maren Christens D(atter), født  i Nysted 27. juni 1646, død samme-
steds 10. juni 1647, og Rigitze Christens D(atter), født  i Nysted 7. febr.  1649, 
død �. I gangen over for  fonten. 

10) O. 1653. Niels Hendrichsen Ledsøe, som boede og døde her i Nysted 
11. maj 1653, og hustru Maren Jens Daatter, død 1 6 � . Med bibelcitat. Før-
ste sten i den nye gang. 

11) O. 1655. Christen Andersen Rod, borger og kirkeværge i Nysted, død 
13. maj 1655 i hans alders 49 år, og hustru Cathrine Peders Daatter, død �. 
I våbenhuset. 

12) O. 1666. Iver Nielsen, født  i Holsten 1. maj 1615, »siden i sine mandige 
Aar Hans Førstelige Naade Printzens høyloflig  Ihukommelse Christiani 5. 
Mundskiench i 5 Aar. Var Køkken-Schriver paa Nykiøbings Slot i 5 Aar. 
Ampt-Schriver paa Aalholms Slot i 7 Aar. Raadmand i Nyested i 7 Aar, levede 
i Ægteschab med sin kiere Hustru erlig, dydig oc gudfrygtig  Matrone Johanne 
Knuds Daatter Lerche i 5 Aar og i 5 Uger, var af  Gud velsigned med 8 Børn, 
4 Sønner og 4 Døttre. Døde den 20. November 1666 udi sit Alders 52 Aar, oc 
efter  hans Død lod hans efterladte  Hustru bemeldte Johanne Lerche, som var 
Mester Knud Lerches Daatter, Fød i Nyested Anno 1631 den 6 Maj, og døde 
Anno � i sit Alders � Aar bekosted denne Sten over deres arvelige Begra-



200 N Y S T E D K I R K E 

velse deres Børn og Venner til en Amindelse. Gud give dennem en glædelig 
Opstandelse«. (Se epitafium  nr. 2). Under lægteret i tårnet. 

13) O. 1677. Mathiis von Westen, begravet 20. okt. 1677. Noget synes 
iflg.  Weier at have været tegnet om randen, ellers var stenen ganske slet. 

14) Slutn. af  1600'rne. »Johanne Knuds Daatter og Anthonius Knudsen 
Lerche, som var Mester Knud Lerches, Sogne-Præst i Nyested og Sophie 
Bathes Børn«. I koret. (Jfr.  kisteplade). 

15) 1600'rne. Relief  af  opstandelsen med opstandelsesordene, initialerne 
K N D, M P, H B og S K D og udslidt gravskrift. 

16) 1600'rne. Relief  af  knælende mand og kvinde; udslidt gravskrift  og 
religiøs randskrift.  Ved fonten. 

Kisteplade  af  messing over sognepræst Knud Lerche, født  i Nyborg 8. febr. 
f  593, kaldet til sognepræst i Nysted 23. aug. 1618, blev provst 15. maj 1623 
og døde 26. febr.  1666 i sin alders 74 år. (Ni børn, 40 børnebørn og eet barne-
barnsbarn). Oval plade med drevet ranke langs kanten og konvekst skriftfelt 
med versaler. Ophængt på korbuens søndre vange. (Se epitafium  nr. 1, grav-
sten nr. 1 og †gravsten nr. 14). 

Begravelse.  Kapel tilhørende familien  Raben (sml. s. 181). Indgangen fra  vå-
benhuset har en smedejernsdør med vase og årstallet 1786 foroven  og i fløjene 
Raben og Levetzaus våben. I begravelsen står 13 kister og fem  sarkofager. 

Kister  i den rabenske begravelse: 
1) 1791. Komtesse Margaretha Raben, født  24. marts 1767, død i Køben-

havn 6. maj 1791. Kisten er betrukket med sort fløjl  og har på låget kisteplade 
af  blik med malet kursiv. 

2) 1799. Fløjlsbetrukket barnekiste med navnet Raben og datoerne 15. 
febr.  1798 og 16. febr.  1799. Rimeligvis et barn af  Frederik Christian Raben 
og Amalie Gregersine Juel. 

3) O. 1800. Kiste med rester af  fløjlsbetræk,  men uden kisteplade. 
4) 1812. Otto Ludwig Raben, født  17. jan. 1795, død 24. dec. 1812. Kiste 

på fire  ben med hvælvet låg, rundede sider og fløjlsbetræk.  Kisteplade med 
versaler og våbenskjolde. 

5) 1813. Amalie Gregersine Juel, født  7. sept. 1777, død 31. marts 1813, 
gift  med grev Frederik Christian Raben i 19 år (ni sønner og fire  døtre). Kiste 
på fire  ben med tagformet  låg, rundede sider og fløjlsbetræk.  Kisteplade 
med kursiv. 

6) 1827. Komtesse Dorothea Raben, stiftsdame  i Vallø kloster, født  26. 
marts 1761, død 4. april 1827. Fløjlsbetrukket kiste med plade med malet 
kursiv. 

7) 1838(?). Fløjlsbetrukket kiste uden indskrift.  Muligvis Frederik Christian 
Raben, født  1769, død 1838; gift  med Amalie Gregersine Juel. 
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8) 1879. »Lehnsgreve Julius af  Raben, Candidatus juris, fødtes  d. 27. Septbr. 
1804, tiltraadte Lehnet d. 27. Maj 1875, døde d. 2. Oktbr. 1879«. Fløjlsbetruk-
ket kiste med oval kisteplade med fraktur. 

9) 1888. »Lehnsgrevinde Signe af  Raben fødtes  d. 10. Juli 1814, ægtede 
Julius af  Raben d. 23. Februar 1840, døde d. 29. Juli 1888«. Som nr. 8. 

10—13) Barnekister med fløjlsbetræk,  men uden kisteplader. 
Sarkofager  i det rabenske kapel: 1) 1727. Sophia Magdalena von Raben, 

født  10. juni 1727, død 21. juli samme år. Lille, barok marmorsarkofag,  til-
spidsende mod fodenden  og med latinsk gravskrift  med kursiv på låget samt 
mærker af  krucifiks. 

2) 1746. Emerentia von Levetzov, født  på Oxholm i Nørre Jylland 22. juni 
1669, gift  på Koldinghus med salig geheimeråd Johann Otto Raben 12. juli 
1692, oprettede i sin enkestand grevskabet Christiansholm 16. april 1734, 
død på Christiansholm 11. febr.  1746. Rokokosarkofag  af  sort marmor med 
to adelige våben af  hvidt marmor på siderne, knækket og rundprofileret  låg, 
hvorpå et krucifiks  og en rocaillekartouche med gravskrift  af  fordybede  ver-
saler. 

3) 1750. Christian Raben, greve til Christiansholm, »født  i København 
1725 den 27. November, blev Lehns-Greve 1734 den 16. April. Efter  nogle 
Aars vel anlagte Tid paa Universiteter og Academier samt Reiser igiennem 
Holland, Schweitz, Italien, Frankrige, Braband, Engeland, Nord Holland og 
Tydskland hiemkom 1746 den 25. Octobr. Samme Aar den 18. Decembr. aller-
naadigst beskiket til Cam. Herre, 1747 den 24. Februar som Assesser i Høyeste 
Ret og den 27. Februar at side udi Cansellie Collegio . . . død i Nysted 1750 
den 30. September i hans blomstrende Alders 25. Aar«. Sort marmorsarkofag 
med våben af  hvidt marmor på siderne, palmeblade på endestykkerne og på 
låget krucifiks  og dødningehoved samt en indskrifttavle  med gravskriften 
med versaler. 

4) 1790. Anna Catharina Henningia von Buchwaldt, født  31. dec. 1736 på 
Helmstorp i Holsteen, gift  12. aug. 1757 med Otto Ludvig, greve af  Raben, 
til grevskabet Christiansholm, ridder, geheime råd og kammer herre (seks 
børn, deraf  to døde), død 23. aug. 1790. Sarkofag  i Louis-Seize-stil af  norsk 
marmor med indlægning af  hvid marmor og egeløv på siderne. Gravskrift  med 
kursiv på låget. 

5) 1791. »Grev Otto Ludwig Raben til Grevskabet Christiansholm (Aal-
holm), Ridder af  Dannebrog, Geheime Raad og Kammer Herr, fød  den 15. 
Jan. 1730, gift  den 12. Aug. 1757 med Anna Catharina Henningia von Buch-
wald, som for  ham gik ind i Evigheden den 28. Aug. 1790, hvorhen han fulgte 
den 5. Mai 1791; af  8 Børn, hvoraf  en Daatter døde faa  Timer efter  Faderen, 
efterlever  1 Søn og 4 Døttre..«. Som nr. 4. 
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† Sarkofag.  1773. »Friderich Raben, Herre til Grevskabet Christiansholm 
sampt Bremmersvold og Kierstrup, føed  d. 10. September 1693, blev Cammer-
Junker hos Hans kongelig Høyhed Cron-Printz Christian 1710. Kom i Ægte-
skab 1724 med Beathe von Plessen, med hvilken hand aflede  5 Sønner og 8 
Døttre; blev Hof-Mester  hos Hendes kongelig Høyhed Cron-Princesse Sophia 
Magdalene 1725, Ridder af  Dannebrog 1728 og Hov-Mester ved det regierende 
Hof  1730. Bekom Hendes Majestets Orden 1732, blev Geheime-Raad 1734, 
Stift-Befalings  Mand over Lolland og Falster 1738, Geheime-Conference  Raad 
1747, Ridder af  Elephanten 1748. Nedlagde Stift-Befalings  Mands Embedet 
1763. Døed den 26. Februarii 1773«. Marmorkiste med indskrift  på låget. 
Sarkofagen  stod i det af  familien  Raben i 1763 købte papenheimske kapel46 . 

† Begravelse,  indrettet 1649 af  Just Friderich von Papenheim (se s. 180). 
I kapellet stod otte store kister og otte små, de sidste »uden Remarque«47. 
Da kapellet overgik til familien  Raben, sænkedes kisterne ned i underste 
etage, hvortil adgangen nu er tilmuret48 . 

†Kister  i den papenheimske begravelse: 
1) 1649. »Her hviler nu salig, erlig og velbyrdig Mand Just Friderich von 

Pappenheim til Søeholt, som var erlig og velbyrdig Mand Jørgen von Pappen-
heim til Liebenow, og erlig og velbyrdige Frue, Frue Mergrete von Falkenberg 
til Blancrennow, deres Søn«, død på Aalholm 10. sept. 1649. Sort overtrukken 
dobbeltkiste med otte jerngreb og kisteplade af  messing med initialerne 
I. F. V. P. F. M og gravskriften49. 

2) 1676. »Her hviler den salig erlig og velbaarne Frue, Frue Magdalene 
Sybilla von Pappenheim, velbaarne Mand Otte Jova von Korf'  til Klinto, 
som var føed  paa Halsted Kloster A(nn)o 1634 d. 8. Januarii. Hendes Fader 
var erlig og velbyrdig Mand Just Frideric von Pappenheim til Liebenow, hen-
des Moder den erlig og velbyrdig Frue Rigitze Wrne til Søeholt, og døde 
den salig Frue paa Nørregaard Anno 1676 d. 22. Januarii udi hendes Alders 
Aar 42. .«. Overtrukket kiste med otte jerngreb og kisteplade med grav-
skrift50. 

3) 1677. Knud Alexander von Pappenheim til Liebenow, kgl. maj.'s kap-
tajnløjtnant til hest, søn af  Just Friderich Pappenheim og Fru Regitze Urne, 
født  14. maj 1645, død 22. jan. 1677, 31 år og syv måneder gl. Først i tje-
neste hos kurfyrsten  af  Sachsen, siden hos hans kejserlige majestæt »de høje 
Herrer til Fornøyelse og sig selv til lofværdig  Eftermæle  udi mange farlige 
Occasioner haver ladet bruge. Allersidst, der han fornam  Krigens Lue at blusse 
udi sit kiere Fæderneland, ville han og bevise sin egen Herre og Konge sin 
skyldigste Tieneste og fandt  udi hannem en naadig Herre; og der han omsider 
af  stor Svaghed, som dend udstandne Krigs-Travallie hannem foraarsaged  sig 
ville lade curere, førendes  med sig et siugt Legem udi et frimodigt  Hierte, kal-
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lede Gud hannem. .«. Sort, overtrukket kiste med stor udarbejdet kisteplade 
af  messing51. 

4) 1679. Fru Rigitze Urne, salig Just von Pappenheims til Søeholt. Hendes 
fader  var Knud Urne til Aarsmarch, hendes moder Mergrete Grubbe til Becke-
scow. Født på Tryggevelde august 1608, død på sin gård Søeholt 6. marts 
1679, 70 år og fem  måneder gl. Overtrukket kiste med otte jernhanke og 
stor udarbejdet messingplade52. 

5) 1690. Hilleborg Leonore Reichau, Hr. Georg Ernst von Reichau, etats-
råd og amtmand over Aalholm og Halsted amter og friherrerinde  Sophia 
Amalia Holck, deres datter, død 24. okt. 1690. Sort, overtrukket kiste med 
»adskillige Zirater paa Laaget« og midt på en messingplade. Religiøst vers i 
to »Piller« eller »Columner«53. 

6) 1712. Fru Anna Margaretha von Knutten, født  på Leisten i Mecklenburg 
1678, gift  25. sept. 1699 i København med etatsråd og amtmand Reichau, 
død 5. dec. 1712 i sit 34. år. Overtrukket kiste med forgyldt  messingplade, 
hvis ovale skriftfelt  havde gravskrift  og religiøst vers på tysk5 4 . 

7) 1735. Georg Ernst von Reichau, stiftbefalingsmand  over Låland og 
Falster, i kgl. tjeneste i 55 år, født  i Durlach 7. maj 1658, død i Nykøbing 
2. april 1735. Sort, overtrukket kiste med plade på låget55 . 

8) 1600'rne. Sort, overtrukket kiste med otte jernhanke og på låget nogle 
jernsirater og et våben og derover en rund plade, hvis indskrift  var fortæret 
af  rust5 3 . 

† Begravelse,  tilhørende kammerråd Fr. Suhr, som 1697 lod den indrette i 
koret under gulvet; men da denne ikke kunne holdes tør, indrettedes 1706 
i stedet en udbygning »neden ved Kirken paa den søndre Side« (se s. 181) til 
begravelse. »Paa Jerndøren« stod i »Løbe-verket« initialerne F. S. og C. S. for 
Friderich Suhr og hustru Cathrine og i »Jern-verket« for  vinduet årstallet 
1706. I begravelsen stod fem  store kister og en barnekiste56. 

†Kister  i den suhrske begravelse: 
1) 1706. Cathrine Suhr, født  i Svendborg 1636, gift  med Friderich Suhr 

(otte børn), død 3. maj 1706. Rimet gravskrift. 
2) 1706. Frederich Suhr, født  20. okt. 1644, deltog otte år i krig udenlands, 

blev 1670 amtsforvalter  på Låland efter  tre års tjeneste i »Rigens Marschalas 
Gaard« og udnævntes til kammerråd fire  år før  sin død 28. nov. 1706. Rimet 
gravskrift. 

3) 1710. Af  indskriften  var kun initialerne C. S. og årstallet bevaret. 
4) 1727. Anna Suhr, født  1711 på Fuglsang som datter af  Claus Suhr og 

Anna Marie Lund, død 5. febr.  1727 i sin alders 17. år. 
5) 1755(?). Anna Birgitha Marie Müller, datter af  sognepræst i Taagerup Ma-

thias Müller og Frederikke Cathrine Suhr, født  3. juli 1744, død 17. dec. 1755(?). 
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Over pulpituret ved lægteret har hængt to sorte taftes  † faner  med forgyldt 
skrift  og på muren et † gevær tilhørende kaptajn Hans Nielsen, som 1669 
begravedes mellem våbenhuset og den gamle kirke57. 

† Våben.  På kirkens søndre side var ophængt fire  »Kyrritzer«, fire  sporer, 
et sværd og en kårde, rimeligvis tilhørende oberstløjtnant Duplet, død 1720, 
og ritmester Friderich Bugge, død 174057. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1661—1812 (kirkeinspektionsarkivet, LA), 1705—90 (div. år), 1811—74 

(stiftsøvrighedsarkivet,  LA), 1756—90 (div. år) (Aalholm godsarkiv). — Synsprotokoller 
1803—1920 (div. år) (provstearkivet, LA). — Nysted Kirkes bog 1610—1754 (stiftsøv-
righedsarkivet, LA). — Nysted Kirkes embedsbog 1844—1934 (Nysted præstegård). — 
Dokumenter og breve 1651—1799, 1800—40 eller 62, diverse dokumenter 1846—68 (LA). 
— Fire stolestadebøger 1648—1775 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Museumsindberet-
ninger af  Ghr. A. Jensen 1921 (bygning), O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1942—43 
og Aa. Roussell 1944. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 7 ff.  (NM). — N. L. Høyen: Notesbog VII. 1830. 
S. 27 (NM). — J. Kornerup: Notesbog IX. 1896. S. 11 (NM). — H. J. Weier: Copie af 
Nyesteds forefundne  Amindelses-Tegninger, Monumenter, Graf-Skrifter,  etc. etc. Udven-
dig og indvendig; sampt particulair Efterretning  til adskilligt meere dertil henhørende, 
at have i een Samling med Appendix om Nyesteds Skoele. 1761. (NM). — Viggo Holms 
samling (LA). — Kirkebeskrivelse af  Hans I. Holm. 1900 (NM). 

Historik.  1 Repertorium nr. 5066. 2 Kancelliets Brevbøger 1630—32, s. 898. 3 Kall 
Rasmussen: Musse Herred 11,3. 4 Frederik l .s Registranter s. 203, 271. 5 Kronens 
Skøder I, 108. 

Bygning.  6 Hans I. Holms kirkebeskrivelse, 1900 (NM). 7 Nysted Kirkes stole-
stadebøger 1648—1775; Nysted Kirkes bog 1610—1754. 8 Nysted Kirkes bog 1610 
—1754. 9 Smålandske tegneiser 9. nov. 1650, fol.  19. 10 Weier s. 12. 11 Dokumen-
ter og breve 1800—62. 12 Danske Kancelli. Indkomne breve. 20 juni 1649. 13 Doku-
menter og breve 1651—1799. 14 Udførlig  regning i Aalholm godsarkiv. 15 Weier s. 3. 

Kalkmalerier.  1 5 a Jy t t e Gyldenstjernes våbenbog (RA). Bestemmelsen og beskrivelsen 
af  våbenerne skyldes dr. phil. Albert Fabritius. 

Inventar.  16 Weier s. 22. 17 Restaurerede 1910 af  billedhugger Hans Chr. Berg 
(Nysted Kirkes embedsbog 1844—1934). 18 NM arkiv. 19 Brev fra  Hans I. Holm 
i NM arkiv, 1900. 20 Weier s. 16. 21 Weier s. 17. 22 En tredie, meget lignende 
kalk findes  i Karing kirke i Ejdersted (Die Kunstdenkmäler des Kreises Eiderstedt. 
Berlin 1939. Fig. 97, 98). 23 Weier s. 18. — Olrik: Drikkehorn og Sølvtøj 1909. S. 64, 
fig.  17—18. 24 Weier s. 20. 25 Nu i Stiftsmuseet,  Maribo. 26 Kirkebeskrivelse i 
NM arkiv. 27 Weier s. 25. 28 Weier s. 51. 29 Weier s. 36. 30 Nu i NM. 31 Weier 
s. 26. 32 Weier s. 22. 33 Weier s. 38. 34 Weier s. 30. 35 Jordebog over kgl. 
Majestæts kirker i Aalholm og Halsted amter. 36 Olaf  Carlsen: Rentemester Henrik 
Müller og Nysted Kirkes Spir og Skiferdækning,  i ÅrbLollFalst. 1924. S. 83—89. 
37 Weier s. 48. 

Gravminder.  38 Danske malede Portrætter IX, 195. 39 Indberetning i NM arkiv. 
40 Danske malede Portrætter IX, 196. 41 Weier s. 40 f.  42 Weier s. 38. 43 Weier 
s. 42. 44 Weier s. 64 ff.  45 Abildgaards notesbog I, 10. 46 Weier s. 111. 47 Weier 
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s. 113 ff,  sml. Personalhistorisk Tidsskrift  2. R.V, 258 f.  48 Weier s. 55. 49 Weier 
s. 115 f.  50 Weier s. 116. 51 Weier s. 117 ff.  52 Weier s. 116 f.  53 Weier s. 113 f. 
54 Weier s. 114 f.  55 Weier s. 115. 56 Weier s. 58 ff.  57 Weier s. 67. 58 Weier 
s. 63. 

NYSTED †GRÅBRØDREKLOSTERS KIRKE 
Gråbrødreklostret i Nysted blev stiftet  1286 af  adelige mænd og kvinder fra  herre-

gårdene Kærstrup i Fuglse sogn og det forsvundne  Kelstrup i Erindlev sogn. Stifterne 
siges at have ladet bygge såvel selve kirken som det østlige dormitorium indtil librariet1 . 
En pavelig afladsbevilling  forelå  12912, og allerede 1293 blev der holdt kapitelsforsam-
ling i klostret, hvilket også skete 1415 og 14833. Som begravede i kirken nævnes Lyder 
Kabel 1389, Anders Siundesen til Kærstrup 1390 — hvis hustru satte ham et grav-
minde — biskop Valdemar Podebusk af  Roskilde og klerken Michael de Lure fra  Köln4 . 
1473 befalede  en pavebulle indførelse  af  observans i klostret5 . 

1531 afleveredes  af  klostrets inventar til kongen syv forgyldte  kalke af  sølv, syv for-
gyldte diske og tre små sølvskeer, som en munk i klostret havde stjålet og nedgravet6 . 
To af  klokkerne sagdes nu at være i købstadkirken (s. 195 f.). 

1551 udgik der kgl. befaling  til at lade klostret nedbryde for  at anvende materialerne 
ved opførelsen  af  et kongeligt slot i Nakskov7 , og 1554 fik  sognepræsten i Nysted kgl. 
bevilling på indtil videre at beholde klostrets abildhave og humlehave8 . Endnu 1558 
stod der et gammelt stenhus i klosterhaven, som det før  var befalet  at nedbryde9 . 

Klostret lå i den østlige udkant af  byen, hvor navnet Klosterstræde endnu minder 
om det, og dets beliggenhed er blevet påvist ved udgravninger i ældre og nyere t i d 1 0 . 
Omkring midten af  1700'rne opdagedes tilfældigvis  ved gravning levninger af  en hvæl-
vet kælderetage, muligvis rester af  køkkenet, samt en underjordisk muret vandledning1 1 . 
Pladsen, hvor klostret havde stået, den såkaldte Spurve-Have, var blevet lagt under 
Aalholm hovedgårdstakst og siden afhændet  til en borger i Nysted. Omkring år 1800 
blev der optaget mange tusind brændte sten og »nogle Tusind Læs Kampesten, som 
til Grundsteen havde ligget under meget betydelige Bygninger«, ligesom der blev fun-
det adskillige murede middelalderlige grave 1 2 . Også 1891 blev der fundet  rester af 
kampestensfundamenter,  munkesten og murede render 1 3 . Endelig foretoges  der 1900 
en udgravning, ved hvilken man fremdrog  langsiden og en gavl eller tværmur af  en 
større bygning. Langsiden var muret af  munkesten i munkeskifte  på et kampestens-
fundament  ; dens længde var ca. 27 m. Af  flere  af  de ved udgravningen fremkomne 
formsten  fremgik,  at væsentlige dele af  bygningerne må have hidrørt fra  sengotisk tid, 
og at der i klostret har været hvælvede rum, profilerede  vindues- og dørkarme samt 
stavværksdelte vinduer med blyindfattede  ruder 1 0 . Af  selve klosterkirken er ikke påvist 
sikre rester. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 S. R. D. V, 513. 2 Diplomatarium Danicum 2. R. IV. Nr. 47. 3 S. R. D. V, 519, 

521. 4 Rhode s. 375. 5 Acta pontificum  IV, 20, jfr.  S. R. D. V, 520. 6 Frederik l .s 
Registranter, s. 280. 7 Kancelliets Brevbøger 1551—55, s. 4. 8 Smst. s. 335. 9 Smst. 
12. april 1577 og 14. juli 1578. 10 Vilh. Lorenzen: De danske Franciskanerklostres 
Bygningshistorie. Kbh. 1914. S. 76. 11 Rhode s. 374. 12 F. R. Friis: Musse Hrd. 
S. 13 f.  13 C. A. Hansen: Nysted 1409—1909. S. 11. 
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s. 113 ff,  sml. Personalhistorisk Tidsskrift  2. R.V, 258 f.  48 Weier s. 55. 49 Weier 
s. 115 f.  50 Weier s. 116. 51 Weier s. 117 ff.  52 Weier s. 116 f.  53 Weier s. 113 f. 
54 Weier s. 114 f.  55 Weier s. 115. 56 Weier s. 58 ff.  57 Weier s. 67. 58 Weier 
s. 63. 
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siges at have ladet bygge såvel selve kirken som det østlige dormitorium indtil librariet1 . 
En pavelig afladsbevilling  forelå  12912, og allerede 1293 blev der holdt kapitelsforsam-
ling i klostret, hvilket også skete 1415 og 14833. Som begravede i kirken nævnes Lyder 
Kabel 1389, Anders Siundesen til Kærstrup 1390 — hvis hustru satte ham et grav-
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1531 afleveredes  af  klostrets inventar til kongen syv forgyldte  kalke af  sølv, syv for-
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stod der et gammelt stenhus i klosterhaven, som det før  var befalet  at nedbryde9 . 
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om det, og dets beliggenhed er blevet påvist ved udgravninger i ældre og nyere t i d 1 0 . 
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vet kælderetage, muligvis rester af  køkkenet, samt en underjordisk muret vandledning1 1 . 
Pladsen, hvor klostret havde stået, den såkaldte Spurve-Have, var blevet lagt under 
Aalholm hovedgårdstakst og siden afhændet  til en borger i Nysted. Omkring år 1800 
blev der optaget mange tusind brændte sten og »nogle Tusind Læs Kampesten, som 
til Grundsteen havde ligget under meget betydelige Bygninger«, ligesom der blev fun-
det adskillige murede middelalderlige grave 1 2 . Også 1891 blev der fundet  rester af 
kampestensfundamenter,  munkesten og murede render 1 3 . Endelig foretoges  der 1900 
en udgravning, ved hvilken man fremdrog  langsiden og en gavl eller tværmur af  en 
større bygning. Langsiden var muret af  munkesten i munkeskifte  på et kampestens-
fundament  ; dens længde var ca. 27 m. Af  flere  af  de ved udgravningen fremkomne 
formsten  fremgik,  at væsentlige dele af  bygningerne må have hidrørt fra  sengotisk tid, 
og at der i klostret har været hvælvede rum, profilerede  vindues- og dørkarme samt 
stavværksdelte vinduer med blyindfattede  ruder 1 0 . Af  selve klosterkirken er ikke påvist 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 S. R. D. V, 513. 2 Diplomatarium Danicum 2. R. IV. Nr. 47. 3 S. R. D. V, 519, 

521. 4 Rhode s. 375. 5 Acta pontificum  IV, 20, jfr.  S. R. D. V, 520. 6 Frederik l .s 
Registranter, s. 280. 7 Kancelliets Brevbøger 1551—55, s. 4. 8 Smst. s. 335. 9 Smst. 
12. april 1577 og 14. juli 1578. 10 Vilh. Lorenzen: De danske Franciskanerklostres 
Bygningshistorie. Kbh. 1914. S. 76. 11 Rhode s. 374. 12 F. R. Friis: Musse Hrd. 
S. 13 f.  13 C. A. Hansen: Nysted 1409—1909. S. 11. 



Fig. 1. Nykøbing. Udsnit af  Resens byplan o. 1670. 

NYKØBING KIRKE 

K irken er den tidligere franciskanerkirke,  der atter i sin oprindelse gik tilbage til det 
S. Nicolai  kapel  »hos« hvilket Erik af  Pommern 1419 stiftede  et gråbrodrekloster til 

Vor  Frues,  S. Michaels  og S. Franciscus'  ære1 , idet han tillige overdrog klostret det hos-
liggende areal, kaldet Kongsgården. Klostret omtales kun enkelte gange i løbet af  mid-
delalderen. Således blev der 1482 holdt »kapitel« i det, og 1503 blev det bragt til obser-
vans 2 . 1532, da munkene havde forladt  klostret, blev kirken overdraget til borgerskabet 
i Nykøbing som sognekirke, idet byen tillige fik  »det Hus, hvori Ringeporten er« (vest-
fløjen)  til rådhus og latinskole3 . Klostrets andre bygninger fik  byen ingen ret t i l ; de blev 
efterhånden  nedbrudt , et stort »træhus« således 15364. 

Kirkens bygningshistorie såvel som dens inventar er præget af  den omstændighed, 
at Nykøbing slot i 15- og 1600'rne var enkesæde for  flere  danske dronninger (bygning 
s. 215, inventar s. 231). 

Kirken ligger ved den middelalderlige bys sydgrænse på forholdsvis  højt 
terræn, der falder  svagt fra  vestgavlen mod øst (fig.  1). I)en dannede den 
søndre fløj  af  franciskanerklosterets  fire  fløje,  men foruden  kirken er kun den 
tilstødende, stærkt omdannede vestfløj  bevaret. 

I årenes løb havde borgernes huse og haver ædt sig tæt ind på kirken i nord-
og østsiden. 1828 blev en låge fra  snedker Thomsens have tilmuret (rgsk.), 
men først  omkring 1900 blev der efter  en truende værkstedsbrand skaffet 
nogenlunde luft  omkring kirken. På de to andre sider ligger den gamle kirke-
gård, der i lange tider gik under navnet Rosenhaven, og som mod syd grænser 
til hospitalets grund. 1847 blev en nyanlagt kirkegård taget i brug, og 1873 
blev den gamle klosterkirkegård omdannet til et anlæg. 
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Fig. 2. Nykøbing. Ydre, set fra  sydvest. 

1745 nævnes tre †kirkcriste  foran  indgangene i den hvidkalkede kirkegårds-
mur, der i løbet af  1700'rne stadig blev repareret og endelig blev nedbrudt 
18905 og erstattet med trådhegn og tjørnehæk, som o. 1900 blev udskiftet 
med et stakit. Det nuværende jerngitter er opsat, efter  at anlægget nogle år 
havde stået uden indhegning. 

Kirken, hvis nu stående dele alle er sengotiske, består af  et langhus med 
tresidet østgavl, et tårn på nordsiden samt klosterets søndre korsgang, der 
nu udgør kirkens sideskib. Alt er i det væsentlige bygget af  røde munkesten. 

Af  klosterbygningerne er foruden  søndre korsgang kun vestfløjen  og en 
antydning af  den tilstødende nordfløj  bevaret. Vestfløjen  er bygget i flere 
omgange; den del, der ligger nærmest kirken — heri dog ikke indbefattet 
korsgangen — er den ældste og muligvis den først  opførte  del af  klosteret. 
Spor i murværket viser, at denne klosterfløj  er ældre end de tilstødende to fag 
af  kirken, som antagelig igen er dennes ældste del og udgør dens første  bygge-
periode. Herfor  taler, at det synes naturligt at bygge udfra  den eksisterende 
klosterbygning, at fagenes  vinduer er ulige store og rigere profilerede  end 

O.N. 1944 



Fig. 3. Nykøbing. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af  Kunstakademiets bygningsskole 1942. 
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Fig. 4. Nykøbing. Længdesnit, set mod syd. 1:300. 
Målt af  Kunstakademiets bygningsskole 1942. 

vinduerne i den øvrige del af  kirken, samt at der ses et lille tilmuret, højtsid-
dende vindue ind mod tårnet, som ikke findes  i de øvrige fag,  men som sikkert 
markerer en fra  begyndelsen påtænkt korsgang. Kirkens lange, østlige del er 
da opført  i 2. byggeperiode; vestgavlen, som ikke er i forbandt  med lang-

14 
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Fig. 5. Nykøbing. Plan og længdesnit. Målt af  Herholdt 1872. 

murene, og hvis stilformer  viser overensstemmelser med østgavlens, er ny-
opført  på samme tid og måske rykket lidt mod vest. Tårnet, der står på 
kirkens og klosterfløjens  mure, repræsenterer 3. byggeperiode, korsgangens 
understokværk 4. og endelig dennes andet stokværk 5. og sidste middelalder-
lige byggeperiode. Hele byggeprogrammet er efter  stilformerne  at dømme gen-
nemført  i tiden op mod år 1500. Endnu 1507 udbetaltes af  guardianen 100 mrk. 
for  mursten fra  dronning Christines teglværk på Tranekær6. 

Efter  reformationen  har kirken fået  tilbygget et sakristi samt i det mindste 
eet gravkapel. Under koret er der gravkældere, som 1874 blev overhvælvet 
med beton. 

Langhuset  er bygget i to afsnit  markeret ved et stød i murværket, som på 
sydsiden ses østligt i andet fag  fra  vest. Som ovenfor  anført  synes der at være 
en mulighed for,  at den vestre del — i modstrid med almindelig middelalderlig 
kirkebygningsskik — er bygget først,  selvom tidsforskellen  ikke er stor. Uden 
hensyn hertil beskrives kirken i det følgende  fra  øst mod vest. 

Den østlige  del  består af  den meget skæve, tresidede korafslutning  samt 
fem  fag.  Hvert fags  udstrækning er nøjagtigt det halve af  skibets bredde. 
Materialet er i alt væsentlig røde munkesten i et noget blandet munkeskifte 
med tynde, ridsede vandfaldsfuger,  men der findes  dog adskillige sorte bindere 
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og i murens øvre del gule eller flammede  sten. I langmurenes indersider ses 
store partier af  kridtkvadre, der antagelig stammer fra  det †S. Nicolai  kapel, 
der var klosterkirkens forgænger.  Der er ingen synlig sokkel. Kirken inddeles 
taktfast  af  munketeglsafdækkede  støttepiller, der er i forbandt  med murene. 
Hvert af  østgavlens tre fag  har et stort, spidsbuet, mangefalset  vindue med 
løberskifte  udenom stikket. 1746 var et af  vinduerne »rent borte« og dækket 
af  brædder; det blev da tilmuret af  Lars Prip (rgsk.); nu står de alle til-
murede. Gavltoppen, der næsten helt er muret af  flammede  sten, har en rig 

14* 

Fig. 6. Nykøbing. Korafslutningen.  1:150. Målt af  Kunstakademiets bygningsskole 1942. 
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blændingsdekoration og skæve savskifter  (fig.  6). De halvandenstens gavl-
kamme er nymurede 1874 som erstatning for  de ældre helstens (rgsk.). 

Sydsiden er stærkt repareret. De store, mangefalsede  vinduer har stik som 
østgavlens; 1832 blev deres gamle stavværk erstattet af  trævinduer7; det nu-
værende stavværk og den inderste fals  skyldes restaureringen 1874. Dæk-
kede af  sideskibet står endnu nordre langmurs udvendige støttepiller, ved det 
østlige fag  er de meget slankere end de øvrige og sikkert først  dannede, efter 
at klosterets østfløj  er revet ned; muligvis repræsenterer de rester af  kloster-
fløjen,  der har efterladt  et højtsiddende tagspor på kirkemuren. I faget  sidder 
ca. 1 m over terræn to tilmurede, fladbuede  døre. I den vestlige del af  andet 
fag,  der iøvrigt er stærkt repareret, ses umiddelbart under gesimsen et tilmu-
ret, fladbuet  vindue, som indvendigt er dækket af  kirkens hvælv. 

Indvendigt ses i østgavlen 133 cm over gulvet to fladbuede  nicher, hvis 
skrånende bund synes at antyde, at de oprindelig har været vinduer. Spor 
af  lignende nicher ses i skråfagene;  her har tidligere stået bogskabe7. I søndre 
skråfag  har været hugget en dobbeltfalset,  fladbuet  døråbning til det senere 
forsvundne  sakristi (se s. 216). I sydsidens første  fag  står en ca. 2 m bred, til-
muret åbning, måske til Herfordts  kapel (se s. 216), og under gjordbuen til 
andet fag  — altså udvendigt dækket af  støttepillen — 170 cm over gulvet 
en lille tilmuret, fladbuet  niche. I tredie fag  og lidt ind i fjerde  ses et krumt 
rulskifte,  hvis top ligger et skifte  under vinduet; det har en længde af  ca. 
350 cm og står formodentlig  i forbindelse  med et nu forsvundet  mindesmærke. 
Nordsidens første  og andet fag  er for  størstedelen dækket af  ahnetavlen. Dog ses 
de to tilmurede døre og under gjordbuen en niche, der går helt til gulvet. Over 
denne og umiddelbart vest for  sidder en lille fladbuet,  tilmuret åbning gemt 
bag ahnetavlen. Døren til præsteværelset er ny, og tredie til femte  fag  er ved 
gennembrydningen af  de spidse arkadebuer så stærkt fornyede  i blokskifte, 
at kun mindre partier under hvælvingskonsollerne, visende kridtkvadermur-
værk, er bevarede. 

Den vestlige  del  tager sin begyndelse østligt i sjette fag  ved et stød i murvær-
ket, der indvendigt dog først  fornemmes  ca. 2 m over gulvet. Sydsiden er 
delvis skalmuret, men dens murværk består iøvrigt af  meget forskelligartet 
munkestensmateriale. I denne byggeperiode er ikke anvendt kridtsten. Syd-
sidens vinduer er rigt profilerede  med affasninger  og rundede led. Deres om-
løbende løberskifte  er ikke oprindeligt, men senere hugget som en falsk  fuge. 
Det vestligste af  vinduerne er så bredt, at dets stavværk har måttet firdeles  i 
modsætning til de øvrige vinduers tredeling. Indvendigt ses i sjette fag  en høj, 
smal, fladbuet  dør til tårnrummet; den er efter  indbygning af  det nye tårn-
hvælv gjort lavere. Over døren ses et tilmuret vindue, der har haft  sin under-
kant ca. 5 m over kirkegulvet, og som viser sin fladbues  afrundede  kant ind 
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Aa. Rl. 1947 
Fig. 7. Nykøbing. Tårn, set fra  nordøst (s. 214). 

mod tårnets mellemstokværk 160 cm højere oppe. I det vestligste fag  ses en 
tilmuret dør til vindeltrappen i muren mellem kirken og klosterfløjen  samt 
tre tilmurede, højtsiddende vinduer i klostergavlen, som er blevet tillukkede, 
da kirken blev opført. 

Ændringer  og tilføjelser.  Vestgavlen  er som omtalt yngre end de tilstødende 
langmure og ikke i forbandt  med disse. I modsætning til kirkens øvrige mure 
hviler gavlen og dens to brynede, munketeglsafdækkede  piller på svære syld-
sten. Hver af  pillerne har forneden  til alle tre sider en firkantet  blænding; i den 
søndre er indsat et solur (s. 230). Vestportalen er i sin nuværende form  ny, 
men dørstedet er sikkert gammelt. Over det sidder et stort, mangefalset,  spids-
buet vindue med løberskifte  langs stikkets overkant. Dets firdelte  stavværk 
skyldes restaureringen 1874, da vinduet blev genåbnet og forstørret  efter  at 
have stået tilmuret siden 1767 (rgsk.). Indvendigt er vinduet profileret  med 
affasninger,  hulkanter og rundstave. Gavlfeltet  har en fladbuet,  dobbelt-
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falset  glug omgivet af  en stærkt varieret blændingsdekoration i slægt med 
østgavlens. Kamtakkerne er restaurerede. 

Tårnet  (fig.  7) er opført  med to sider stående på kirkens og klosterfløjens 
mure. Understokværket er helt indkapslet i bygningen; det har en dobbeltfalset, 
fladbuet  dør til klosterfløjen  og den foran  omtalte dør til skibet samt senere 
huggede, fladbuede  åbninger til korsgangene. Tårnrummet havde oprindelig 
et hvælv, der var højere end det nuværende. Over korsgangenes tage ses 
tårnets murværk muret i munkeskifte  med sorte bindere. Adgangen til tår-
nets andet stokværk har oprindelig været ad en vindeltrappe med indgang fra 
klosterfløjen;  nu er kun en ruin af  trappen tilbage. Andet stokværk har mod 
nord haft  et dobbeltfalset,  fladbuet  vindue8, der er blevet dækket ved kors-
gangens opførelse.  I østsiden er muligvis et tilsvarende vindue med udvendigt 
spidsbuet spejl blevet omdannet til dør for  at skaffe  adgang til søndre kors-
gangs andet stokværk. I vest ses op mod den gamle klostermur en 64 cm dyb, 
spids vægbue, som har hele rummets bredde og hviler på udkragninger med 
rundet underkant. Under buen har en lav, dobbeltfalset,  fladbuet  dør ført 
ud til vindeltrappen. Rummet viser spor af  at have været overhvælvet. I 
sydmuren ses det ovenfor  omtalte vindue fra  kirken. Tredie stokværk har i 
øst og nord en dobbeltfalset,  fladbuet  glug; en lignende mod syd er tilmuret. 
I samme side har rummet en stor, spidsbuet spareniche. I fjerde  stokværk 
ses tilmurede glugger mod øst og nord; den østre er fladbuet,  den nordre 
spidsbuet med en tilmuret skjoldblænding på hver side. Med femte  stokværk 
slutter det middelalderlige murværk over en senere indsat, kurvehanksbuet glug 
i øst og nord. Hvorledes det middelalderlige tårntag har været, vides ikke 
med bestemthed; der tør ikke lægges altfor  stor vægt på, at der på Resens 
plan (fig.  1) er vist et almindeligt sadeltag, men muligvis er det rigtigt. 

Sideskibet  er, som flere  gange nævnt, klosterets søndre korsgang. Ydermu-
ren er bygget af  røde munkesten i munkeskifte  på en svær kampestenssyld. 
En stribe i murværket mellem de to stokværks vinduer samt en betydelig 
forskel  i stentykkelsen markerer, at bygningen en tid lang kun har haft  eet 
stokværk, hvis syv spidsbuede vinduer har nymuret stavværk i gamle false. 
Gangen, der senere ofte  betegnes som mørke gang eller kirkens lille gang, 
har haft  fire  fag  hvælvinger, som blev nedbrudt og genopført  1874; dog var 
den østlige allerede styrtet ned 1746 (rgsk.). Andet stokværk, der oprindelig 
har haft  indgang fra  tårnet, har seks fag  fladbuede,  retkantede vinduer, der 
ligesom første  stokværks har en hulkant indvendigt. Østgavlen bestod 1746 
af  bindingsværk og brædder, der antagelig er sat op, da klosterets østfløj  blev 
revet ned. Et spor på tårnmuren viser, at kirkens tag tidligere har fortsat  ud 
over sideskibet, en tegning fra  18699 viser, at det har været teglhængt. 

Ændringer  og tilføjelser  efter  reformationen.  Det var forholdsvis  nye og gode 
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bygninger, borgerne overtog, da kongen på reformationstiden  skænkede dem 
klosterkirken til sognekirke og vestfløjen  til rådhus (s. 206). Kirkebygningen 
kunne uden videre tages i brug til den nye gudstjeneste, og der gik 80 år, 
for  større arbejder blev sat i gang. Det var den energiske dronning Sophie 
på Nykøbing slot, der udstrakte sin virketrang til byens kirke og 1613 skæn-
kede 800 dlr. til indbygning af  hvælv; to år efter  måtte hun yderligere yde 500 
dlr., og endelig 1616 bekostede hun hvælvenes staffering10.  Selvom over-

hvælvningen har været projekteret fra  første  færd,  er det åbenbart, at man har 
ladet sig nøje med et bræddeloft,  indtil dronningen påtog sig at fuldføre  kirken 
efter  det oprindelige byggeprogram. De noget lave, rundbuede hvælv har meget 
højt puklede, uregelmæssigt murede kapper (fig.  4), der skærer ned over 
vinduesbuerne og iøvrigt går glat over i væggene. De halvstens ribber er fasede, 
gjordbuerne har afrundet  profil.  Det nederste af  den temmelig brede, fire 
skifter  høje vægkonsol er borthugget ved ahnetavlens opsætning 1627; 1825 
mente man om de øvrige, at de »var af  en usædvanlig Størrelse og havde en 
større Udladning, som de til Ziir eller Nytte behøvede«, og de blev alle omdan-
nede (rgsk.) til en plump konsol med et lille tandsnit i underkanten, som endnu 
er bevaret i nordvestre hjørne, mellem østvinduerne og umiddelbart øst for 
nordsidens arkader. Resten har rimeligvis fået  deres nuværende karnisform 
1872, da mureren blev betalt for  at reparere hvælv og hugge gesimssten (rgsk.). 

I sidste halvdel af  1600'rne var kirkens tilstand temmelig dårlig, og der 
blev samlet ind i hele landet for  at skaffe  penge til restaureringen. Det var 
især tårnet, det var galt med, og det lykkedes virkelig at skaffe  en kapital 
til dets fornyelse.  Uheldigvis måtte kirkebestyrelsen stille den til disposition 
som lån, og da man 1754 havde hugget grundsten til et nyt tårn i forventning 
om at få  pengene tilbage, blev man skuffet  og måtte standse arbejdet11 . 1758 
meddelte inspektionen stiftamtmanden,  at en del af  tårnet allerede var faldet 
ned, og at ingen vovede sig op i det for  at ringe12. Man ønskede at bygge et 
nyt tårn ved vestgavlen og havde indsendt et forslag,  som Thura imidlertid 
fandt  umoderne og dyrt. Han udarbejdede et nyt forslag,  som blev godkendt, 
men af  økonomiske grunde ikke gennemført.  Endelig besluttede man sig til 
at forhøje  det gamle tårn efter  lokale håndværkeres forslag,  efter  at to køben-
havnske mestre havde afgivet  deres skøn (rgsk.). Det kostede 5375 rdl. og blev 
indviet 176613. Det nye murværk er opført  i to stokværks højde i krydsfor-
bandt. Hvert stokværk har til alle sider store, kurvehanksbuede glugger. Sand-
stens(?) gesimsen har en kraftig  udladning under det kobberdækkede løgspir, 
der har fløjstang  med kronet C 7 og 1766. Den blæste ned 185214 og fornyedes 
1873 samtidig med, at kobbertaget blev repareret (rgsk.). 1847 blev tårn-
hvælvene i tårnrummet og i andet stokværk nedbrudt; sidstnævnte sted blev 
hvælvet genopført  efter  model fra  vestfløjens  korsgang (rgsk.). 
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†Tilbygninger.  1665 fik  apoteker i København Christopher Herfordt  til-
ladelse til at lade sin begravelse indhegne med et gitterværk og sætte et halv-
tag derover15. Den lå på sydsiden af  kirken og var »muret og indrettet« af 
hans far16  og var øjensynlig en åben halvtagsbygning. 1754 lod kirkeværgen 
den opbygge med sadeltag, der omtales gesimser, og at loftet  blev anstrøget 
med sort oliefarve  og hvide lister (rgsk.). Man hører ikke om andre kapeller, 
før  der 1826 gives tilladelse til nedrivning af  det riegelske kapel og Seidelins 
begravelse17; måske er det forskellige  betegnelser for  den samme ting. 1839 
afpudsedes  det stykke mur, hvor det gamle kapel havde stået (rgsk.). 

Sakristiet nævnes første  gang 1720, da det havde givet sig noget ud fra  kirke-
muren (rgsk.). På Herholdts tegning18 er det vist som en lille bindingsværks-
bygning på korets søndre skråfag,  og ved restaureringen 1874 blev det fjernet, 
og et nyt præsteværelse blev indrettet østligt i sideskibet med dør til koret. 

Når våbenhuset omtales i regnskaberne, f.  eks. da det fik  nyt loft  1774—75, 
skal det sikkert ikke forstås  som en selvstændig bygning, men som det stadig 
eksisterende aflukke  inden for  vestportalen. 

Pulpiturerne i sideskibets andet stokværk (fig.  8) blev indrettet før  1680, 
da der blev bygget en ny trappe op til dem (rgsk.). På loftet  ses nu toppen af 
en bred bue over det østligste, og puds på murene viser, at de har stået med 
åben tagstol til hanebåndshøjde. Først 1872 blev loftet  sænket og lagt af 
stafferede  brædder (rgsk.). Vestligst på sideskibsloftet  fører  en lille, kurve-
hanksbuet gang gennem kirkemuren ind til kirken. Den stammer fra  o. 1700, 
men er nu tilmuret. 

Sideskibets understokværk stod endnu 1766 kun i forbindelse  med kirken 
ved en almindelig dør (rgsk.), men senere blev hugget tre grove, rundbuede 
arkadebuer, hvis form  Herholdt forbedrede  1874 samtidigt med, at pulpituret 
ovenover fik  sine spidsbuede tvillingåbninger, og de gamle korsgangshvælv 
blev muret om (rgsk.) 

Udover indretningen af  sideskibet havde restaureringen 1874 til hoved-
formål  at udskifte  de 1831 indsatte trævinduer19 med muret stavværk samt 
udbedring af  almindelig brøstfældighed.  Korgulvet var 1858 lagt med gule og 
blå fliser  (rgsk.), nu fik  skibet gulv af  mursten i mønster. Hele restaureringen 
kostede 27659 rdl. 3 m. 9 sk. 

Kirketaget har til begge sider haft  kviste, der nævnes første  gang 1771 
(rgsk.). Den søndre blev taget ned 1839. Tagværkerne blev fornyet  1872 med 
anvendelse af  enkelte gamle tømmerstykker. Ved denne lejlighed må sideski-
bets tag, der tidligere gik i flugt  med hovedskibets, være sænket og samtidig 
skiferdækket.  Skibets middelalderlige tagværk, der har efterladt  spor i tårnets 
murværk, ses at have bestået af  13—15 cm brede spær, der har stået med ca. 
100 cm's afstand.  Hovedskibet er teglhængt. 
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Fig. 8. Nykøbing. Indre, set mod øst. Før restaureringen. 

KALKMALERIER 

Kirken fik  antagelig sin første  kalkmalede udsmykning, da dronning Sophie 
1616 lod hvælvene staffere.  1874 dekorerede malermester C. Weber igen rib-
ber og gjordbuer efter  egen tegning (rgsk.). Disse mådeholdne dekorationer 
er nu overkalkede. I sideskibets vestligste pulpitur er på kirkemuren gråt i 
gråt med fraktur  fra  o. 1700 malet en religiøs indskrift  på tysk samt en figur. 

INVENTAR 

Alterbord,  middelalderligt, muret af  munkesten, men senere gjort større. 
Alterbordspanel,  1600'rne. På forsiden  to store, glatte fyldinger,  på kort-

siderne een, gennemskåret og hævet bagtil, hvilket sikkert er sket samtidig med, 
at altertavlen løftedes  ca. 30 cm over alterbordet. Oprindelig højde 105 cm. 
Samtidig staffering  bestående af  store, grønne draperier med sorte kvaster. 
På nordsiden indskårne initialer og årstal, det ældste 1731. 
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Aa. Rl. 1947 
Fig. 9. Nykøbing. Indre, set mod vest. 

Alterklæder.  1) 1600'rne, af  vinrødt fløjl  med granatæblemotiv. 
2) 1719, stærkt fornyet,  men med gammelt midtstykke, hvorpå et stort 

guld- og sølvtrådsbroderi, Frederik 4.s kronede spejlmonogram, flankeret  af 
palmegrene, hvori slynger sig et bånd med versalindskriften:  »Dominus mihi 
adiutor« (»Gud er min hjælper«), og forneden  elefantordenen  og årstallet 1719. 
Skænket kirken 1767 af  Christian 7.; tidligere i Nykøbing slotskirke (rgsk.). 

†Alterklæder.  1) 1553, af  gyldenstykke med sorte fløjlskanter  og indskrift 
med latinske bogstaver, nævnt 1705 (rgsk.). 

2) 1688 solgtes et gammelt alterklæde til Veggerløse kirke for  10 rdl. 
3) Nævnt 1705, brunt fløjl  med fryndser  (rgsk.). 
4) 1715, blommet fløjl  med sølvkniplinger, skænket af  madame Raun (rgsk.). 
Altertavle  (fig.  10) i høj-renaissance, fra  o. 1616, da dronning Sophie gav 

kirken 500 dlr. »til et nyt Alter og til Udstaffering  af  den ny Hvælving«. På 
den ene søjle stod tidligere årstallet 161820. Tavlen hidrører utvivlsomt fra 
samme værksted som altertavlen i Rødby kirke (s. 161). Kraftig  arkitek-
tonisk opbygning med dygtigt skårne enkeltheder. 
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Fig. 10. Nykøbing. Altertavle (s. 218), 

I storstykket lindes tre felter  med malerier flankeret  af  udskårne hermer 
på rammestykkerne, Adam og Eva mellem »det gamle« og »det ny Testamente«, 
Moses og Kristus (?). Storsøjlerne, som er placeret midt for  sidefelterne,  har 
korinthiske kapitæler og prydbælter, hvis rulleværkskartoucher indfatter  to 
kvindelige dyder, retfærdigheden  og kærligheden. På søjlepostamenternes for-

O.N. 1944 
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O. N.1944 
Fig. 11. Nykøbing. Alterkalk (s. 221). 

O. N. J 944 
Fig. 12. Nykøbing. Alterkalk (s. 221). 

sider er udskåret det danske og det mecklenborgske våben og på postament-
fremspringet  i tavlens lodrette midtakse »Troen«. I de to postamentfelter 
findes  relieffer  forestillende  Kristi dåb og nadveren. Den stærkt fremsprin-
gende storgesims har smalle, udskårne hængeborter under arkitraven, glatte 
frisefelter  og en profileret  kronliste med tandsnit og konsoller. På gesimsen, 
ovenover søjlerne og på midten er anbragt bøjlekonsoller, spiralsnoede og med 
engle bærende lidelsesredskaberne. Topstykket er kraftigt  og stærkt opdelt, 
dets midtparti hævet i forhold  til sidepartierne og anbragt på et højt posta-
ment. Midtfyldingen,  som rummer en kronet rulleværkskartouche med ini-
tialerne F S, flankeres  af  små søjler med korinthiske kapitæler og pryd-
bælter; disse har på forsiden  nøgne dyder, klogskaben og styrken. På posta-
mentfremspringenes  forside  er diademhoveder. Postamentfeltet  er glat. I de 
små, lavtsiddende sidefelter  findes  udskårne figurer  forestillende  Peter og 
Paulus med glorieskiver over hovedet under små, pærestavprydede gesimser, 
der inderst løber af  på småsøjlernes prydbælter og yderst bæres af  hermer 
med frugtbundter  på skafterne.  På storgesimsen er iøvrigt anbragt dyderne 
mådehold og håb indrammet af  rulleværkskartoucher og yderst siddende på 
volutsvungne gesimser to evangelistfigurer.  Over sidefelternes  hermer basun-
blæsende engle. Topstykkets søjler bærer en kraftig  gesims, hvis store, runde 
led er prydet med beslagværk, over søjlerne er der volutsnoede bøjlekonsoller 

220 
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med diademhoveder. Øverst afsluttes 
tavlen af  en udskåret gavl i form  af 
en gennembrudt rulleværkskartouche 
med den opstandne frelser  flankeret 
af  siddende evangelister yderst på ge-
simsen. Allerøverst Kristus tronende 
på jordkloden. Storvingerne prydes af 
rulleværk, frugtklaser  og fantasifigu-
rer samt i to små, rektangulære felter 
bebudelsen og hyrdernes tilbedelse. De 
små postamentvinger har rulleværk og 
en profileret  herme med bruskværk på 
skaftet;  små rulleværkstopvinger og 
fugle  flankerer  topstykkets midtfelt. 

Storfeltets  malerier, på træ, hidrører 
utvivlsomt fra  Antonius Clements 
værksted. I det store midtfelt  kors-
fæstelsen,  i de smalle sidefelter  Isaks 
ofring  og slangen i ørkenen. Under 
sidefelternes  malerier malede kartou-
cher med gylden fraktur,  1. mosebog 22 og 4. mosebog 21. På storgesimsens 
frise  og topstykkets postament indskrifter  fra  tavlens restaurering 1874. De 
afløste  tavlens oprindelige indskrifter  på tysk, som man 1872 besluttede at 
fjerne21.  Med undtagelse af  postamentfremspringenes  våben, som er stafferede 
i farver,  og frisernes  blå baggrund for  indskrifterne,  står tavlen i renset træ 
med forgyldning.  1832 sad alle farver  og guldet som støv på træet, idet olien i 
farven  var fortæret,  og 1874 aftoges  den gamle farve  af  alteret, der lakeredes 
og forgyldtes  af  malermester C. Weber (rgsk.). Som forlæg  for  korsfæstelses-
billedet har Clement benyttet J. Sadelers stik efter  Christoph Schwartz. 

Altersølv.  Alterkalke.  1) (Fig. 12) sengotisk, fra  o. 1500, 18 cm høj. Sekstun-
get fod  med bred, sekstunget fodplade  og lodret standkant med rudemønster. 
På foden  pånittet en støbt krucifiksgruppe.  Kort, rundt skaft  med minuskel-
indskrift  mellem riflede  rundstave over og under knoppen: »Ave Mari« og 
»Waldenrod«. Stor, flad  knop med stærkt fremspringende  rudebosser, hvori står: 
»Ihes(u)s« og mellem bosserne blade med skraveret stavværk. Samtidigt glat 
bæger, som spidser stærkt nedadtil. Nylig er påloddet en hældetud. 2) (Fig. 11) 
o. 1670, 20 cm høj. Lav, sekskantet fod  med tunget fodplade  og knækket 
vulst, graverede barokblomster og pånittet, støbt krucifiksfigur.  Sekskantet 
skaft  med bred, flad  knop, vandret midtdelt af  en gennembrudt bølgeliste og 
med drevne bosser på over- og undersiden. Bredt bæger med forstærket  rand. 

O. N.1944 
Fig. 13. Nykøbing. Vinkande 1692 (s. 222). 
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Diske.  1) Glat, med cirkelkors. 2) Sam-
tidig med kalken fra  o. 1670, glat. 
3) Glat, med påloddet krucifiks  og me-
stermærke for  H. P. Kreiberg 1862 
(rgsk.). Tre † kalke  og † diske  samt 
tre sølvskeer blev 1531 konfiskeret  af 
kongen22. †Kalk  med årstallet 1593 og 
navnene Friderich Hobbe til Bosserup, 
høvedsmand over Nykøbing, og Fru 
Gidsel Urne23 . 

Oblatæske,  1656, 5,7 cm høj, cylin-
derformet  og glat med en smal bort 
langs bunden. På låget kort latinsk 
versalindskrift  med navnet på giveren, 
sognepræsten Jess Jessen og årstallet. 

Vinkande  (fig.  13). 1692, 19,5 cm høj. 
Rund profileret  fod  med let skrånende 
fodplade  og vulst, pæreformet  korpus 
og hældetud smykket med støbt ma-
ske. Låg med vulst og profiler  og øverst 
i et konvekst felt  Hobbes og Urnes 
våben og initialer i drevet og graveret 
arbejde. Gæk af  form  som drueklase 
og hank endende i skjold. I hjertefor-
met akantusramme under tuden ver-
salindskriften:  »Anno 1593 hafver  erlig 
oc welbyrdig Mand Frederich Hobe til 
Boserup Høfvidtzmand  paa Nykiøbing 
och Aaleholm och hans kiere Hustru 

erlig och welbyrdig Frue Frue Sidtzel Wrne gifved  denne Kande til Nykiø-
bings Kirche. Anno 1692 er dend forbedret  och omgiort«. Våbenskjoldet er 
sikkert overflyttet  fra  den gamle kande. Kanden har et hul i den ene side og 
bruges ikke mere. 

Sygekalk,  1871, stemplet H. P. Kreiberg. 
† Sygekalke.  1) Nævnt 1677, da guldsmed Anders forbedrede  »det sølf  Com-

metken« til sygekalken (rgsk.). 
2) 1690, forfærdiget  på foranledning  af  sognepræsten Jens Michelsen Veil 

»af  et fordum  Stykke Sølv kaldtes Støvlebratse (beslag) og forbedret  af  Kirkens 
Penge« (præsteindb. 1755). 

3) 1705, skænket af  Jestaysen Tiisen (præsteindb. 1755). 

O. N.1942 
Fig. 14. Nykøbing. Alterstage 1501 (s. 223). 
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Hude fot. 
Fig. 15. Nykøbing. Døbefont  1648 (s. 224). 

Alterstager  (fig.  14), 1501, 49 cm høje. 
Rund, profileret  fod,  snoet, sekskantet 
skaft  med sekssidede, profilerede  ringe 
forneden  og på midten. Rund, profi-
leret lyseskål med lysetorn af  jern. 
På foden  graveret minuskelindskrift: 
»Anno d(omi)ni 1501 Heyne Bispen-
rade«, sikkert navnet på giveren. 

Bibel fra  1768 i folioformat,  tysk, 
trykt i Nürnberg, med talrige stik. 
Indbundet i rokokoagtigt skindbind, 
på ryggen årstallet 1811. Ifølge  ind-
skrift  testamenteret kirken af  fru  Ola-
via Andersen, født  i Nykøbing 1853, 
død 1940. I sakristiet. 

† Bibel i folio  med fransk  bind, for-
sølvet på ryggen, nævnt 1705 (rgsk.). 

* Akvamanile,  o. 1200—35, af  malm, 
i form  af  en løve og med hank af  en 
vingeløs drage, som har bidt sig fast  i 
løvens nakke. Stiliseret, graveret man-
ke. Akvamanilen, der nu er i Natio-
nalmuseet, siges at have tilhørt Ny-
købing kirke24. 

Messehagler.  1) 1500'rne, spansk 
eller italiensk brokade med symmetrisk mønster af  fletværksbånd  og blom-
ster. Rygskjoldet er sat sammen af  flere  stykker og bærer et senere påsyet 
guldkors med Kristusfigur  i sølvbroderi. Guldkniplinger langs kanterne. 

2) O. 1700, af  rødt fløjl  med påsyet, gyldent krucifiks  og kantet med tre ræk-
ker guldgalloner. Skænket kirken 1767, tidligere i Nykøbing slotskirke (rgsk.). 

† Messehagler.  1) 1660, hvortil brugtes blåt lærred og rød silke (rgsk.). 
2) Nævnt 1705, brunt fløjl  med sølvkniplinger og baldyret Kristi billede på 

ryggen og en due forpå  (rgsk.). 
3) Nævnt 1705, rødt fløjl  med guld- og sølvkniplinger (rgsk.). 
4) Nævnt 1705, brunt fløjl,  gammel (rgsk.). 
5) 1715, baldyret og af  blomstret, rødt fløjl,  skænket af  madame Raun (rgsk.). 
6) Beg. af  1700'rne, rødt fløjl  med Frederik 4.s navn og krone broderet med 

guld. Skænket kirken 1766 af  Christian 7. fra  Nykøbing slotskirke. 
† Alterskranke,  nævnt 1669, da maleren betaltes for  at staffere  tralværket 

på knæfaldet  (rgsk.). 
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Døbefont  (fig.  15), 1648, 92 cm høj, af  malm. Ottekantet, profileret  fod  med 
indpunslet rankeværk. Kort, tykt skaft,  hvis udadbuede sider er smykkede 
med bruskværkskartoucher.  Ottekantet, forgyldt  kumme med bruskværks-
masker og øverst en indskrift  med reliefversaler:  »Olle Nickls(søn) Karen 
Andesd(atter) Knud Bents(søn) hafver  ladet bekoste denne Funt til Guds 
Ære 1648«. Signaturen: »Antony Wisse me fecit  in Lubeck« (»A. W. gjorde 
mig i L.«) findes  indprikket på to af  kummens sider. Fonten blev 1832 renset 
af  maler Broge og flyttet  fra  kirkens vestende op i koret25 . 

Dåbsfad,  o. 1650, et smukt, nederlandsk arbejde, ottekantet, 79 cm i tvm. 
I den konkave bund er udhamret og udpunslet en fremstilling  af  Kristi dåb 
i et slyngværk med fire  store blomster. Også på randen findes  slyngværk med 
figurer,  Evas skabelse, bebudelsen, en nøgen, liggende kvinde med blomster 
i hånden og en figur  med strålekrans om hovedet. Pånittet krog til et hånd-
klæde. 

* Dåbsfad,  sydtysk arbejde fra  o. 1575, skænket til Nykøbing kirke 1639 af 
kaptajn Moritz Densen Busk og solgt til Veggerløse kirke (Falsters nørre her-
red) for  tre rd. 1691 (rgsk.). 

†Fontelukke26,  1646, i det nordvestlige hjørne af  kirken med udskåret og 
stafferet  gitter forsynet  med en dobbeltdør. Om udstyret af  font  og omgivelser, 
hvortil hørte en †fontehimmel  og to epitafiemalerier,  se s. 236; det blev bekostet 
af  Karen Andersdatter Schytte, vinskænker Knud Bentzens hustru, som sam-
tidig indrettede en begravelse for  sig selv og sin familie  på vestvæggen, nord 
for  indgangen. 

Korbuekrucifiks,  1646. Det lille hovede, som synker fremefter,  ned mod 
højre skulder, bærer tornekrone. Kraftigt  hår og skæg. Kroppen er slank og 
mager, det smalle lændeklæde har knude og snip ved højre hofte.  Knæene 
stærkt bøjede, skinnebenene skarpe og fødderne  lagt over hinanden. Lænde-
klædet er mørkebrunt med guld, karnationen grålig-rød. Samtidigt korstræ 
med fremadbuede  arme. Krucifikset,  som har været anbragt i forbindelse 
med fontelukkets  udsmykning27, hænger nu på skibets nordvæg over for 
prædikestolen. 

†Korgitter28,  1638, ifølge  kontrakt med borgmestrene og kirkeværgen af 
29. dec. 1637 forfærdiget  af  Jørgen Ringnis efter  fremvist  afridsning.  Over 
døren var malet Jerusalem, og derunder læstes: »Min Agt er snarlig at boe i 
denne skiønne Stad«. På bagsiden fandtes  en indskrift  med borgmester Jacob 
Christensen og hustru Magdalene Jensdatters navne og angivelse af  deres be-
gravelses beliggenhed. Døren var udsmykket med skårne figurer:  en Salvator 
oven på fordakningen,  med to apostle næst under, prinsens (den udvalgte 
prins Christian) og prinsessens våben, med kroner og navne. Imellem fordak-
ningen de andre ti apostle og inden i de seks fordakninger  seks dyder. 
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O. N.1944 
Fig. 16. Nykøbing. Prædikestol 1640, skåret af  Jørgen Ringnis (s. 225). 

Korgitret fjernedes  ved istandsættelsen 1832. Af  dets snitværk er i kirken 
bevaret topstykket med det store dobbeltvåben (nu anbragt på orgelpulpitu-
ret) samt i stiftsmuseet  i Maribo to udskårne *figurer,  Markus og en apostel, og 
to udskårne *bruskværksvinger; muligvis hidrører også et bomærkeskjold med 
vinskænker Knud Bentzens bomærke fra  korgitret29. 

Prædikestol  (lig. 16) fra  1640, et bruskbarokt arbejde af  Jørgen Ringnis. 
I de fire  fag  lindes store muslingeskalnicher med udskårne figurer  forestil-
lende evangelisterne, på hjørnerne nederst mindre nicher, hvori deres tegn 
er anbragt, derover vingede englehoveder. I)e svungne postamentfelters  llad-
snit dækkes tildels af  bruskværks hængeskjolde, som er anbragt under 
ligurerne. Postamentfremspringene  på hjørnerne har diademhoveder. Gesim-

15 
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sen er profileret,  dens underste led er en pærestav, det øverste, som har ranke-
værk og på hjørnerne bøjlekonsoller med englehoveder, er en samtidig tilføj-
else af  en anden hånd. Under stolen hængestykker og bøjler, der samles over 
volutkapitæl, som bæres af  en stor figur,  Moses med lovens tavler. Samtidig 
opgang med tre glatte fyldinger  hvorimellem pilastre. Udsavede, bøjleformede 
hængestykker under vangen. Samtidig, rigt udskåret himmel, hvis profilerede 
gesims har glatte frisefelter,  kronliste med rankeslyng og på hjørnerne engle-
hovedkonsoller. Over gesimsen er på siderne gennembrudte bruskværksgavle 
og på hjørnerne putti med lidelsesredskaberne; fra  hjørnerne udgår bøjler, 
som bærer en kugle med et udskåret krucifiks.  I loftet  er en sekskantet fyl-
ding med en strålesol. Himlen repareredes 1747 af  Peder Rosenkilde snedker 
og forgyldtes  af  malermester C. Weber 1874 (rgsk.). Ny, broget staffering. 
I opgangens fyldinger  er malet tre borgerlige våbenskjolde og initialerne HNS, 
AND og ONS henvisende til stolens givere Hans Nickeisen, Anna Nickels-
datter og Oluf  Nickeisen, hvis fader  Nickel Hansen Lundt var borgmester i 
Nykøbing30. I himlens frisefelter  en frakturindskrift,  Luc. 10, fra  1874. Under 
lydhimlen var opslået en 1874 fjernet  indskrift,  et gådevers om Kristus i 
to latinske hexametre, sandsynligvis en del af  stolens nu helt forsvundne  ryg-
skjold31. 1832 rensedes og renoveredes stolen af  maler Broge (rgsk.). 

† Timeglas  ved prædikestolen, foræret  til kirken 1714 af  skipper Jonatan 
Hansen (rgsk.). 

Stolestader  fra  kirkens store restaurering 1874. 
† Stolestader,  nævnt i rgsk. 1) 1669 blev borgmester og rådmænds stole for-

højet med tralværk32. 2) 1758, skolens fem  stole i koret, gjort af  snedker 
Christoffer  Bang. 

†Lukkede  stole  (se fig.  5 og 8), nævnt flere  steder i rgsk. 1) 1815 »den store 
blaamalede Stol ved Hvælvingen«, nedtaget 1825 og rimeligvis identisk med 
den vestligste af  de tre † lukkede stole, som var indrettet over sideskibet, 
med snedkrede façader  ud til kirkerummet; 1832 blev disse malet af  Broge. 

2—3) De to østligste fremtræder  på et ældre fotografi  (fig.  8). Den nærmest 
koret, fra  o. 1750, havde brystningspanel med seks glatte fyldinger  med male-
rier og åbningen et tilsvarende antal buer med pilastre, som bar en forkrøbbet 
gesims og en splitgavl. Den anden havde brystningspanel med seks glatte 
fyldinger  og tre åbninger med udsavede baldakiner og en tredelt, svunget gavl 
med en kraftig,  profileret  gesimsliste. 

4) På pulpituret i kirkens vestende, fjernet  1874, da et galleri anbragtes i 
stedet. 

†Præstestol,  nævnt 1663 og fornyet  1726 og 1833 (rgsk.). 
† Degnestol  fra  1833, da den maledes sammen med præstestolen af  maler 

Broge (rgsk.). 
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† Pulpiturer.  1) 1724 forærede  Christian Fridscher og hustru Christiana 
Maria Wichman kirken et nyt pulpitur, bygget fra  vest og 12—14 alen langt, 
i den søndre side med givernes og øvrighedens navne (præsteindb.). Det var 
muligvis gjort af  snedker Anders Jensen Eggert, som kom til Nykøbing fra 
Låland samme år 3 3 . Anstrøget med oliefarve  (rgsk.). 

2) 1757 byggedes et pulpitur over den store port og fonten,  og orgelet flyt-
tedes dertil (rgsk.). 

† Skabe.  1662 nævnes dronning Sophies skab i koret (rgsk.). 1705 nævnes to 
vægskabe i korets nordside og et i søndre side med salig Peder Søfrensens 
bibliotek (se s. 231). 1832 malede Broge det lille, indmurede skab (rgsk.). 

Orgel  fra  1904. 
†Orgler.  1) 1630—40 under bygning34, 1710 brøstfældigt,  1757 istandsat for 

280 rdlr., vistnok af  orgelbygger Svane, Langeland (rgsk.), og fra  korets sydside34 

flyttet  til det samtidig opførte  †pulpitur i kirkens vestende; 1758 maledes 
fløjene,  og på rygpositivet sattes en indskrift  med oplysning om indsamling til 
istandsættelsen og et religiøst vers af  provst Wederkinck35. 1832 blev det 
repareret af  orgelbygger Bergmann, Kiøng, og malet af  Hans Broge (rgsk.). 

2) 1848, bygget på samme plads af  orgelbygger Ramus for  1700 rdlr. Pa-
nelklædningen maledes hvid og »Shateringen« ved de indvendige kanter blå 
(rgsk.). 1874 repareredes orglet for  600 rdlr. (rgsk.). 

Pengeblokke.  1) 1584, jernbunden, rigt beslået med pyntesøm og omkring 
pengetragten en indskrift  med navne på kirkeværgerne Lavritz Matse og Jens 
Rubert samt årstallet i jernbogstaver. Stor, trekantet taskelås. 

2) 1600'rne, jernbunden og med hængelås. Ved kirkens indgang. 
† Pengeblok.  1812 leverede snedkermester Schneider en blok af  eg til at 

lægge bankosedler i. 1705 nævnes tre ny †pengetavler  til de fattige  og to gamle 
samt to sorte fløjlspunge,  og samme år forfærdigede  guldsmed Andreas en tavle, 
hvis sølv var blevet stjålet (rgsk.). 

† Præsterækketavle,  nævnt 1754 (rgsk.). 
Lysekroner.  1) O. 1620, af  usædvanlig form.  Tungt profileret  stang med 

ægformet  midtled og flakt  ørn foroven.  2 x 6 svagt nedhængende lysearme, 
og på ægleddet fem,  oprindelig seks, s-formede  prydarme med bruskagtige 
knopper. Kronen er ophængt i snoede jernstænger med forgyldte  kugler; på 
den nederste stang er fastgjort  en due. Mod syd i koret. 

2) 1625. Stang med flakt  ørn foroven,  otte spinkle, stærkt nedhængende 
arme med mellemfaldende,  ganske små prydbøjler. På hængekuglen graverede 
versaler: »Albret Albertson Ritze, Jurgen Robbert, Birgite Andersd(atter)« 
samt årstal og bomærkeskjolde. Ophængt i jernstænger med forgyldte  kugler. 
Østligst i skibet. 

3) 1660. Stang med vase- og balusterled. Foroven en kvindefigur  i antik dragt 
15* 
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med oprakte arme, som på hovedet bærer den bøjle, dannet af  to bukke, hvori 
kronen er ophængt. Stor hængekugle med knop i bladroset. 2 x 8 stærkt 
svungne og knækkede lysearme og prydbøjler, der består af  skæggede masker 
i profil.  På hængekuglen tysk versalindskrift  med navnet på giveren Hans 
Fischer fra  Lübeck og årstallet 1660. Ophængt i jernstænger med forgyldte 
kugler. I skibet, overfor  prædikestolen. 

4) 1650—75. Stang med flakt  ørn foroven.  2 x 6 meget tynde og stærkt 
nedhængende lysearme, i den nederste række pyntearme med rosetter og 
mellem rækkerne tre prydbøjler i form  af  havheste. Ophængt i jernstænger 
med forgyldte  kugler. Nordligst i koret. 

5) 1740. Stang med stor hængekugle, balusterled og bøjle foroven.  Seks 
nedhængende arme, hvorunder små prydbøjler. På hængekuglen indskrift  med 
graverede versaler og kursiv: »Gud til Ære, Kircken til Prydelse er denne 
Lysekrone foræret  1740 ved de høje Kirkens Patroners Tilladelse og Aproba-
tion, at de Lys som af  Asmus Blieskov og hans Hustrue Catrine Degner var 
givet 1716 til Froprædikens mørkiste Tid nu kand tillige med til Juleaften 
Sangen i denne liden Gang paa sine behørige Steder forbruges«.  Derefter  Psalm. 
1, 16. Vestligst i skibet. 

Lysearm. O. 1600—25. En svær, ∽-formet  arm, hvis ene slyng løber ud i et 
dragehoved med opspilet gab. På armen er anbragt en lille stående kvinde-
figur  i folderig  dragt. Yderst, vinkelret på armen, to mindre arme med lyse-
skåle og i midten et spir. Muligvis identisk med den lysearm, skænket af  Doctor 
Weichelben, som omtales 1705 (rgsk.). Ved prædikestolen. 

† Lysearme. 1) 1669 købtes en messinglysearm i Lübeck til sognepræstens 
stol (rgsk.). 2) Nævnt 1705, flyttet  fra  prædikestolen til den lille gang (rgsk.). 

Kirkeskibe.  1) (Fig. 17) 1730. Tremastet orlogsskib, »Dannebrog«. Sort, nyere 
opmalet indskrift:  »Dannebrog. Hans Hansen Møller 1730«, under bagbords 
kanoner. På styrbords side: »Trende af  Nykøbings Søfolk  renov. 1830«. I 
tredie hvælvingsfag  fra  vest. 

2) Tremastet orlogsskib, »Prins Christian«. Vestligst i midtskibet. 
3) 1891. Tremastet skruefregat,  »Kronprins Frederik«. I femte  hvælvingsfag 

fra  vest. 
† Jordpåkastelsesspade  med sølvbeslag, nævnt 180236. 
†Tårnur,  nævnt 1662; 1715 med to visere i tårnet og een i kirken (rgsk.). 

På *skiven ind mod kirken, som er bevaret37, står givernavnene rådmand 
Lars Poulsen Wendelboe og hustru Anne Bergishagen. 1834 stafferede  maler 
Broge urskiven på vestsiden med mellemblåt og forgyldte  tal og visere38. 

Solur,  1745, af  sandsten, 85,5 x 63,5 cm. Solansigt i lavt relief  med viserstok 
mellem øjnene og langs stenens tre sider kvarterstreger og romertal i relief. 
Over og under solen rimet indskrift  med reliefversaler: 
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O. N.1944 

Fig. 17. Nykøbing. Kirkeskib 1730 (s. 228). 

Hvo skiender mig, den brænder 
sig paa Herrens Straf  og Vrede, 
hvor du gaar, hvad oven staar, 
agt vel, glem ey at bede. Ao 1745. 

Vestligt på kirkens sydmur. 
Klokker.  1) »Tingklokken«, 1400'rne, støbt af  mester Gherard, og med den 

for  ham særegne dobbelte rundstav om halsen. Indskrift  langs halsen med 
smukt støbte, klare minuskier: »Ave Maria gracia plena Dominus tecu(m)« 
(»hil dig Maria, du benådede, Herren er med dig«). To støbermærker på klok-
kelegemet, indridsede i støbekappen, for  den nordtyske (lybske?) mester Ghe-
rard. Hænger, som sikkert også oprindeligt, i nordgavlen af  klosterets vestfløj. 
Tvm. 44 cm (Uldall 90). 

2) 1470'rne, støbt af  Johannes Nicolai. Minuskelindskrift  om halsen: »Ih(esu)s 
avte(m) transie(n)s per medium illorum ibat; ora pro nob(is) b(ea)ta virgo 
Maria amen« (»men Jesus gik bort midt iblandt dem; bed for  os, salige jomfru 
Maria, amen«). To støbermærker i form  af  bomærkeskjolde, sml. klokke i 
Kallehave fra  1477 (DK. Præstø amt s. 955). Tvm. 107 (Uldall 89). I tårnets 
øverste stokværk. 

3) 1493. Tovsnoede bøjler med mandshoveder, støbermærke (nordtysk) på 
siden, langs halsen over trebladfrise  minuskelindskrift  på latin og plattysk: 
»O rex glorie Ih(es)u(s) (Christus) veni cu(m) pace, ame(n). An(n)o D(omi)ni m 
cccc xciii help Got un su(n)te Anna sulf  drudde« (»o, ærens konge, Jesus 
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N. J. Termansen 1943 N. J. Termansen 1943 

Fig. 18. Nykøbing. Engel fra  ahnetavlen Fig. 19. Nykøbing. Engel fra  ahnetavlen 
(s. 232). (s. 232). 

Kristus, kom med fred,  amen. I Herrens år 1493. Hjælp Gud og S. Anna 
selvtredie«). Tvm. 93 cm (Uldall 285). I tårnets øverste stokværk. 

4) 1634. Formodentlig støbt af  Michel Westfael39.  På siden et kronet C 5 
og om halsen versalindskrift:  »Denne Kloke er støbt hær i Nykøping Aar 
MDCXXXIV der P(rinceps) C 5 el(ectus) holt Hof,  Her Palle Rosenkrandtz 
Ridder Slotz-Her«. Mellem ordene løvehoveder. I tårnets mellemstokværk. 
Tvm. 130 cm. 

* Bibliotek,  »bestemt til Kirke Tjenernes Brug«. Testamenteret kirken af 
dens første  evangeliske sognepræst hr. Peder Sørensen, død 1589, og opbeva-
ret i et skab i korets sydvæg (rgsk.), (se s. 228). 1829 solgtes bøgerne til stifts-
biblioteket i Roskilde40. 

Dronning Sophies ahnetavle41  (fig.  20), kirkens mærkeligste stykke inventar, 
er udført  af  maleren Antonius Clement fra  Odense og skænket til kirken af 
enkedronningen. Maleren, hvis mest betroede svend hed Evert Decker, på-
begyndte sit arbejde 1622 og fik  1624 udbetalt en del af  sit honorar, der var 
500 courant daler. Tavlen blev dog ikke endelig fuldført  før  1626, da bil-
ledhugger Frantz Kraeg modtog betaling for  de to topstykker, hvoraf  det ene 
bærer årstallet for  opsættelsen, 1627. 

Tavlen er sammensat af  upløjede egebrædder (topstykkerne af  fyr),  som er 
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Pacht og Crone fot. 

Fig. 20. Nykøbing. Dronning Sophies ahnetavle 1622—27, malet af  Antonius Clement (s. 230). 

samlet på noget forskellig  måde i de to halvdele. Tavlens store flade,  som udgør 
henved 33 kvadratmeter (foruden  topstykkerne), er bemalet med olie på kridt-
grund. På tavlen er fremstillet  dronning Sophie (i midten, under gjordbuen mel-
lem de to hvælv) og hendes forfædre  i fem  generationer, alle 63 personer som 
brystbilleder med våbenskjolde og navneplader. Figurerne, der er forbundet 
ved en vinrankes grene, aftager  i størrelse opefter.  Hver række omfatter  en 
generation med dronningens fædrene  ahner på heraldisk højre og mødrene på 
venstre halvdel af  tavlen. Værdi som portrætter har dog kun billederne af 
fyrstestammens  yngste medlemmer, hvor navnlig enkedronningen selv og 
hendes forældre,  iført  samtidens dragter, synes at være grundigt og redeligt 
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skildret. De ældre generationer derimod er fantasibilleder  og de brogede 
dragter helt eller delvis opdigtet. Baggrunden har en brunlilla farve,  og ind-
skrifterne  står med forgyldte  versaler på ternet grund. Den profilerede  ramme 
er stafferet  og forgyldt. 

Topstykkerne under hvælvene har en rigt udskåret ramme, en krans af  vin-
løv og bruskværk med putti og engle. Forneden, yderst på gesimsen, står små, 
kvindelige figurer,  »dyder«, støttende sig til skjolde. Begge topstykker krones 
af  engle (fig.  18 og 19) i flagrende  klædebon, den ene blæser basun, den anden 
vifter  med palmegren. I topstykkernes store, halvcirkulære flader  er malede 
rulleværkskartoucher, der indrammer to indskrifter  (forgyldte  versaler på sort 
baggrund) på dronningens modersmål; den højre lyder oversat og forkortet: 
Fru Sophie, dronning til Danmark etc., Frederik 2.s enke, har ladet forfærdige 
og på dette sted opsætte denne ahnetavle år 1627 sine forfædre  til ære og de 
efterkommende  til minde, efter  at hun med højst samme herre fødte  syv 
børn, Christian 4., konge til Danmark, Ulrich og Johan, hertuger til Slesvig 
Holsten, og Elisabeth, hertuginde til Braunschweig og Lüneburg, Anna, dron-
ning i Storbrittanien, Augusta, hertuginde til Slesvig Holsten og Hedvig, 
kurfyrstinde  til Sachsen. Sproget er stærkt tynget af  de mange fyrstelige  titler. 
Indskriften  over tavlens venstre halvdel er fra  5. mosebog, 28, v. 1—8. 

Ahnetavlen har været restaureret flere  gange, sidst 1943 af  N. J. Terman-
sen4 2 ; ved denne lejlighed genfrembragtes  den oprindelige bundfarve,  som helt 
havde været dækket af  en opmaling (vistnok hidrørende fra  en restaurering 
1874). De store revner, der skyldtes svind i træværket, udbedredes, ligesom 
mindre revner og afskalninger  repareredes. Tavlen er ophængt på korets nord-
væg og bæres nu af  U-jern, som erstatter fire  korte, indmurede egebjælker. 
Også talrige støttejern, der opefter  var slået i væggen og fastgjort  til tavlen, 
blev fornyet  ved restaureringen. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier.  1) O. 1610, uden gravskrift.  Storfeltet  flankeres  af  glatte søjler 
med joniske kapitæler og beslagværk på prydbælter og postamenter, de sidste 
med løvemasker på forsiden.  Gesimsen er forkrøbbet  og prydet med beslag-
værk. Topstykket rummer en arkadefylding,  der flankeres  af  rillede, nedefter 
tilspidsende pilastre med volutkapitæler og krones af  en gavl med et vinget 
englehoved. Storvingerne mangler; topvinger med beslagværk og løve-
masker. Den oprindelige, brogede staffering  er delvis bevaret. I storfeltet  er 
der et dommedagsbillede malet på træ, i topfeltet  »Fortuna«, en nøgen kvinde 
balancerende på en kugle. I topstykkets frisefelt  en tysk, versificeret  indskrift 



N Y K Ø B I N G K I R K E 233 

Pacht og Crone fot. 
Fig. 22. Nykøbing. Epitaf  over Johs. Obenberg, 

død 1632 (s. 236). 

Pacht og Crone fot. 
Fig. 21. Nykøbing. Epitaf  1622 over Jens Mik-

kelsen Vejle (s. 234). 

hentydende til maleriet i topfeltet.  I dets tredelte postamentfelt  tysk, toliniet 
strofe  med hentydning til dommedagsmaleriet i storfeltet.  Gravskriften,  som 
sikkert har haft  sin plads i storstykkets postamentfelt,  er forsvundet.  Østligst 
på kirkens sydvæg. 

2) 1616. Niels Rasmussen og hustru Dorothea Andersdatter43. Storfeltet 
indrammes af  en pærestavliste og flankeres  af  to søjler med korinthiserende 
kapitæler og prydbælteringe. Postamentet er kraftigt  og prydet med beslag-
værk og to løvehoveder under søjlerne. Kraftig  storgesims med beslagværk. 
Topfeltet  flankeres  af  hermer, på hvis svungne skafter  er ophængt frugt-
bundter. Hermerne bærer en gesims med pærestav. Udskårne rulleværks-
storvinger, hængestykke, topvinger og topgavl. Nyere, broget staffering.  I 
storgesimsens frisefelt  og i de smalle felter  under postamentet findes  religiøse 
indskrifter  (fraktur),  Rom. 4 og Philip. 1. Gravskrift  (fraktur)  i hængestykkets 
kartouche: »Anno 1616 den 10. Aug. loed erlig oc gudfryctige  Quinde Dorothea 
Anders Datter dette Epitaphium opsette Kircken till Beprydelse sig oc sin 
salig Hosbond Niels Rasmuss(en) til en christelig Ihukommelse, som vaar 
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Byfogit  oc Kung-Maytz. Tolder i 13 Aar her i Nykiøbin, vaar Rassmus 
Lauersøn Borgemester Søn, hans Alder 47 Aar oc er hensoffuit  i Herren An(n)o 
1615 den 31 Mart hans Siel Gud haffue  oc hans kiere Hustru hensoffuit  i 
Herren An(n)o • de • «. På skibets nordvæg, i andet hvælvingsfag  fra  vest. 

3) (Fig. 21) 1622. Provst Jens Mikkelsen Vejle, død 16. juli 1612, og hustru 
Catharina Læt, død 23. febr.  162144. Storsøjlerne, der har korinthiserende 
kapitæler og prydbælteringe, står på løvehovedkonsoller. Storgesimsen er 
forkrøbbet  med glat frise.  Topfeltet  flankeres  af  to svungne pilastre med 
volutkapitæler. Pilastrene står på et højt postament med glatte felter  og 
løvehoveder på fremspringene.  Gesims med glat frise  og pærestavliste. Hænge-
stykke med rulleværkskartouche, storvinger, topvinger og topgavl. Stor-
feltets  maleri på træ forestiller  ægteparret knælende under Kristi kors, top-
feltets  den opstandne frelser.  Stafferingen  er nyere, men sikkert delvis på 
grundlag af  de gamle, brogede farver.  I topstykkets frisefelt  religiøs ind-
skrift  (versaler) på latin, Johs. 11,25. I topstykkets postamentfelter  ANNO 
DOMINI 1622, i storstykkets frisefelt  en religiøs frakturindskrift  og i posta-
mentfeltet  den latinske gravskrift  med oplysning om, at epitafiet  er opsat af 
hustruens fader  Jacob Læt, borgmester i Odense45. I hængestykkets kartouche 
findes  rester af  en latinsk versalindskrift.  På kirkens sydvæg i femte  hvæl-
vingsfag  fra  vest. 

4) 1625. Birthe Andersdatter og hendes to mænd Albret Albretzøn Ritz 
og Jørgen Robbert44 . Snitværket skyldes samme mester som nr. 2. Stor-
stykkets malede felt  flankeres  af  hermepilastre, og den stærkt fremspringende 
gesims bæres af  søjler med korinthiserende kapitæler og prydbælteringe smyk-
ket med bosser og englehoveder. Storsøjlerne hviler på bøjlekonsoller, hvis 
forsider  smykkes af  diademhoveder. Af  postamentet er nu kun bevaret den 
øverste beslagværksprydede liste. Topstykkets gesims bæres af  to hermepila-
stre med frugtbundter  på skafterne  over et postament, hvis fremspring  har 
løvemasker. Kraftige  storvinger med rulleværk, hvori udskårne brystbilleder 
af  evangelisterne Markus og Matthæus er anbragt. Topvingerne er to ovale 
portrætter i udskårne rammer. Rulleværks topgavl med udskåret brystbillede 
af  evangelisten Johannes. Den gamle, brogede staffering  med en del guld og 
lazurer er i det store og hele bevaret. På storgesimsens underside findes  en grøn-
lig marmorering, hvori er malet en palet med pensler og malerstok samt et 
kronet A. C., der viser, at stafferingen  ligesom utvivlsomt også malerierne 
skyldes Antonius Clement, der på det tidspunkt var hofmaler.  Storfeltets  ma-
leri på træ, 124 x 108 cm, forestiller  et ægtepar med syv sønner og to døtre 
knælende under Kristi kors. I topstykket og topvingerne er der malede bryst-
billeder forestillende  Birthe Andersdatter og hendes to mænd, og omkring 
hendes portræt står anno 1625. Herunder findes  i postamentfelterne  indskrif-



N Y K Ø B I N G K I R K E 235 

Pacht og Crone fot. 
Fig. 24. Nykøbing. Epitaf  1649 over Anders 

Schytte (s. 236). 

Pacht og Crone fot. 

Fig. 23. Nykøbing. Epitaf  1649 over Karen 
Andersdatter Schytte og familie  (s. 236). 

ter, til højre: Er Albret Albretzøn Ritz, barnefødt  i Montroess i Schotland 
og døde 1621, 10. aug. og ligger begravet her for  prædikestolen. I midten: 
Er Beritte Andersdatter, barnfødt  her i byen og levede med hendes salig 
husbond Albert Albertzøn i 16 år. (7 sønner og 2 døtre). Død 16� den �. 
Til venstre: Er Jürgen Robbert barnfødt  i Montroes i Schotland og døde 16� 

den �. I det nu forsvundne  postamentfelt  fandtes  ifølge  præsteindb. 1755 
indskriften:  Gen. 48,14. Gud til ære, denne kirke til beprydelse, samt velagte 
mand Jørgen (skrivefejl  for  Albert?), byfoged  og tolder i Nykøbing til amin-
delse har Jørgen Rubbert med sin hustru Birgitte Anders Datter ladet dette 
epitafium  opsætte 1625. På orgelpulpiturets vestvæg, syd for  vinduet. 

5) 1632. Nicolaus Wismarus46. Opbygningen svarer nøje til epitafium  nr. 3, 
men detaillerne er noget rigere udformede  og ornamentikken den for  Ringnis' 
værksted karakteristiske, stærkt bevægede bruskbarok med rig brug af  vrænge-
masker. Ny, broget staffering.  I storfeltet  et gammelt maleri på træ, som 
forestiller  afdøde  med fire  sønner og to svøbelsesbørn og hustruen med datter 
knælende på begge sider af  en opslået bog med latinske skriftsteder  (Cant. 
2,10,13. Cant. 4,1. Cant. 26, 8,3. Cant. 1,1). Bogen holdes af  en kronet 
mand og kvinde. I topfeltet  findes  et nyere Jahvenavn, i hængestykkets kar-
touche to våbenskjolde, initialerne NY, MF og årstallet 1632. I postament-
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feltet  latinsk versificeret  gravskrift  (hexametre) med versaler. I frisefeltet 
latinsk skriftsted  (kursiv), i topstykkets frise-  og postamentfelter  latinsk ind-
skrift  (versaler). Fjerde epitafium  fra  øst, på kirkens sydvæg. 

6) (Fig. 22) o. 1634. Johannes Obenberg47. Skæringerne skyldes utvivl-
somt Ringnis. Det ovale storfelt  er indfattet  i en profileret  ramme og om-
givet af  bruskslyng. Nederst findes  en bruskværkskartouche og øverst et otte-
kantet topfelt  omgivet af  bruskværk. Storfeltet  flankeres  af  to store figurer 
på englehovedkonsoller, Moses med lovens tavler og Kristus med biblen. 
Herover sidder på to konsoller putti med stave i hænderne. Tavlen krones af 
en putto med et dødningehoved. Stafferingen  er sikkert for  en del oprindelig, 
men stærkt dekomponeret; der har været anvendt meget guld. Storfeltets  ma-
leri på træ er en dommedagsscene med store, nøgne figurer,  signeret Reinholt 
Thim 163448. I topfeltet  et portræt af  den afdøde,  brystbillede, trekvart profil 
til venstre. I hængestykkets kartouche findes  gravskriften  med fraktur: 
»Her nedenfor  ligger begraffuit  velædle oc velact Mand salig Iohannes Oben-
berg, som var Dronning Sophiæ høylofflig  Ihukommelse Secretarius oc Rente-
mester, oc døde den 29. Marts 1632«. På sydvæggen, nr. 2 fra  øst. 

7) (Fig. 23) 1649. Ifølge  en nu forsvundet  indskrift  over Karen Anders-
datter Schytte og hendes to mænd, rådmand Oluf  Michaelsen Lundt, død 
1638, og prinsens vinskænk, borgmester Knud Bentzen samt deres børn 
(præsteindb. 1755)49. Ovalt maleri (olie på lærred), signeret og dateret af  Bar-
tho(lomæus) Paproczky. Personerne er fremstillet  i hel figur,  kvinderne til 
venstre, mændene til højre, i baggrunden opstandelsen. Samtidig udskåret 
ramme, en rund liste, omkring hvilken en vinranke snor sig. Herudenom 
bruskværk med vinget englehoved foroven  og et stort bruskværksslyng på den 
ene side. Rammen står renset med guld. På vestvæggen, nord for  indgangen. 
Oprindelig anbragt i forbindelse  med fontelukkelsen  (se s. 224) og epitafium  nr. 8. 

8) (Fig. 24) 1649. Anders Schytte, dronningens livlæge, hustruen Giertrud 
Henrichsdaatter og datteren Karen (præsteindb. 1755)49. Ovalt maleri (olie på 
lærred). Skønt uden signatur sikkert som nr. 7 malet af  Bartholomæus 
Paproczky. Ægteparret er fremstillet  knælende i forgrunden,  manden med 
kranie og blomst i hænderne som tegn på, at han er død. Foran hustruen knæ-
ler to døtre, hvoraf  den mindste ved en krans om panden er betegnet som død. 
I baggrunden Kristus mellem Moses og Elias og under dem tre apostle. Ramme 
som nr. 7, blot sidder det store bruskværksslyng her til højre, hvilket tyder 
på, at nr. 8 på sin oprindelige plads i fontelukkelsen  har siddet til højre for 
nr. 7. Nu ophængt på kirkens vestvæg, syd for  indgangen. 

9) 1650. Anna Sophia von Bunaw. Storstykket har en profileret  ramme 
med bølgelister. Gesimsen er profileret,  hængestykke og topstykke formet  som 
store bruskværkskartoucher; de små bruskværksvinger har ovale, konvekse 
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O. N. 1944 
Fig. 25. Nykøbing. Maleri af  Lucas Cranach, indsat i epitaf  over Anna Sophia von Bunawin (s. 237). 

plader. Træværket er sortlakeret. På rammen er foroven  afdødes  initialer: 
»A(nna) S(ophia) V(on) B(unawin) G(eborne) V(on) R(othschützen)«, på siderne 
16 malede våbenskjolde med tilhørende initialer og i den ene vinge endnu 
eet. I hængestykkets indskriftfelt  lindes en tysk gravskrift  (fraktur):  Jeg 
Rudolvh von Bunaw, enkeprinsessens kammerjunker, har sat dette æreminde 
over Anna Sophia von Bunawin født  Rothschützen, min ægtefælle,  som døde 
8. april 1650 i sin alders 27. år efter  vor salige datter Christiana Magdalenas 
fødsel.  I topstykket lindes to religiøse frakturindskrifter. 

I storstykket er indsat et ældre, højst interessant maleri, et originalt værk 
af  Lucas Cranach den ældre fra  o. 1540 (fig.  25). Maleriet, 74 x 49 cm, udført 
med olie på træ, er signeret nederst i venstre hjørne med Cranachs mærke, 
den kronede og vingede drage. Billedet er fortræffeligt  bevaret og viser »Kri-
stus som smertensmand«: en skægget, turbanklædt bøddel er ifærd  med at 
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lægge en højrød kappe over Kristi blege, blodbestænkte legeme (Johs. 19,2). 
Farverne er kraftige  og klare og skildringen meget realistisk. På kirkens sydvæg, 
fjerde  vinduespille fra  øst. 

10) O. 1654. Anna Brigitta von Könritz. Epitafiet  består af  en i væggen for-
sænket skrifttavle  omgivet af  en profilramme  med simple, barokt udsavede 
vinger, top- og hængestykke. I topstykket findes  en oval med Jesumonogram, 

i vingerne lignende ovaler med malede våben. Gravskrift  på tysk (fraktur): 
Den tidligere prinsesse af  Danmark nu af  Sachsen Altenburg har allernådigst 
købt hin under denne stol værende begravelse til sin velfortjente,  afdøde 
kammerjomfru  Anna Brigitta von Könritz, som kom i hendes tjeneste år 
1626, og som forblev  der til 1652; blev bisat 10. april 1654 i sin alders 36 år, 
2 måneder og 19 dage. Træværket er mørkt egetræsmalet. På kirkens syd væg, 
i femte  hvælvingsfag  fra  vest. 

11) 1656. Gabriel Regenspurgk. Det snedkrede epitafium  består af  to dele, 
nederst en indskrifttavle  omgivet af  en profileret  rammeliste og med brusk-
værks hængestykke. Derover et maleri på træ, 113 x 91 cm, i ramme med ud-
skårne bruskværksslyng forneden  og på siderne og med et topstykke i form  af 
en bruskværkskartouche med Jesumonogram. Maleriet, korsbæringen, har tre 
figurer,  Kristus, Simon Kyrene og en romersk kriger fremstillet  i halvfigur  og 
på en ejendommelig måde indpasset i rammens rektangel. Farverne er blege, 
brune og grå. Mellem epitafiets  to dele findes  et glathøvlet bræt med malede 
våbenskjolde og initialerne DR, DW, DR og DH. Indskrifttavlen  har en lang 
og snørklet gravskrift  på tysk (forgyldte  frakturbogstaver):  Gabriel Regen-
spurgk af  huset Arnstörff  i Brieg i Schlesien kgl. maj. til Danmarks oberst-
løjtnant til fods,  død 15. febr.  1661 i sin alders 67. år, samt sønnen Christoff 
Regenspurgk af  første  ægteskab, død 10. sept. 1642 i sin alders femkvart  år, 
og to hustruer, fru  Sibylla Winckel fra  Ottrwisch i Meisen, jomfru  hos 
prinsesse Magdalena Sibylla, død 3. juni 1643, 33 år, og fru  Hedwig Maria 
Reckentin fra  Ruloffshagen  i Pommern, hovmesterinde hos prinsessen, død 
<11. febr.>  16<76>, <73> år, samt stedsønnen Victor Ludwig Hobe fra  Beistlandt 
i Pommern, død 3. april 1650, 20 år. På siderne er fastgjort  kommandostav, 
kårde og sporer. På kirkens nordvæg, vest for  ahnetavlen (sml. fig.  20). 

12) 1686. Diederich Roderigo de Pieta, kgl. forordnet  staldmester ved det 
kgl. slot i »Niecøping«, af  fornemme  forældre  fra  kongeriget Spanien af  huset 
Roderigo de Pieta. Levede 26 år ved hoffet  som ride- og hofjunker  og i krigen 
som ritmester og major, død 18. nov. 1686, 48 år og 6 måneder. Epitafiet  er 
opsat af  hans enke fru  Christina Elisabeth von Brandt, med hvem han var gift 
i 13 år og havde en afdød  søn. Plade af  drevet kobber med hjerteformet,  kon-
vekst midtfelt  af  messing med sort, opmalet tysk versalindskrift  på guld-
grund og derom bred bort med drevne og graverede engle, frugter  og blomster. 
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Forneden kriger til hest mellem våben og foroven  to våben. Ved den ene side 
er fastgjort  en kårde. Ophængt på sydsiden i tredie hvælvingsfag  fra  vest. 

13) En i nyere tid af  udenrigsminister Rosenørn Lehn opsat mindetavle af 
marmor for  amtmand Peter Otto Rosenørn (1708—1751), hvis begravelse fand-
tes i kirkens midtergang. Opsat på kirkens sydvæg i sjette hvælvingsfag  fra  vest. 

†Epitafier.  1) Peder Jacobsen, død 1561 (præsteindb. 1755)50. 
2) O. 1640. Hofmesterinde  Catharina v. Rauchhauvt, født  von Seubern, 

som 1634 kom i enkedronningens tjeneste, og som døde 7. nov. 1640 i sin 
alders 69. år 7. måned. Tysk indskrift.  I koret. (Præsteindb. 1755). 

3) 1665. Lyder Gertgens af  Nykøbing fik  1665 tilladelse til at »niude den 
Begrafwelse  i Nykiøbings Kircke, som hans Hustruis forrige  Mand, affg(angen) 
Cort Lüders sig tilforhandlet  hafwer  saa oc det allerede forfærdigte  Epitaphium 
lade opreyse«51. 

I den † heerfortske  begravelse  (se s. 216) var i muren indsat tre †epitafier 
eller mindetavler (præsteindb. 1755). 

1) Over kong Frederik 3.s hofapoteker  i Nykøbing Christopher Heerfort  fra 
Greiffenberg  i Schlesien og hans hustru Dorothea Dohsin fra  Cappell i Holsten 
og deres fem  sønner og ni døtre. Tysk gravskrift. 

2) O. 1659. Michael Lyserus, kongelig læge på Falster, Låland og Møn, 
gift  med Magdalena Sibylla Heerfort,  død 20. okt. 1659 i sin alders 33. år. 
Latinsk gravskrift. 

3) O. 1691. Christopher Heerfort,  hofapoteker  i København, født  i Ny-
købing, studerede i Sorø og efter  nogle ungdomsår i størstedelen af  Europa 
gift  med jomfru  Cecilia Iwerinn, med hvem han havde ti børn, død 10. nov. 
1691 efter  49 års pilgrimsvandring på jorden. Enken, som lod stenen hugge, 
udsmykke og opsætte, skænkede desuden en kapital på 200 rdlr. til kapellets 
vedligeholdelse. Tysk gravskrift. 

Gravsten.  1) O. 1602. Antonius Battus, dronning Sophies livlæge, død 12. 
juni 1602, og hustru Sara Oberberg, død 16. juni 1602; stenen er lagt af  svo-
geren Johannes Oberberg. Grå kalksten, 239 x 173 cm, med latinsk indskrift 
med fordybede  versaler indledt med tre disticha. På midten to bomærke-
skjolde med initialerne ABD og SO. I koret. 

2) O. 1610. Henrichus Paulli, dronningens livlæge, død 1610. Lys, rødgrå 
kalksten, 186 x 107 cm, med latinsk indskrift  med fordybede  versaler; næsten 
helt udslidt. I koret. 

3) O. 1625. »(A)nders 1605 . . . Maj«, resten af  indskriften,  der står 
med reliefversaler,  er udslidt. Sort kalksten, 230 x 142 cm. I storfeltet  relief 
af  en mand mellem to kvinder og derover den opstandne Kristus i arkade 
mellem bomærkeskjolde. I hjørnerne medailloner med relieffer,  øverst til 
venstre Elias' himmelfart.  I koret. 
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4) O. 1650. Grå kalksten, 124 x 63 cm. Den latinske indskrift  med relief-
versaler er stærkt udslidt. Øverst relief,  brystbillede af  en mand i oval ramme 
med bruskværk langs randen. Religiøs randskrift  på tysk. I koret. 

5) 1600'rne. Brudstykke af  brunrød kalksten med ulæselige reliefversaler 
i det kartoucheformede  skriftfelt,  som holdes af  en engel. I koret. 

6) 1600'rne. Brudstykke af  brunrød kalksten, 71,5 cm bredt, med tysk, kun 
delvis læselig indskrift  med fordybede  versaler. I koret. 

7) 1600'rne. Rødgrå kalksten, 192 x 119 cm, med næsten udslidt tysk ind-
skrift  med fordybede  versaler. Ved vestdøren. 

8) Grå kalksten, 177 X 120 cm, med næsten udslidte bogstaver. I hjørnerne 
store barokblomster, mellem de øverste dødssymboler. Foran syddøren. 

† Gravsten.  1) 1514, med to adelsvåben for  Oluf  Holgersen Ulfstand,  høvids-
mand på Nykøbing slot, død 1529, og hustru Anne Fikkesen52. 

2) 1611. Magdalene Mejer og hendes to døtre Magdalena Sybilla og Anna 
Botilda, anbragt af  førstnævntes  mand Christopherus Lebzeiter. Gravskrift 
på latin. Lå 1755 i kordøren (præsteindb.). 

Kisteplade.  1659. Eberhardt von Puttkammer, hans kgl. svenske maj.'s 
rytteroberst i Churlandt, af  gammel, højadelig slægt, født  1619 og skudt i 
en »Occasion« på Langeland 9. febr.  1659. Sølvplade med oval, hvælvet skrift-
tavle med tysk indskrift  med graverede versaler omgivet af  store barokblom-
ster i gennembrudt, drevet og graveret arbejde. Derover våben med kronet 
drage. Ophængt sammen med en kårde på kirkens sydvæg. Var 1794 opsat i 
koret med kommandostav og to †gravfaner53. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1705—40, 1705—57 (div. år), 1658—1885 (div. år), 1803—39 (kirke-

inspektionsarkivet, LA), 1720—86, 1812—74 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Synspro-
tokoller 1806—44, 1857—70 (provstearkivet, LA), 1870—80 (bispens arkiv, Nykøbing 
F.); udskrift  af  biskop Blochs visitatsbog for  Fyns Stift  1786—1803 (stiftsøvrighedsar-
kivet, LA). — Diverse dokumenter 1567—1890; dokumenter og breve for  købstæderne 
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N. L. Høyen: Notesbog VII . 1830. S. 25 f.  og X I I I . 1832. S. 8 f  (NM). — J. Worsaae: 
Notesbog I. 1848. S. 28 (NM). — H. Storck: Notesbog 1869 (NM). — Henry Petersen: 
Notesbog II. 1891. S. 113 f.  og IX. 1874. S. 76 f  og 157 (NM). — J. Kornerup: Notes-
bog VII I . 1895—96. S. 28 f  og 34 ff.  (NM). 

F. R. Friis: Bidrag til dansk Kunsthistorie. Kbh. 1890—91. S. 151—55 (ahnetavlen). 
Vilh. Lorenzen: De danske Franciskanerklostres Rygningshistorie. Kbh. 1914. — Viggo 
Holm: Nykøbing Kirke og dens Omgivelser, i AarbLollFalst. 1916. S. 1—21; 1917. 
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†VOR F R U E KIRKE 

Vor Frue kirke, der indtil nedbrydelsen 1532 var byens sognekirke, nævnes første 
gang 14531. Den rummede foruden  højalteret flere  andre altre, nemlig S. Katrine 

alter, S. Nicolai  alter, S. Anne alter og Helligkors  alter, alle nævnt 14862 , og Hellig 
Trefoldigheds  alter, nævnt 15043. Desuden omtales 1541 Vor  Frue  alter visitationis4. 

Kirken lå i den nordøstlige bydel, hvor gadenavnet »Gammel Kirkegård« endnu min-
der om den. Fra ældre tid kendes to nu forsvundne  gadenavne i dette kvarter, S. Peder-
stræde, nævnt 1468 og 1481, samt Kirkestrædet, omtalt i begyndelsen af  1500'rne4 . 

I det kongebrev af  1532, ved hvilket den tidligere gråbrødrekirke blev overdraget 
byen som sognekirke, hed det tillige, at den gamle sognekirke skulle nedbrydes 5 . Grun-
den blev besat med borgerhuse, siger Danske Atlas6 . Efter  en tradition blev kirken 
ødelagt af  lybækkerne under grevens fejde7. 

Tid efter  anden har opgravede menneskeknogler nogenlunde angivet kirkegårdens 
plads nord for  torvet, således at sydgrænsen ligger ca. 6 m bag façaden  af  E. Nobels 
ejendom mod torvet, nordgrænsen ud til Gl. Kirkegård, østgrænsen i Lille Torvestræde 
og vestgrænsen omtrent ud til Slotsgade. Ved gravninger 1931 og 1939 er fundamenterne 
af  kirkens østende fremdraget  (fig.  1), medens en 1948 udført  undersøgelse i Nobel-
stræde kun et enkelt sted frembragte  nogle få  kampesten, der kan høre til skibets fun-
dament. Kirkens gulv har ligget ca. 1 m under nuværende terræn, og de fundne  funda-
menter går ned til ca. 2,3 m under dette. 

Af  østgavlens fundament  er fundet  indtil fire  skifter  af  kampesten (fig.  1). De dan-
ner en tresidet korafslutning  med en indvendig bredde af  ca. 8 m og med samtidige 
støttepiller på hjørnerne. Der er ingen tvivl om, at kirken har været projekteret som 
et overhvælvet langhus af  sædvanlig gotisk type. Der blev ved udgravningen fundet 
rester af  munkesten og munketegl. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Indberetninger fra  arkitekt C. E. Dam 1939, V. Hermansen 1939 og arkitekt Husted 

Jørgensen 1948 (NM). 
1 Repertorium 18. juni 1453. 2 Repertorium 24. april 1486. 3 Smst. 15. juli 1504. 

4 AarbLollFalst. 1916. S. 2. 5 Frederik l .s Registranter. S. 316. 6 Bd. III, 364. 7 Trap 
IV, 79. 
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Fig. 1. †Nykøbing Vor Frue. Udgravningsplan. 1:300. 
Målt af  C. E. Dam 1939—41. 
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Fig. 1. †Nykøbing Helligånds kapel. 

† H E L L I G Å N D S K A P E L 

Helligåndshuset i Nykøbing nævnes første  gang 1447, og kirken eller kapellet 1452, 
da et brev omtaler patronerne for  S. Olafs  alter i helligåndshus1. 1486 skænkede 

kong Hans »den Helligånds kapel i Nykøbing« Idestrup kirke, idet han dog samtidig 
forbeholdt  sig patronatsretten til begge2 ; denne overdragelse bekræftedes  1532 af  Fre-
derik 1., der befalede,  at messerne skulle ophøre3 , og af  Frederik 2.4 

Kapellet blev opretholdt efter  reformationen,  da helligåndshuset blev Nykøbing 
hospital, og der holdtes daglig morgen- og aftenbøn  samt månedlig gudstjeneste af  sog-
nepræsten. 

Kapellet lå umiddelbart syd for  Gråbrødreklostrets kirkegård og var 1740 
adskilt fra  denne ved en mur af  bindingsværk og sten. I muren var en låge5. 
Efter  at kapellet var nedbrudt, søgte man at jævne en del af  grunden til kir-
kegården, men dette blev atter opgivet 18536. 

Kapellet bestod af  et sengotisk langhus med tresidet østgavl og et tilbyg-
get vesttårn samt en udløberfløj  på korets nordside fra  1761. Tårnet blev 
nedrevet 1818 og det øvrige 1833. Heldigvis er bevaret en række tegninger 
fra  tiden før  eller under nedbrydningen, som trods åbenlyse fejl  og indbyrdes 
modsigelser giver et godt indtryk af  bygningerne (fig.  1—4). 

Langhuset  skal efter  en opgivelse kort før  nedrivningen indvendigt have 
været af  kamp (kridt?) og udvendigt af  munkesten7. Pastor Jens Hansen 
Smidts »opmåling« viser en indvendig længde på ca. 29 alen eller ca. 19 m, hvil-



Fig. 2. †Nykøbing Helligånds kapel. Plan, længdesnit og opstalt. 1:300. Målt af  J. H. Smidt. 
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Fig. 3. †Nykøbing Helligånds kapel. Perspektivsnit. 

ket modsvarer en oplysning i et overslag fra  1740, hvorefter  kapellet havde 
19 fag  tagværk8. Murene havde ingen synlig sokkel og var delt af  udvendige 
støttepiller, der ikke overskar gesimsens simple udkragninger. Efter  »opmå-
lingen« har det vestre fag  kun været halvt så bredt som de øvrige to, hvilket 
er mindre troværdigt. Dersom det er rigtigt, at hver støttepille har haft  en 
lille firkantet  blænding (fig.  1), har de været beslægtet med klosterkirkens vest-
piller (s. 213). Der har — som i klosterkirken — kun været vinduer mod øst 
og syd. De var højtsiddende, spidsbuede og mangefalsede,  men med undta-
gelse af  østvinduet synes de til sidst at have stået med et indsat fladbuet  eller 
rektangulært vindue. Korpolygonen var afvalmet.  Det indre var overspændt 
med lave hvælv, der vist har været ottedelte med rund eller firkantet  slutsten. 

Tilføjelser  og ændringer.  I skibets vestgavl førte  en portal, som måske var 
oprindelig, ind til tårnet,  der må være bygget i middelalderens sidste periode. 
Ifølge  en indberetning fra  18059 målte det indvendigt i firkant  7 3 / 4 alen, 
hvilket sikkert er rigtigere end »opmålingens« umådelig store tårn, der har 
3 1 / 2 gang så stor grundflade.  Til gengæld er tårnmurene, der skulle være 
2 1/6 alen tykke, vist meget for  spinkle. Tårnhøjden opgives i indberetningen 
til 201/2 alen. Tårnet har mod syd haft  en portal til tårnrummet, som næppe 
har været overhvælvet. I sydsiden er desuden vist et stort, fladbuet  vindue 
til mellemstokværket og fladbuede  tvilling-glamhuller. Tårngavlene har haft 
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Fig. 4. †Nykøbing Helligånds kapel. Interiørtegning af  Just M. Thiele. 

trappekamme og den for  landsdelen sædvanlige blændingsdekoration af  tre 
cirkelblændinger over en høj savskiftefrise. 

Nordfløjen  blev tilbygget 1761 for  at give plads til flere  hospitalslemmer10, og 
anvendelsen som hospital prægede derefter  i høj grad bygningerne. I tårn-
rummet, der 1569, mens hospitalet havde seks mandlige og ni kvindelige pa-
tienter, blev brugt som saltkammer11, blev opmuret to dårekister, og på over-
gangen mellem skib og nordfløj  blev indrettet to kamre, muligvis for  tilsynet, 
hvorfra  der blev fyret  i bilæggerovne i hospitalsrummene, som var fyldt  med 
gallerier og køjer. 

Tagværket i langhuset er på perspektivsnittet (fig.  3) vist som et misfor-
stået middelalderligt krydsbåndsspærfag  med dobbelte hanebånd. Derimod 
skyldes strækbjælkerne under hvælvingerne sikkert en senere sikringsforan-
staltning. 

1836 blev det gamle hospital og tilbygningen fuldstændig  nedrevet, og 1836 
indviedes et nyt kapel i den nye forstanderbolig,  men også det er nedlagt, og 
hospitalets kapel befinder  sig siden 1895 i bygningskompleksets østfløj, 
»Kronprins Frederiks Bygning«. 
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I N V E N T A R 

Med undtagelse af  * altertavle, altersølv og alterstager er alt inventaret i det 
nuværende kapel nyere (se bygning s. 247). 

† Alterbord,  muret (?) op ad korets østvæg, under vinduet (se fig.  4). 
* Altertavlen  (fig.  5) er en trefløjet,  malet helligtrekongerstavle fra  o. 1520, af 

Antwerpen-maleren »Mesteren fra  Frankfurt«12.  Midtertavlen, som er 115 cm 
høj og 85 cm bred, forestiller  de hellige tre kongers tilbedelse med Maria og 
barnet i midten flankeret  af  Josef  til højre og den ældste hvidhårede konge 
knælende til venstre. Sidstnævnte figur,  i hvilken man med urette har set et 
portræt af  kong Hans, overskæres af  rammen og fylder  det nederste højre 
hjørne af  venstre fløjs  inderside, hvor Melchior er fremstillet  stående med en 
lågpokal i hånden; tilsvarende findes  på højre fløjs  inderside den tredie konge. 
På yderfløjenes  bagsider er fremstillet  bebudelsen, og i modsætning til de 
øvrige malerier er disse ret velbevaret. På midterfløjen  er nederst malet det 
oldenborgske våben, og tavlen er utvivlsomt stiftet  af  et medlem af  det olden-
borgske hus, hvis overhoved, kongen, siden 1486 havde kaldsretten til kapellet. 

Billederne, som er malet med olie på kridtgrundet træ, indfattes  af  en ramme, 
hvis lodrette rammestykker og bueslag har en høvlet profil,  medens fodlisten 
har en bred skråkant. Tavlen blev 1823 afgivet  til kommissionen for  oldsagers 
opbevaring og findes  nu i Nationalmuseet. 

†Altertavle,  nævnt 1836 (inventarium). 
Altersølv.  Kalke.  1) (Fig. 6) fra  1610, 14,5 cm høj. Ottekantet, ottetunget 

fod  med tilsvarende fodplade  og rudemønstret standkant. Aftrappede  profiler 
ved overgangen til det ottekantede skaft  og stor, flad  knop med drevne blade, 
vandret midtdelt ved en fin  tovsnoning. Det halvkugleformede  bæger hviler på 
en flettet  ring, hvorunder er anbragt en fliget  bladkrans. På fodpladens  under-
side findes  en graveret versalindskrift,  som beretter, at Melcker Christophersøn 
lod kalken gøre 1610 efter  dronningens (Sophies) befaling,  og at den vejer 22 
lod. Af  mestermærket ses kun det første  bogstav, et A. Samtidig disk  med 
nadverordene på latin med versaler. 

2) (Fig. 7) fra  1746, 19 cm høj. Sekskantet fod  med tunget fodplade  og 
kraftig  vulst. Sekskantet skaft  med stor, riflet  knop og bæger med stejle sider 
og udsvejfet  rand. Indprikket kursivindskrift  på foden,  ifølge  hvilken kalken 
blev omgjort 1746 af  en gammel, brøstfældig  kalk i Idestrup på lensmandens 
bekostning og skænket til hospitalskirken. Samtidig disk  med kors på ran-
den og indprikket årstal i bunden. 

† Vinkande  af  porcellæn, nævnt 1836 (inventarium). 
Alterstager  (fig.  8) fra  1592, 20,5 cm høje. Bred fod  med hulstav, skaft  med 

vaseled under halvt balusterled og flad  lyseskål, ligeledes med hulstav. Ny 
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Fig. 5. †Nykøbing Helligånds kapel. * Altertavlens yderfløje  med maleri af  bebudelsen (s. 248). 
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O. N. 1944 
Fig. 7. †Nykøbing Helligånds 

kapel. Alterkalk 1746 
(s. 248). 

O. N. 1944 
Fig. 8. †Nykøbing Helligånds 

kapel. Alterstager 1592 
(s. 248). 

O. N. 1944 
Fig. 6. †Nykøbing Helligånds 

kapel. Alterkalk 1610 
(s. 248). 

lysetorn af  jern. På foden  findes  en latinsk indskrift  med graverede versaler 
indeholdende givernavnene, sognepræsten i Nykøbing Joannes Mich(elsen) 
Vellæus (Hans Michelsen Vejle) og hustru Catherina (sml. epitaf  nr. 3. S. 234). 

† Alterbibel  og † alterbog,  fandtes  på alteret 168013. Biblen er muligvis iden-
tisk med en dansk bibel fra  1589 i samtidigt bind, som nu opbevares hos 
hospitalsforstanderen. 

† Prædikestol  (se fig.  2 og 4), fritstående  ved pulpituret i kirkens østende. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Inventarieprotokol for  Nykøbing hospital (hospitalsforstanderens  kontor). — Muse-
umsindberetninger af  O. Norn 1944. 

Viggo Holm: Nykøbing Hospital, i AarbLollFalst. 1923. S. 23—39; 1924. S. 1—28 og 
1925. S. 1—28. 

Historik.  1 Repertorium nr. 111. 2 Smst. nr. 5860. 3 Frederik l .s danske Regi-
stranter s. 170 og 434. 4 Hofman:  Fundationer VI, 191. 

Bygning.  5 AarbLollFalst. 1925. S. 23. 6 Smst. s. 28. 7 Smst. s. 20. 8 Smst. 
s. 23. 9 Smst. s. 18. 10 Smst. s. 20. 11 AarbLollFalst. 1923. S. 31. 

Inventar.  12 Fr. Beckett: Altertavler i Danmark. 1895. S. 139—144; Fr. Beckett: 
Danmarks Kunst II. 1926. S. 242 f.  13 AarbLollFalst. 1924. S. 5. 



†NYKØBING S L O T S K I R K E 

Da det middelalderlige Nykøbing slot 1588—94 under ledelse af  den nederlandske 
arkitekt Philip Brandin ombyggedes næsten totalt for  at t jene til enkesæde for 

dronning Sophie, forsvandt  ved denne lejlighed også kapellet. Dets afløser  blev en rum-
melig slotskirke, indrettet efter  samme mønster som adskillige nordtyske, protestantiske 
fyrstekapeller1. 

1690 bestemtes slottet til enkeresidens for  Christian 5.s gemalinde2. Dronning Char-
lotte Amalie tog i året 1700 for  første  gang sit slot i besiddelse og indrettede den nordre 
ende af  dansesalen ovenover den gamle slotskirke til et kapel, der stemte overens med 
den reformerte  kirkes forskrifter.  1714 døde Charlotte Amalie, den sidste af  de mange 
enkedronninger, der har resideret på Nykøbing slot, hvis bygninger blev bortsolgt 1767 
og i årene herefter  nedbrudt 3 . 

D E T M I D D E L A L D E R L I G E S L O T S K A P E L 

Til den forsvundne  BYGNING har man intet kendskab. 

† I N V E N T A R . Om altersølv  er et par slotsinventarer fra  1526 og 15314 oply-
sende. Der fandtes  da tre forgyldte  kalke  med diske,  tre patener af  sølv og 
een pyxis. Fire ampuller  af  sølv, en lille sølvskål,  tre messehageler  med særke, 
hovedlin  og alterklæde  af  grønt damask. Inventaret 1531 nævner desuden ni 
lysestager  af  tin. Iflg.  klokkeskatten 1528 fandtes  tre små klokker  på Ny-
købing slot; sandsynligvis har een eller flere  hørt til kapellet. 

R E N A I S S A N C E K I R K E N 

B Y G N I N G . Det treskibede kirkerum (ca. 19,5 x ca. 8,8 m) indrettedes i øst-
fløjens  nordre ende; det var overdækket af  krydsribbehvælv — sideskibe og 
koromgang i to stokværk — hvilende på otte søjler, hvoraf  det nordligste 
par var rykket lidt sammen af  hensyn til koromgangen. På sideskibsgalleriet, 
hvor fyrstestolen  havde sin plads, kunne enkedronningen bevæge sig fra  sine 
beboelsesrum i nordfløjens  østende til sit bedekammer, et lille rum, som 
stødte op til kirkens søndre ende. Mellem kirken og bedekammeret har 
været en stor åbning udfyldt  med et gitterværk eller med vinduer. Til gal-
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Fig. 1. †Nykøbing slotskirke. Plan af  renaissancekirken. 1:300. Udsnit af  Thuras plan. 

leriet var iøvrigt adgang fra  trappetårnet i slotsgårdens nordøsthjørne 
(»kirketårnet«), til gulvet gennem en dør direkte fra  slotsgården. En lille 
vindeltrappe i kirkerummets nordvesthjørne dannede en indre forbindelse 
mellem gulv og galleri. 1646 blev der lagt fliser  på gulvene både forneden 
og på galleriet og indsat seks nye vindueskarme, og samme år opsattes en 
portal »for  Slottets Kirchedør«, udført  af  stenhugger Didrich Powelsen af 
Stubbekøbing efter  tegning af  Oluf  Steenwinckel5. 

I N V E N T A R . *Alterklæde  1 7 1 9 , nu i bykirken (s. 2 1 8 ) , hvortil det blev skæn-
ket 1767 (rgsk.). 

† Altertavler.  1) Renaissance, figurerer  på Thuras snit af  østfløjen  i en meget 
skematisk gengivelse (fig.  2). 2) Renaissance, lille, af  sort og hvid marmor 
med alabaster udsmykning. Rimeligvis et nederlandsk arbejde, som kan have 
haft  sin plads i bedekammeret6. 

†Altersølv.  Kalk  og disk,  af  sølv, forgyldt,  nævnt 1754 (rgsk.). 
† Vinkande  og † oblatæske,  af  sølv, nævnt 1754, 1767 indsendt til hoffet  (rgsk.). 
†Alterstager,  messing, nævnt 1754, indsendt 1767 (rgsk.). 
* Messehagel,  nu i bykirken (s. 223)., hvortil den blev skænket 1767 (rgsk.). 
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Fig. 2. †Nykøbing slotskirke. Snit af  østfløjen.  1:150. I de to nederste stokværk renaissancekirken, 
i det øverste den reformerte  kirke. Efter  Thura. 
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Fig. 3. †Nykøbing slotskirke. Plan af  den reformerte  kirke. 1:300. 
Udsnit af  Thuras plan. 

† Messehagel  af  sort atlask med kors af  gyldenstykke og gult taftfoer,  nævnt 
1754, indsendt 1767 (rgsk.). 

† Alterskranke  med sprinkelværk, nævnt 17676. 
†Døbefont,  nævnt 1754 (rgsk.). 
† Prædikestol,  renaissance, anbragt ved den nordligste søjle i vestre række, på 

en høj stolpe (fig.  1 og 2). Samtidig †himmel. Fulgte med ved slottets salg 1767 
(rgsk.). 

† Timeglas  med fem  glas, nævnt 1754 (rgsk.). 
† Stolestader.  På gulvet fandtes  ti † stole med og ti uden døre, foruden 

† skriftestol,  hvorom var sorte gardiner, og † kongestol,  sikkert i kirkens søndre 
ende. Den havde vinduer med gardiner for  og rummede 1754 tre almindelige 
stole og to lænestole med sort fløjlsbetræk  og et sort, ottekantet bord (rgsk.). 
† Herskabsstol,  kaldet enkedronningens stol, fandtes  1754 i den mellemste etage 
på gangen næst kirketrappen, dvs. midt på vestre pulpitur, overfor  prædike-
stolen. Enkedronningens stol var beklædt med plyds og forsynet  med tilhø-
rende elevatorstol, som 1767 var ganske spoleret og ved salget fulgte  med 
slotsbygningen (rgsk.). På pulpituret, bag alteret, fandtes  nogle løse, sortmalede 
og enkelte faste  † bænke,  nævnt 1754 (rgsk.). 
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† Vægskab  med fire  døre, på pulpituret, nævnt 1754 (rgsk.). 
†Orgel,  nævnt 1754 som forfaldent  og i stykker; på pulpituret bag alte-

ret; fulgte  med slottet 1767 (rgsk.). 
† Pengeblok,  nævnt 1754 (rgsk.). 
† Klingpunge.  1) Nævnt 1754 (rgsk.). 2) ubrugelig, solgt 1767 (rgsk.). 
To † klokker  nævnt 1767 sammen med † sejerværk6. 

D E N R E F O R M E R T E K I R K E 

B Y G N I N G . Kirkerummet (fig.  2 og 3) var en sal af  samme længde som re-
naissancekirken, indrettet lige ovenover denne i østfløjens  tredie stokværk. På 
nordre endevæg sad en stor kamin med billedhuggerarbejde, sikkert hid-
rørende fra  slottets opførelsestid. 

I N V E N T A R . I overensstemmelse med det reformerte  trossamfunds  regler har 
inventaret været det mest nødtørftige  og gennemgående sikkert af  simpleste 
udførelse. 

† Prædikestol,  hvidmalet, anbragt ved midterste vinduespille på østre lang-
side af  rummet. Nævnt 1754, fulgte  med slotsbygningen 1767 (rgsk.). 

† Stolestader.  20 åbne † kirkestole  uden døre anbragt ti på hver side af  en 
midtergang, på den søndre halvdel af  kirkegulvet, nævnt 1754, solgt 1767 
(rgsk.). Dronningens †stol  var et lille rum afskilret  i kirkesalens nordvestre 
hjørne og med direkte adgang fra  naboværelset. Stolen havde vinduer i begge 
sider ind til kirken og en dør ved kirkens vestvæg; indvendig var den oprin-
delig betrukket med rødt klæde, som senere blev erstattet af  violet gylden-
læder, nævnt 1754 (rgsk.). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Nykøbing Slots Inventarie Regnskaber 1754—67 (RA). 
L. de Thura: Den danske Vitruvius II, 1749. Tab. 110—117. 
Historik.  1 Hjelholt: Falsters Historie I, 116 f.  2 Smst. II, 337 ff.  3 Smst. II, 

589. 
Bygning og inventar.  4 Danske Mag. IV, 2, 7 og 10. 5 Prinsens Kammerregnskab 

1646—47 (RA). 6 Adresseavisen 1767. Nr. 70. 



Fig. 1. Stubbekøbing. Ydre, set fra  sydøst. Aa. Rl. 1947 

S T U B B E K Ø B I N G K I R K E 

K irken har efter  en sen tradition været viet til S. Anna, for  hvem der var opfort 
et kapel ved kirken1 . Et S. Annas alter var muligvis stiftet  af  herremændene på 

Halskovgaard (Horbelev sogn), idet to af  disse nævnes blandt de adelige, som præ-
sterne bad for  ved hver S. Annas højtid, der afholdtes  for  al teret2 . 1464 nævnes Vor 
Frue  og S. Peders  al tre3 , 1535 S. Olufs  al ter4 . 

Kapeller.  Foruden S. Annas kapel1 omtales 1532 S. Gertruds  kapel5 . 1497 nævnes Guds 
Legems kapel i Stubbekøbing6 , men det er uvist, om det har haft  t i lknytning til kirken. 

Gilder  var knyttet til Vor  Frues  og S. Peders  al tre3 , og S. Gertruds  gildet i byen var 
sikkert knyt te t til kapellet for  denne helgeninde7. 

På grund af  kirkens ubemidlethed og bygningens dårlige stand fik  byens borgere flere 
gange sidst i 1500'rne tilladelse til at anvende deres byskat til dens reparation8 , og 1576 
gav kongen borgmester og råd i Stubbekøbing tilladelse til i et ikke betegnet antal år at 
oppebære kronens part af  tienden af  Moseby sogn på Falster til kirkens bygning9 . 1786 
gav hver kirke i landet een rdlr. til at hjælpe kirketårnet m e d 1 0 , og 1790 blev der af  stats-
kassen bevilget 1000 rdlr. til opsættelsen af  en ny tårnafslutning  (se s. 266), da tårnet 
ansås for  et vigtigt og uundværligt sømærke1 1 . Et forslag  fra  1884 om at forsyne  tårnet 
med en mast, fra  hvilken meteorologiske meddelelser kunne bringes til landboernes 
kundskab, nød ikke f remme 1 2 . 

Kirken ligger ved det smalle torv midt i den gamle by på næsset mellem 
Grønsund og det nu tørlagte nor, der indtil 1600'rne dannede en udmærket 
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Fig. 2. Stubbekøbing. Udsnit af  Resens plan o. 1670. 

havn (fig.  2). 1858 anlagdes en ny kirkegård syd for  byen, og kirkepladsen, 
der kun mod syd og øst er nogenlunde rummelig, har i mange år ikke været 
anvendt til begravelser, men er bevokset med store træer og omgives af  huse 
og jerngitre. 1693 blev der aget store sten til kirkegårdsgærdet (rgsk.), og 
1827 blev der til gærdets sydside sprængt sten på Kongsnæs (rgsk.). Den vestre 
indgang fik  1796 to kvadermurede piller, en port af  eg og to store kugler 
på pillerne13. 1814 og 1819 blev der ofret  store beløb på ringmurens repa-
ration. Den blev 1875 erstattet af  et højt jernstakit mod øst og vest (rgsk.). 

Kirken består af  romansk skib med kor i overgangsstil samt sengotisk sa-
kristi, nordkapel og tårn (fig.  3). De romanske dele er af  kridtsten med dekora-
tiv anvendelse af  tegl, de øvrige bygninger af  røde munkesten. På korets sydside 
har ligget en bindingsværksudbygning. 

Den romanske  kirkes  kor er forsvundet  uden at efterlade  synlige spor. Af  det 
basilikale skib er søndre sideskib og arkademur samt østgavlen bevaret, mens 
alt andet, der nu fremtræder  i romanske former,  skyldes rekonstruktion. Skibet 
måler indvendig 60 x 40 romerske fod  å 29 cm, og midtskibet udgør nøjagtigt 
halvdelen af  bredden. 

I de romanske dele består materialet af  omhyggeligt øksetildannede kridt-
17 
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Fig. 3. Stubbekøbing. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af  J. Thomsen 1943. 

stenskvadre, de mindste på størrelse med en munkesten, de fleste  noget større. 
Lejefugerne  er overalt gennemgående, dog er der — muligvis på grund af  mo-
derne skalmuring — ikke forbandt  mellem langmur og gavle, og et enkelt 
sted er der under høj kirkevinduerne foretaget  en udretning med et flække-
skifte.  Til detailler i arkadepillerne er der anvendt røde munkesten af  størrelse 
27—28 x 13 x 8 cm. Indvendig ses en uregelmæssig kampestenssyld. 
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Fig. 4. Stubbekøbing. Indre før  restaureringen. Efter  tegning af  J. Kornerup 1859. 

Udvendig er hele søndre sideskibs ydermur moderne skalmuret med granit-
sokkel, hjørnelisener og gesims. Ved restaureringen 1881 viste kridtstens-
soklen sig at være så stærkt forvitret,  at det end ikke med sikkerhed kunne af-
gøres, om den havde haft  fremspring.  Man mente dog at have konstateret en 
hulkant over en retkant. Hjørnelisenerne blev der fundet  spor efter,  og dør-
stedet i andet fag  fra  vest stod tilmuret med munkesten, men gesimsen var 
helt forsvundet14.  De rundbuede sideskibsvinduer er rekonstruktioner, der har 
afløst  større, fladbuede,  falsede  vinduer, som vistnok var sengotiske. Sideskibets 
østgavl har en overgang været gennembrudt af  en lille dør; den svære vestgavl 
er kun romansk i ca. den halve tykkelse, og det er således misvisende, når den 
nu udvendig er kridtstensklædt. Højkirkevinduerne er vist i alt væsentligt ro-
manske, dog blev deres omløbende savskifte  tilføjet  1887. 

I  det  indre  er de romanske dele bedre bevaret. I nordre sideskibs østgavl 
er fundet  spor af  en alterniche; på det tilsvarende sted i søndre sideskib har 
der senere været hugget en dør. Efter  iagttagelser under restaureringen har 
murenes inderside været pudset. Hele søndre arkademur er næsten intakt 
(fig.  5). Arkadepillerne har en højde af  12 fod  à 29 cm til vederlaget for  de 
runde buer. Pillesoklerne var indtil sidste restaurering delvis skjult under gul-
vet; de består af  glatte kridtstensskifter  mellem to munkestensskifter,  hvoraf 

17* 
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Fig. 5. Stubbekøbing. Indre, set mod ost, 

det nederste er profileret  med en skråkant, det øverste med en hnlkant. Den 
østre og vestre arkadebue går glat over i gavlvægge og piller, mens de tre øvrige 
har en bred fals,  der bæres af  halvrunde søjler. Plinten har pillens profil,  og 
basen, der er af  tegl og overalt er nymuret med anvendelse af  de gamle former, 
danner en slags hjørneblade som overgang til det halvrunde søjlelegeme, som 
er af  kridtsten med undtagelse af  en teglstensvulst, der er indskudt som andet 
skifte,  og en lignende skaftring  under det høje, smukke trapezkapitæl. Abakus 
dannes af  to teglskifter  profilerede  med en vulst og en nedadvendende hul-
kant (fig.  6). Abakusprofilet  fortsætter  rundt om hele pillen. Halvsøjlen har 
megen lighed med den tilsvarende bygningsdel i Sorø kirkes nordre sideskib15. 
De rundbuede høj kirkevinduer har på indersiden en lille fals,  før  smigen 
begynder. En overgang har det nederste af  vinduerne været dækket af  side-
skibstaget (fig.  4). 

Hvælvene  i sideskibet har gjordbuer af  kridtsten, der på ydermuren løber af 
på en lille udkragning med skrå underkant af  samme materiale. De fire  vestre 
fag  har grathvælv, som må antages at være oprindelige, det østre har unggotiske 
trekløverribber og rundstav langs den østre vægbue (fig.  6). Korbuen er i sin 
nuværende skikkelse nymuret. 

Ændringer  og tilføjelser.  Gravninger i koret har vist, at der ca. 30 cm under 

Aa. Rl. 1947 
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gulvet ligger et lag af  trækul og aske16. Det kan ikke afgøres,  om dette brandlag 
markerer en vådeild, eller om det skal sættes i forbindelse  med de krigeriske 
begivenheder midt i 1200'rne. Branden kan have forårsaget,  at det romanske 
kor o. 1250 blev erstattet af  en senromansk korbygning, men den kan også have 
givet stødet til korets overhvælvning få  år efter. 

Det senromanske  kor  er bygget af  røde munkesten på 26—27—281/2 x 13 x 8 
—8,5 cm med mange sortbrændte bindere i meget regelmæssigt munkeskifte. 
Soklen er overalt fornyet,  dog ses i sakristiet den gamle at have haft  en simpel 
skråkant. Koret har flade  lisener på østhjørnerne og midt på langmuren. Øst-
gavlen (fig.  7) har et svagt tilspidset, trekoblet vindue; de ydre false  er runde 
og mødes mellem vinduerne i en halvsøjle, indenfor  følger  en trekvartstav, og 
først  derefter  er falsen  smig. Indvendigt har vinduet ganske samme profil. 
Sålbænken er nymuret. Gavltrekanten er ved savskifter  mellem løberskifter 
delt i fire  ligebenede trekanter; i den øverste sidder et græsk kors med tvær-
grene på de lodrette arme. Gavlkammene, som er glatte med et udkraget 
skråkantskifte,  er nymurede. Gavltrekantens inderside er af  kridtkvadre, an-
tagelig fra  det romanske kor. 

Sydsidens præstedør sidder i et lille portalfremspring,  der nu er afdækket 
med en kridtstensskråkant (fig.  8). I den mangefalsede  døråbning er veder-

Fig. 6. Stubbekøbing. Sydøstre arkadepille og sideskibshvælv (s. 260). Aa. Rl. 1947 
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laget af  (ny) kridtsten, der over trekvartstavene danner en vulstring, men ellers 
er bindig med murværket. Indvendig sidder præstedøren i en fladbuet  fals. 
Over døren er ved sidste restaurering indsat et stort rundvindue og ved siden 
af  et tokoblet vindue. Gesimsen er ligeledes ny. I korets nordside er ydermuren 
og vinduet nymuret; der har ikke været vindue i østre fag.  Præstedøren stod 
før  restaureringen tilmuret, og vinduerne havde form  som skibets. 

Indvendig er den brede korbue flyttet  lidt mod nord ved sidste restaurering. 
Den overliggende gavltrekant er muret helt af  munkesten med en rundbuet 
åbning i fladbuet  spejl. I nordmuren ses en tilmuret niche, og i østmuren er ind-
hugget et senmiddelalderligt monstransskab (s. 279). Koret har oprindelig haft 
fladt  loft,  men meget snart efter  opførelsen  er der indbygget to fag  senroman-
ske hvælv, der delvis dækker østvinduernes profilering.  De har svære vægpiller 
med stejlt karniskapitæl, toenhalv stens gjordbue og helstens vægbuer med 
rundstav langs kappekanten. Kapperne er helstens og kuppelformede,  og de 
ca. 22 cm brede, halvrunde ribber løber ned på dværgsøjler med konisk kapi-
tæl, hvis skaftring  fortsætter  omkring langvæggenes piller. Dværgsøjlen ender 
forneden  med en vulst over en konisk afslutning. 

Skibets  udvidelse  står måske i forbindelse  med Stubbekøbings opsving som 
Falsters førende  købstad, måske er den foranlediget  af  den ovenfor  omtalte 
brand. I alle tilfælde  blev i sidste halvdel af  1200'rne midtskibets vestgavl og 
hele nordre sideskib nedrevet, og der opførtes  en ny nordmur ca. 2,5 m uden-
for  den gamle samtidig med, at vestgavlen blev flyttet  en lille meter ud. Mu-
ren blev bygget som kassemur, udvendig af  munkesten, der er lidt tyndere 
end korets, i munkeskifte,  indvendig væsentligt af  kridtsten, som også ud-
gjorde hovedmassen af  murfylden.  Over den vestlige del af  murbuen til 
S.Annas kapel er fundet  rester af  et lille, smiget vindue17. Fra denne bygge-
periode er nu kun bevaret et kort murstykke mellem kirken og S. Annas ka-
pel, men opmålingen fra  1861 (fig.  10) viser, at nordvesthjørnet har haft  en 
diagonalstillet støttepille, mens det andet hjørne havde en almindelig støtte-
pille, og en lignende er utvivlsomt endnu bevaret i S. Annas kapels murværk. 
Det følger  deraf,  at man havde påtænkt en overhvælvning på fem  ganske 
smalle fag,  der respekterede den romanske arkadeinddeling i sydsiden, men 
overhvælvningen er aldrig kommet til udførelse,  og skibet stod før  sidste re-
staurering med fladt  bræddeloft  (fig.  4). 

S. Annas kapel  på skibets nordside er en sengotisk tilbygning, der i kraft  af 
sine gode proportioner er en af  landets smukkeste, gotiske kapelbygninger. Støt-
tet op mod det gotiske skibs piller er kapellet opført  af  ret korte, røde munke-
sten i munkeskifte  med mange sorte bindere over en syld af  svære kampesten. 
I langmuren findes  flere  sten med teglværksstempler, K H (?) i en cirkel. Over 
et profileret  tilbagespring af  kridtsten følger  i murværkets underste halvdel 
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Fig. 7. Stubbekøbing. Korets østgavl. 1:100. Målt af  Svend Limkilde 1943 (s. 261). 

yderligere fire  bælter af  kridtsten, og under langmurens gesims af  to udkrag-
ninger ligger et profileret  kridtstensbælte med omtrent samme profil  som sokkel-
tilbagespringet. Østgavlens former  fremgår  af  fig.  11. Trappekammen er om-
muret. Langmuren har en bred, fladbuet  dør i spidsbuet spejl mellem to ulige 
brede vinduer med rundbuede og fladrundbuede,  trefalsede  stik. Vestgavlen 
har et fladbuet  vindue i dobbeltfalset,  spidsbuet spejl; før  sidste restaurering 
stod det tilmuret. Gavltrekanten har over et savskifte  og en lang, rektangulær 
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blænding tre spidsbuede høj blændinger flankeret  af  cirkelblændinger og øverst 
en falset  cirkelglug under en lille, kun eet skifte  høj rektangelblænding. Kam-
takkerne er delvis gamle. 

Indvendig stod kapellet før  sidste restaurering som eet rum under to skæve 
krydshvælv med vægbuer i sydsiden. Det østre stod ved en dobbeltåbning i 
forbindelse  med skibet, i mellempillen indgik skibets udvendige støttepille; det 
vestre fag  har tjent som våbenhus, men døren til skibet er nu tilmuret. 

Tårnet  blev i sengotisk tid opført  ca. 1,5 m vest for  skibet, som sattes i forbin-
delse med tårnet ved en kort vestforlængelse  af  mursten, hvorefter  den gamle 
gavl blev nedrevet. En rest af  vestforlængelsens  murværk står nu som pille på 
tårnets nordøsthjørne. Det svære tårn har en kraftig  kampestenssyld og er byg-
get af  munkesten i munkeskifte  og har spinkle hjørnepilastre på understokvær-
kets vesthjørner. I syd-øst har det et samtidigt trappehus. Tårnrummet har 
— at dømme efter  en stor bue, hvoraf  et stykke ses udvendig over nordre side-
skib — stået i forbindelse  med skibet i hele sin bredde. Det har i nord og syd 
store, dobbeltfalsede  vinduer med ommurede fladbuestik  i spidsbuet spejl. I 
vest har siddet et tilsvarende, men det er tilmuret efter  at den oprindelige, 
fladbuede  portal er forhøjet.  Trods gamle afsæt  i murværket synes der ikke 
før  ved sidste restaurering at have været bygget hvælv i tårnrummet. Trappe-
huset har fladbuet  dør, loft  af  fladbuer  og indadsvejede trin om rund spindel 
Tårnhvælvet dækker over to store, fladbuede  spareblændinger i hver af  de tre 
sider; mellemstokværket har i hver af  de fri  sider tre små, fladbuede  glugger, 
som indvendig sidder i en niche, i hvis bund der ligger en ca. 13 x 16 cm ege-
stok med taphul for  en hagebøsse. Seks skifter  under østre glamhullers under-
kant ses to små, fladbuede  glugger, der ikke gør sig bemærket udvendig. 
Klokkestokværket har til hver side to nye, spidsbuede tvillingglamhuller; tid-
ligere sad lemmene indvendig i en flad,  retkantet fals.  Gesimser og tårngavle 
er nye og skyldes restaureringen 1881—82. 

1633 blev tårntoppen »genopbygget«18, og på vestsiden sidder øverst i gam-
mel mur jerncifrene  1790 til minde om, at byen dette år lod opsætte en ny tårn-
afslutning  i form  af  en stor lanterne19 (se s. 256). Foranledningen var, at den 
1633 opførte  tårntop var faldefærdig,  så det var frygteligt  for  menigheden at 
søge Guds hus og for  de familier,  der boede i nærheden, og klokkerne ringedes 
med livsfare  (rgsk.). Tømrermester Sebastian Brun og murermester Adam 
Zimler, begge af  Vordingborg, afgav  et tilbud pa 4500 rdlr., for  hvilken sum 
foruden  tårnet også kirken og kirkegårdsmuren skulle istandsættes. Ved ar-
bejdets udførelse  blev den godkendte tegning ikke fulgt  nøjagtigt, der blev 
sparet på tømmerets længde, og kirkeværgen erklærede misfornøjet,  at tårn-
toppen var så flad  og hæslig, at den beskæmmede hele bygningen (rgsk.) til 
trods for,  at tårnet på grund af  sin funktion  som sømærke havde fået  den 



Fig. 8. Stubbekøbing. Dør på korets sydside. 1:50. Det runde vindue er moderne. 
Målt af  Erik Glud 1943 (s. 261). 

betydelige højde af  54 alen 22 tommer eller omtrent 6,5 m mere end det nu-
værende tårn. Det skulle, for  at give den nødvendige vandafledning,  have 
været 2 alen 19 l/2 tomme højere, og tømrermesteren blev af  retten dømt til at 

S T U B B E K Ø B I N G K I R K E 265 



2 6 6 S T U B B E K Ø B I N G K I R K E 



S T U B B E K Ø B I N G K I R K E 267 



268 S T U B B E K Ø B I N G K I R K E 

rette fejlen.  Ved synet over kirken efter  reparationens fuldendelse  nævnes, at 
tårnet var malet brunrødt med hvide streger. Tårntaget var blytækt. 

Byens borgere lærte aldrig at forlige  sig med den uheldige ombygning, og 
efter  at tømrermester Rasmussen af  Stubbekøbing 1846 havde udarbejdet tre 
forskellige  projekter til en ny løsning, fik  han 1852 arbejdet i entreprise for 
1480 rdlr. (rgsk.). Efter  at et nyt sømærke var opsat, fik  tårnet et lavt pyramide-
tag med sandstensgesims og et kors, der 1854 blev malet med hvid oliefarve 
(rgsk.). Endelig blev et middelalderligt sadeltag rekonstrueret ved Storcks 
istandsættelse 1881—82. 

Sakristiet  på korets nordside er kirkens yngste tilbygning. Soklen er af  kam-
pesten med enkelte kridtkvadre, og 65 cm over terræn ligger en skråkant af 
kridtsten. Det øvrige murværk dannes af  bælter af  røde og gule munkesten i 
munkeskifte  og med temmelig varierende stenstørrelser. I gavlen sidder en flad-
buet dør i rundbuet spejl, som i sin nuværende form  antagelig er fra  baroktiden; 
men en lille, fladbuet  niche på hver side af  dørens inderside tyder på, at der altid 
har været en dør på dette sted. Over et dobbelt savskifte  er gavlen næsten af 
lutter gule sten og har fem  høj blændinger. I midtblændingen sidder en lille, 
tilmuret glug med trappestik. Gavlkammen med toptinde og fodspir  er nyere. 
Østsiden har to falsede,  rundbuede vinduer, der vist er oprindelige, og vestsiden 
har en tilmuret glug og en lille dør, der er udhugget senere20. Rummet har været 
dækket af  to samtidige krydshvælv med halvstens ribber på profilerede  krag-
bånd og stærkt puklede kapper. Det søndre hvælv er nu nedhugget, og rummet 
er delt ved en væg under gjordbuen. Fra sakristiet fører  en barokdør ind til 
koret; den har tidligere siddet længere mod øst. 

†Søndre  våbenhus foran  korets præstedør var i sin sidste skikkelse en yderst 
beskeden lille bygning på fem  fag  bindingsværk. Det var opsat 1782 »i stedet for 
det gamle« for  en bekostning af  68 rdlr. 2 mrk. (rgsk.). Det havde indgang i 
sydsiden og var sat i forbindelse  med kirken ved en lille dør i søndre sideskibs 
gavl. Bygningen blev fjernet  1881. 

Reparationer.  1576, 1585 og 1595 ydedes kongeligt tilskud til den bygfaldne 
kirkes reparation21; 1603 var kirken aldeles bygfældig  og forfalden  på bjælker 
og sparreværk, hvorfor  kongen bevilgede den en del tømmer fra  Gulland22; 
1689 skulle kirkens store brøstfældighed  repareres (rgsk.). Tømrermester Brun 
havde 1790 lovet, at kirkens loft  skulle blive »oval«, men han reparerede det 
blot, som det var, med anvendelse af  de gamle brædder (rgsk.). 1771 blev der 
lagt 2300 nye tagsten på nordre side, men endnu 1847 blev der her udskiftet 
munketagsten (rgsk.). Endelig gennemførte  man — efter  at der havde været 
planer fremme  om helt at nedrive kirken — 1881-82 under ledelse af  Hans 
Storck den store istandsættelse, hvorved det romanske skib blev rekonstrueret 
på de gamle fundamenter—  dog 18 tommer bredere, end det før  havde været2 3 . 
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Fig. 11. Stubbekøbing. Østgavl af  S. Annas kapel. 1:100. 
Målt af  Vagn Thorborg 1943 (s. 263). 

De bevarede middelalderlige dele blev hårdhændet skalmuret, og skibets korte 
vestforlængelse  blev ganske uhistorisk klædt med kridtkvadre. Korbuen blev 
ombygget og nordkapellet ved en stor bue sat i forbindelse  med skibet, mens 
tårnrummet blev adskilt fra  dette og fik  indbygget et hvælv. 

Kirken, der — som det ses over sakristiloftet  — har været kalket allerede i 
middelalderen, står nu med blanke mure og tækket med munketegl undtagen 
på sideskibene, hvor der er kobbertag. Alle tagværker er nye. 
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Fig. 12. Stubbekøbing. †Kalkmalerier på skibets østmur. 
Efter  akvarel af  J. Kornerup 1881 (s. 270). 

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

1) 1250—1300. Over korbuen  var på hvid kalkbund malet en frise,  der i midten 
viser Kristus på regnbuen omgivet af  en mandorla og fire  evangelistsymboler. 
På hver side heraf  er fire  rødbrune arkadebuer med grønne kapitælbånd. Under 
buerne står otte apostle, de øvrige fire  har været malet på sidemurene, men kun 
en rest heraf  er fundet  på sydsiden, hvor der endvidere har været malet en 
engel, som peger op mod Kristusfiguren.  Under den tronende Kristus har været 
malet en Veronicadug, og korbuen har været kantet af  et rankeslyng. Billedet 
er hårdhændet overmalet, i virkeligheden ommalet, idet restauratoren, Korne-
rup, ved korbuens rykning mod nord 1881 følte  sig foranlediget  til også at flytte 
billedet, så Kristusfiguren  stadig sad midt over buen (se fig.  20). 

2) O. 1300, i korhvælvet.  Væg- og gjordbuer er kvadermalede, dværgsøjler 
og den tilstødende del af  gjordbuen malet med røde bølgelinier og ribberne 
med røde og hvide vinkelbånd. I ribbekrydsene og ved vægbuernes toppunk-
ter er kapperne dekoreret med senromanske planteornamenter i røde, grønne 
og gule farver.  Konturerne er let indridset i pudsen. Stærkt restaureret. 

3) (Fig. 12) 1300—1325. †Nordligt på skibets  udvidede  østmur var malet en 
dekoration, der opgives at have været ca. 4 x 2 m stor24 . Kornerup følte 
sig overbevist om, at det var malet al fresco,  idet konturerne var let ind-
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Fig. 13. Stubbekøbing. †Kalkmaleri af  den hellige Eligius's mirakel. 
Efter  akvarel af  J. Kornerup 1881 (s. 272). 

E. L.1939 
Fig. 14. Stubbekøbing. Kalkmaleri med helgener på nordvæggen i S. Annas kapel (s. 272). 
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ridsede i kalken og gentagne kraftige  af-
vaskninger kun fik  farverne  til at stråle 
klarere. I tre rækker over hinanden — 
hvoraf  den nederste var ødelagt — var 
på en baggrund som et sølvindvirket 
tæppe fremstillet  apostle, engle og sera-
fer  stående i unggotiske arkader holdt 
i hvide og røde farver.  Dragterne var 
enten hvide og røde eller hvide og grøn-
ne, kun den siddende figur  var i gul 
kjortel. Konturerne var trukket op med 
rødt. 

4) (Fig. 13) o. 1400. †På skibets  ud-
flyttede  nordmur  var malet et lille bil-
lede, 235 x 100 cm, der på meget fornøje-
lig vis fremstillede  to scener af  den hel-
lige Eligius' legende. S. Eligius ses i 
bispeskrud og skødeskind som mirakel-
smed med det midlertidig afhuggede 
hesteben, som han i billedets ene side er 
ved at hugge af  eller sætte på igen, mens 
han i billedets midte står med benet i 
højre hånd på vej til essen og samtidig 

med sin tang kniber en djævel i fristerindeskikkelse  i næsen25. 
5) (Fig. 14) o. 1480, på nord- og østvæggen i S. Annas kapel.  På en baggrund 

af  blomster og stjerner og på et af  græstotter flygtigt  markeret terræn står på 
hver side af  østvinduet de hellige bisper, S. Severinus med kirkemodel, og S. Ni-
colaus (?) med bog. Længst mod vest står pesthelgenen S. Rochus med en bog 
i venstre hånd og fremviser  et pestsår, som en knælende engel velsignende løfter 
hånden imod. På østvæggen ses S. Martin til hest i færd  med at skære en flig  af 
sin kappe. Over helgenernes hoveder er skriftbånd  med deres navne og derover 
et planteslyng, som må antages tidligere at have fortsat  op i hvælvingstoppen. 
Ribberne er malet med vinkelbånd, og på undermuren findes  et indvielseskors. 

6) (Fig. 15) 1513—21. På korgavlens  nordside  findes  pave Leo 10.s våben 
under indskriften  »sanctu(s) Paulu(s) Leo papa X«; den samme udsmykning 
har også været malet to steder på skibets nedbrudte nordmur. 

7) O. 1520. †I korbuen.  Efter  Kornerups bestemte udtalelse i undersøgelses-
beretningen var dennes overmaling udført  af  samme hånd, som havde malet 
pavevåbnet. Apostelfigurerne  i buearkaderne var gentaget i mindre størrelse, 
mens den tronende Kristus var gjort større og nu dannede midtpunktet i en 

Fig. 15. Stubbekøbing. Kalkmaleri af  pave 
Leo 10.s våben. Efter  akvarel af  J. Kornerup 

1881 (s. 272). 
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O. N.1946 
Fig. 16. Stubbekøbing. Altertavle 1618 (s. 274). 

dommedagsscene med de frelste  og de fortabte  på siderne af  korbuen. Billedet 
var groft  malet og blev hugget væk til fordel  for  den underliggende, værdifuldere 
fremstilling. 

8) O. 1520. †På korets  hvælv. Efter  Kornerups indberetning malet af  pave-
våbnets kunstner. Det lykkedes kun at afdække  en enkelt figur,  Kristus i 
Gethsemane, i det vestre hvælv og et på buen derunder værende Kristushoved 
samt et skriftbånd  med Matth. 26, 42. Billederne fjernet  af  hensyn til de under-
liggende dekorationer. 

Efter  restaureringen i 1882 er i skibet udført  en række kalkmalede de-
korationer. 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt, muret op ad korets østvæg, bagtil temmelig højt 
aftrappet.  Højde 125 cm over nuværende gulv, bredde 2 m. 

Alterbordspanel,  renaissance, fra  o. 1625. Forsiden har fire,  siderne to rekt-
18 
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angulære fyldinger  med profilerede  rammestykker, fod-
listen er glat med affasede  kanter. Samtidig staffering, 
stærkt opfrisket;  i felterne  skabelonagtigt bladværk, på 
listerne sorte rankeslyng på lysebrun bund. 

†Alterklæder  nævnt i rgsk. 1) Skænket 1655. 2) Nævnt 
1687, gammelt og fordærvet.  3) Skænket 1723 af  Ras-
mus Rasmussen Scharvien, af  rødt fløjl  (sml. epitafium 
s. 282). 4) Skænket 1779, af  fløjl  med guldfrynser.  Be-
varet er en oval sølvplade med laurbærkrans og ind-
skrift,  ifølge  hvilken klædet var en gave fra  købmands-
enken Margarethe Christierne Johnsen født  Schmith, død 

3. jan. 1778 og ifølge  afdødes  vilje besørget skænket ved sognepræsten Thomas 
Hee og byfoged  Jørgen Scheel 6. juli 1779. Ophængt ved prædikestolen. 

Altertavle  (fig.  16) fra  1618, høj-renaissance. Det lave storstykke er tredelt, 
og de fire  storsøjler har volutkapitæler, attisk profilerede  baser og prydbælter 
med beslagværk. Fodstykket tredeles af  udskårne konsoller, der bærer de to 
midterste søjler; under de to yderste søjler er der kun en lille, profileret  plade. 
Fodstykkets midtfelt  indeholder to fyldinger,  yderfelterne  har udsavede kon-
turer og smykkes af  beslagværk. Storgesimsen har glat arkitrav og kronliste med 
rundet, beslagværksprydet underside; over søjlerne er der bøjler med engle- og 
løvehoveder, og yderst på gesimsen står to engle. Topstykket består af  to 
dele, hvoraf  den nederste har samme bredde som storstykkets midtparti og inde-
holder to fyldinger  flankeret  af  joniske søjler på høje postamentfelter;  den 
øverste del indeholder en arkadefylding,  hvis pilastre og bueslag er smykket med 
kvaderværk, og som flankeres  af  pilastre med kannelerede skafter  og volutkapi-
tæler over riflede  postamentfremspring.  Over den profilerede  gesims er der en 
trekantgavl med fod-  og topspir. Storvingerne har udskåret rulleværk og pryd-
spir, de to sæt topvinger beslagværk med fligede  bånd og ligeledes prydspir. 

Nyere staffering  på grundlag af  renaissancefarver,  men med bibeholdelse af 
de gamle indskrifter.  I storstykkets felter  står disse med meget dekorativ, 
gylden fraktur  på sort grund, i midten nadverordene, mod nord de ti bud, mod 
syd dåbsbefalingen  og Fadervor. I postamentfelterne  står med gylden fraktur 
på rød grund: »An(n)o 1618 bleff  denne Taffle  opset udi Koning Christiani 
den 4. Thid, oc Dronning Sophiæ offuer  Falster Regenterske. Var samme Tyd 
Bysens Pastor H. Anders Jensøn Besche, Borgemester Hans Hassenbart, Raad-
mend Magnus Sonnicksøn oc Jeppe Jespersøn, Byfogit  Christen Pedersen«, på 
hængepladerne under de to yderste søjler ligeledes fraktur:  »Mickel Jensen 
Kirckwirrer« og »Mads Rasmussen Kirckwirrer«, og herover har tidligere stået 
lensmanden Lauers Grubbes og hans hustru Anna Sparres navne26 . På arki-
traven to skriftsteder  med fraktur,  1. Pet. 2, 17 og Johs. 3, 16. I topstykkets to 

G.K.K. 1946 
Fig. 17. Stubbekøbing. 

Oblatæske (s. 275). 
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O.N. 1946 O. N. 1946 
Fig. 18. Stubbekøbing. Dåbskande 1778 Fig. 19. Stubbekøbing. Dåbskande 1699 

(s. 277). (s. 276). 

felter  er malet det danske og det mecklenborgske våben og i postamentfelterne 
derunder findes  Christian 4.s og enkedronning Sophies valgsprog på latin (ver-
saler), dansk og tysk (fraktur):  »Regnum firmat  Pietas, Gudfrygtighed  giør 
Riget fast«  og »Deus suos non derelinquit, Gott vorlest die seinen nicht«. På 
topgesimsens arkitrav står med fraktur  1. Johs. 2, 2 og ovenover i postament-
felterne  samme skriftsted  på latin med versaler. 

Altersølv.  Kalk  fra  1699, 21 cm høj. Sekstunget fod  med tunget fodplade, 
graverede blomster og på den ene side påloddet et støbt krucifiks,  sekskantet 
skaft  og vandret midtdelt knop med store, ovale bosser; bredt bæger med stejle 
sider; mestermærke for  Anders Jensen Scheel, Nykøbing (Bøje 2108). Samtidig, 
glat disk  med påloddet krucifiksgruppe  og samme mestermærke som kalken. 

†Kalk  og †disk  nævnes 159727, muligvis det samme sæt, som 1699 kaldes aflægs 
og ubrugeligt (rgsk.). Oblatæske  (fig.  17), middelalderlig, af  sølv, cylinderformet 
(tvm. 7, højde 8 cm) med kegleformet  låg, der ender i en knop; på hængsler og 
låg er stemplet »Maria« med minuskier, og i bunden er opdrevet en halvkugle-
formet  fordybning  til støtte for  tommelfingeren.  Vinkande,  skænket 1674, glat, 
cylinderformet,  13 cm høj; legemet hviler på tre ben, der er formet  som granat-
æbler, hanken er rund. Låget har gæk og en graveret bladkrans, hvori står 
givernes navne, Jørgen Rasmussen Kræsen og Anna Peders Daatter samt års-

18* 
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tallet 1674; i bunden er indstemplet en fransk  lilje, muligvis Odense bymærke. 
† Vinkande,  af  tin, på 1 / 2 pot, nævnes 1687 (rgsk.). 

Sygekalk,  skænket 1779, 12,8 cm høj, med profileret  fod  og knop med skarp 
kant; bægeret er indadsvunget under randen. På foden  graveret: »Margarethe 
Christierne Jonsen Stubbekiøbing Anno 1779« og 1. Johs. 1, 7; mestermærke 
for  Willads Nielsen Svingelberg i Stubbekøbing (Bøje 2673). Samtidig disk-
med  graveret cirkelkors og samme mestermærke som kalken. 

Alterstager,  senmiddelalderlige, 39 cm høje, med hvælvet, profileret  fod,  der 
hviler på tre tæer, cylinderskaft  med midtring, bred, profileret  lyseskål og 
lysetorn af  jern. 

Alterkrucifiks,  1700'rne, af  træ, 32 cm højt; under figuren  kranie og knogler. 
Nyt korstræ og nyere staffering,  der dækker ældre farvelag. 

*Røgelsekar,  middelalderligt, af  malm. Den gennembrudte overdel er formet 
som et sekskantet spir med seks fremspringende  spidsgavle, på hvilke der sidder 
en lille fugl.  I NM. 

Messehageler.  1) 1723, af  rødt fløjl  med kors og kanter af  tungede guldbånd, 
en gave fra  Rasmus Rasmussen Scharvien (sml. epitafium  s. 282). 

2) O. 1800, med kors og kanter af  sølvbånd. 
†Messehageler.  1) Nævnt 159727. 2) Skænket 1655, af  rødt »risset« fløjl.  3) Gam-

mel og fordærvet,  nævnt 1687 (rgsk.). 
Døbefont  fra  1798, skænket af  Peder Wiborg sammen med dåbsfad  nr. 2, 90 cm 

høj, af  norsk marmor. Foden, der hviler på en kvadratisk plint, er riflet  over 
et karnisprofileret  led, og ved overgangen til den glatte hals findes  en rund-
stav. Den store knop smykkes af  en krans af  spidsovale blade, kummen er glat 
med en krans af  palmetter på randen. Fonten stammer muligvis fra  et køben-
havnsk værksted (sml. Nakskov s. 108). Før restaureringen 1881—82 stod den i 
skibets nordøsthjørne (se †fontegitter  s. 278), nu i koret. 

Dåbsfade.  1) Skænket 1778, af  sølv, ovalt, af  knækket arbejde med profile-
ret kant og på randen graveret: »Dette Fad gives til Stubbekiøbings Kirke til 
Wand Fad ved Daaben af  Christian Samuel Kaalund Kiøbenhavn d. 24. Sep-
tember 1778«; Københavns bymærke og mestermærke for  Christian Werum 
1760 (Bøje s. 84); (sml. dåbskande nr. 2, s. 277). 

2) 1798, af  engelsk tin, rundt og glat med graveret kursiv på randen: »Denne 
Fond med Fad er givet til Guds-Huusets Prydelse af  Peder Wiborg Anno 1798.« 

†Dåbsfad,  af  messing, nævnt 1724 (rgsk.). 
Dåbskander.  1) (Fig. 19) fra  1699, af  messing, 30 cm høj. Formen er smuk og 

ejendommelig med indadsvunget fod,  rundt legeme og høj, slank hals; låget 
har knop og gæk, hanken er flad  og svunget. På siden er graveret en bladranke 
hvori årstallet og initialerne S C S M E S D L for  giveren Søren Carstensen 
og hans hustru (rgsk.). 
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2) (Fig. 18) skænket 1778, af  sølv, 28 cm høj. Knækket og svunget legeme 
med graveringer på foden  og påloddet blomst på låget, lille tud og svunget 
hank. På siden er graveret årstallet 1778 og giverens navn, Christian Samuel 
Kaalund (se dåbsfad  nr. 1, s. 276); Københavns bymærke og mestermærke for 
Christian Werum 1766 (Bøje s. 84). 

† Fontehimmel  nævnt 1694, da den hængtes højere op, »saa som det mørknede 
for  præsten, naar daaben skulle forrettes«  (rgsk.). 

Fig. 20. Stubbekøbing. Skibets østfag  med prædikestol, korgitter og 
korbuekrucifiks  (s. 278). 

Hude fot. 
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†Fontegitter  fra  1798 (rgsk.), samtidigt med fonten,  af  slanke balustre, højest 
ved hjørnerne, hvis stolper bar små vaser. Gitteret var hævet et par trin over 
gulvet og stod i skibets nordøsthjørne indtil restaureringen 1881—82.28 

Korbuekrucifiks  (fig.  20) fra  o. 1520, sengotisk, et smukt og karakterfuldt 
nordtysk billedskærerarbejde. Hovedet, der bærer tornekrone, hælder frem 
over højre skulder, det magre ansigt er lidelsesfuldt,  og munden står åben; 
kraftigt  hår og skæg. Fødderne er korslagte, og lændeklædet har en snip foran 
og i højre side. Det samtidige korstræ, hvis midte er formet  som en stamme 
med afhugne  grene, har ottekantede endefelter  med evangelistsymboler, stor 
glorieskive med cirkelkors og skriftbånd  med I N R I. Nyere staffering. 

Korgitter  (fig.  20) o. 1620, høj-renaissance, med tofløjet  dør i midten. Dør-
stolpernes forsider  er beklædt med kannelerede pilastre, der har volutkapitæler 
og høje prydbælter med beslagværk. Selve gitteret har et gennemløbende posta-
ment med diamantbosser på fremspringene  og glatte felter,  et brystningspanel 
med arkadefyldinger  adskilt af  kannelerede pilastre og derover slanke, drejede 
balustre. Gesimsen har glat arkitrav og profileret,  konsolbåret kronliste; over 
stolperne er anbragt skråriflede  kugler på profildrejede  fodstykker.  Den i nyere 
tid stærkt opmalede staffering  ligner altertavlens; på arkitraven er med fraktur 
malet et skriftsted,  Johs. 16,23. 1699 bekostedes gitterets staffering  af  Søren 
Carstensen (rgsk.). 

Prædikestol  (fig.  20) i bruskbarok med malet årstal 1634, skåret af  Jørgen 
Ringnis. Stolen, der er meget lig prædikestolen i Nykøbing kirke (s. 225), har 
fem  fag  med nicheformede  arkader, hvori der står statuetter af  Kristus og de 
fire  evangelister; på hjørnerne findes  mindre nicher med evangelisttegnene, 
nichen i hjørnet nærmest opgangen er tom. Det svungne postament, hvis hjørne-
fremspring  bærer diademhoveder, smykkes af  beslagværk, som delvis skjules 
af  de under figurerne  anbragte bruskværkskartoucher med reliefskårne  navne. 
Stolen har ingen frise,  og gesimslistens pærestav tangerer arkadebuernes top-
punkter; på hjørnerne mellem arkaderne sidder vingede englehoveder. Under 
hvert af  stolens fag  findes  bruskværks hængestykker og under hjørnerne vingede 
englehoveder. Underbaldakinen består af  s-svungne bøjler, der samles om en 
drejet kugle. Samtidig opgang, i hvis arkadefyldinger  der står figurer  af  Moses, 
David og Salomon (?); arkaderne har beslagværk i pilastre og bueslag og flan-
keres af  halspilastre med volutkapitæler. Under håndlisten findes  en æggestav. 
Døren har to fyldinger,  den øverste formet  som en arkade med trekantgavl. 
De spinkle dørstolper har højt postament med bosser på forsiden  og smykkes 
af  slyngbånd og skællagte skiver; arkitraven er glat, og kronlisten bæres af 
konsoller. Døren krones af  en bruskværksgavl, flankeret  af  putti med lidelses-
redskaber. Rygpanelet består af  en glat fylding  mellem karyatider med volutarme 
og vrængemasker på skafterne.  Himmelen svarer til Nykøbingstolens (s. 226). 
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Fig. 21. Stubbekøbing. Monstransskab 
o. 1400 (s. 279). 

Nyere staffering  med en del guld og hvidt. 
I opgangens postamentfelter  findes  fraktur-
skriftsteder  på latin, Exod. 33 og Psal. 150, i 
dørens frise  står årstallet 1634, og i dens fyl-
dinger er bevaret oprindelige malerier af  Kær-
lighed, Tro og Håb (på dørens indvendige 
side), hvis latinske navne står under figurerne 
med versaler. På rygpanelet findes  også oprin-
delige malerier og indskrifter,  øverst to ovale 
portrætter29 af  en mand og en kvinde og der-
under en frakturindskrift  med givernes navne, 
Lauritz Pedersøn Mønboe, borgmester i Stub-
kjøbing, og hustru Anne Christensdaater samt 
årstallet 1634. I himmelens frisefelter  Esaias 
2,3 på latin med fraktur. 

†Prædikestol  nævnes 153030. 
Stolestaderne  stammer fra  restaureringen 

1881—82. 
†Stolestaderne  (fig.  4), der indtil restaurerin-

gen stod langs skibets sydvæg, var opsat 1762—65 af  Christopher snedker og 
stafferet  af  maler Bisgaard (rgsk.). De var lukkede og havde udsavede gavle. 

†Lukkede  stole.  1) 1709, opsat i kapellet på nogle øde staders plads for  Ditløf 
Flint (rgsk.). 

2) Byfoged  Mandels indlukte stol sammesteds, »opbygt« 1724 og 1739 reno-
veret af  maleren (rgsk.). 

†Præstestol,  omtalt 1791 som fire  alen høj af  hensyn til en åben begravelse 
under den (rgsk.). 

†Skriftestole.  1—2) Nævnt 1762, præstens i sakristiet, kapellanens i koret 
(rgsk.). 3) Anskaffet  1803 (rgsk.). 

Dørfløj,  o. 1700. Ydersiden har øverst en listeindrammet fylding,  nederst en 
plade flankeret  af  udskårne volutter, indersiden er glat. I sakristiet. 

†Dør fløj.  1840 gjorde snedker P. Knudsen et par dobbeltdøre med »Skabe-
ranger« og en portal, som maledes af  maler Hansen med karm, gerichter og to 
søjler med den derover værende frontespies  (rgsk.). 

Monstransskab  (fig.  21) fra  o. 1400, indmuret i væggen. I den glatte forside 
(hvis rammeliste er nyere) findes  to låger, hvoraf  den øverste er spærstikformet, 
den nederste rektangulær; i den øverste låge findes  endnu een, bag hvilken der 
sidder et jerngitter. Lågerne har smedejernshængsler med store nagler og nyere 
kasselåse. 

På skabets forside  er på grå bund malet to engle, der holder en disk, hvor-

O. N.1944 
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over hostien svæver, og på bagsiden af  den øverste låge er på rød bund med 
gyldne stjerner malet en præst, der knæler med et langt skriftbånd  i hænderne. 
Stafferingen  på skabets forside  er stærkt fornyet.  Indmuret i korets østvæg, 
nær nordre hjørne. 

†Skab  til messeklæder nævnes 1690, da maler Jacob Blisteskov fik  2 mrk. for 
at staffere  det (rgsk.). 

†»Halvkiste«,  malet, til alterklæderne, skænkedes 1724 af  madame Elisabeth 
Lasson (rgsk.). 

Orgelpulpiturer.  1) Fra o. 1625. Bevaret er kun to *egefjæle  med udskåret 
beslagværk og spor af  samtidig staffering  (i NM), samt to 152 cm høje, kan-
nelerede søjler med korinthiske kapitæler og prydbælter med rankeværk, nu 
anbragt i koret. 

2) Fra o. 1750. Bevaret er et panel, hvis rektangulære fyldinger  indrammes 
af  profillister  og smykkes af  karakterfulde  malerier af  Kristus og de 12 apostle. 
Pulpituret fjernedes  ved restaureringen 1881—8231, og panelet er nu opsat på 
sakristiets vægge. 

Orgel  fra  1860, skænket af  L. J. Benzon og C. F. Elvers, ombygget 188231. 
†Orgler.  1668 omtales »Stubbekiøbings Orgemester«, som leger på positiv32. 

2) 1705 foræredes  et orgel til kirken33. 3) 1820 købtes et nyt orgel i Køge af 
hr. Bergmann for  1200 rdlr. (rgsk.); det blev efterhånden  ødelagt af  regnvand 
fra  det utætte tag3 1 . 

†Pengeblokke.  1) Nævnt 1699, da Rasmus smed forfærdigede  en ny lås og et 
overdække »til at forekomme  listige Pratiquer og Tyveri« (rgsk.). 2) 1739 male-
des »Strandblokken« (rgsk.). 3) Nævnt 1762 (rgsk.). 

Lysekroner.  1) 1611. Spinkel stang med kugleled og ringe, flad  hængekugle 
og som topfigur  en stor, flakt  ørn. 2 x 6 enkle, s-svungne lysearme. På hænge-
kuglen graverede versaler med givernavnene Andreas Moritz og Magdalene 
Andersdater i Stubbekiøbing samt to bomærkeskjolde med initialerne A M og 
M A D og årstallet 1611. Vestligst i skibet. 

2) 1670. Kraftigt  profileret  stang med meget stor hængekugle, hvis store, pære-
formede  hængeknop afsluttes  med en drueklase; som topfigur  Jupiter på ørnen. 
2 x 6 s-svungne, stærkt nedhængende lysearme med små prydspir og derimel-
lem seks prydbøjler med blomsterformede  klokker. På kuglen er graveret to 
hjelmprydede skjolde med kursiv: »Hans Anderson Montros Scotus (Skotte), 
Borgemester Anno 1670« og »Margareta Jacobs Daater Williambs Anno 1670«. 
Ophængt midt i skibet. 

3) 1700'rne, af  glas, med slebne prismer34. I sakristiet. 
Lysearm (se fig.  5) fra  1698, et smukt og kraftigt  arbejde, der er formet  som 

en s-svunget akantusranke, hvis ender løber ud i en påfugl  og en engel med 
lyseskål og indskriftskjold,  hvorpå står med reliefversaler:  »An(n)o 1698 den 



S T U B B E K Ø B I N G K I R K E 281 

X Dessemb(er) er den(n)e Arm gifen  til Guds Ære af  mig Schepper Tønnes 
Christensen Amager«. Ved prædikestolen. 

†Lysearm var indtil 1698 anbragt ved prædikestolen, men blev dette år 
Hyttet til koret »til Skolebørnenes Fornødenhed at sætte Lys i om Vinteren 
til Froprædiken« (rgsk.). 

Kirkeskib,  femmastet  fuldrigger  fra  1924. To †kirkeskibe  nævnes 177435. 
†Ligbåre. 1694 blev kirkens store ligbåre sværtet og stafferet  (rgsk.). 
†Ligklæde.  1705 forærede  kirkeværgen et fint  sort ligklæde med hvidt atlaskes 

kors (rgsk.). 
Mindetavle  fra  1779 over købmandsenke Margarethe Christierne Johnsen (se 

†alterklæde nr. 4, s. 274 og sygekalk, s. 276), død 3. jan. 1778, som lod Stubbe-
købing kirkes alter, alterskammel og prædikestol med ny overklædning for-
syne, hvilket skete efter  hendes død ved sognepræst Thomas Hee og byfoged 
Jørgen Scheel 6. juni 1779. Oval sølvplade med laurbærkrans og sløjfe  og gra-
veret kursiv, navnet med versaler; derefter  1. Krøn. 16, 28—29. Ophængt ved 
prædikestolen. 

Tårnur,  nyt. 
†Tårnure  nævnes flere  gange i regnskaberne, tidligst 1699, da uret stafferedes 

af  Anders maler i Nykøbing. 1791 repareredes det for  100 rdlr. af  urmager Smidt 
i Maribo, og 1856 anskaffedes  et nyt ur. Det er muligvis værket af  dette, der 
står i tårnets mellemstokværk. 

Klokker.  1) »Femklokken« eller »tiklokken«. Om halsen en latinsk indskrift 
med minuskier: »Ave Maria gracia, ave beneigne(!) Jesu« (»hil dig du benådede 
Maria, hil dig velsignede Jesus«) (sml. Skjørringe, Fuglse hrd., Maribo amt). 
Tvm. 70 cm (Uldall 152). 

2) O. 1500. »Pinkeren«. Uden indskrift,  tvm. 48 cm. (Uldall 134). 
3) O. 1500. »Seigeren«; navnet angiver, at den har stået i forbindelse  med 

sej erværket. Uden indskrift;  tvm. 105 cm (Uldall 134). 1719 nævnes, at den 
største klokke »sejeren« må omstøbes36. 

4) 1665. »Tolvklokken«, støbt af  Hans Hynemøder. Latinsk indskrift  med 
versaler, der meddeler, at i kong Frederik 3.s arve-regering, medens Hans 
Hansen var kgl. forvalter  over Falster og Laaland, Caspar Jacobsen provst og 
sognepræst, Hans Andersen Montrose borgmester, Hans Wolsen Lage og Anders 
Fri rådmænd, Jørgen Danielsen og Jørgen Mathisen kirkeværger, blev denne 
malmklokke støbt af  Hans Hynemøder fra  Lybæk 21. nov. 1665; derefter  ini-
tialerne M D H S B. På siden findes  støberens mærke, en klokke med initialerne 
H M. Tvm. 108 cm. 

1719 nævnes »bønklokken«, der muligvis er identisk med en af  de her nævnte36. 
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G R A V M I N D E R 

Epitafium  fra  o. 1723 over Rasmus Rasmusen Scharvin, født  i Riserope 
præstegård 1669, død 10. marts 1723 i sit alders 54. år. Bevaret er kun en 
blytavle, 30 x 20 cm stor, med et rimet gravvers. Oprindelig var pladen an-
bragt på en †trætavle med gravskrift  og meddelelse om, at afdøde  havde 
skænket et alterklæde, alterdug og messehagel (se s. 274 og 276) til kirken37. 

†Epitafier.  I præsteindberetningen 1706 nævnes tre epitafier.  1) Opsat 1620, 
over borgmester Hans Hansen Harte, (sml. †gravsten nr. 4, s. 287). 2) Opsat 
1620, over rådmand Magnus Sønnichsen, (sml. †gravsten nr. 7, s. 288). 3) Opsat 
1630, over borgmester Lauridtz Møenbo, (sml. †gravsten nr. 10, s. 288). 1774 
nævnes seks epitafier35.  Til et af  disse må den lille engel, som nu er anbragt 
i sakristiet, sikkert henregnes. 1859 nedtoges fire  epitafier  (rgsk.). 

Gravsten.  1) (Fig. 22) o. 1568. Byfoged  Jørgen Gultsmedt, død 1541, borge-
mester Niels Perss(en), død 16. aug. 1568, og deres hustru Anna, død 1559. Got-
landsk kalksten, 182 x ca. 87 cm, i ung-renaissance. Den tredelte stens neder-
ste felt  indeholder en rimet gravskrift  med fordybet  fraktur  og enkelte versaler; 
det midterste felt  har over en maske med akantusbladværk og blomster fire 
skjolde, deraf  de to med bomærker, og i det øverste felt  findes  under tre køl-
buer brystbilleder af  de afdøde  i fladbuenicher  båret af  snoede søjler; på rammen 
under arkaderne står initialerne B I G, N P og H A. Ved korets syddør. 

2) 1602. Borgmester Christoffer  Pedersøn Friis og hustru Magdalena Anders-
daater (se nr. 4). Velbevaret figursten  af  rødbrun kalksten, 193 x 118,5 cm, 
med reliefversaler.  Under en dobbeltarkade med knækkede, profilerede  bueslag 
og joniserende pilastre knæler ægteparret vendt mod hinanden og foran  dem 
deres fem  børn, hvoraf  tre ved kors er betegnet som døde; under bueslagene 
religiøs indskrift  og som konsol under buesammenstødet en kartouche med den 
korsfæstede  Frelser. Øverst på stenen en rulleværkskartouche med religiøs ind-
skrift,  Job 19, der holdes af  to engle, hvorunder bomærke- og våbenskjold 
med initialerne C P F og M A D. Nederst på stenen indskrift,  ifølge  hvilken den 
er bekostet af  borgmesteren og hans hustru 27. nov. 1602. I korgulvet. 

3) O. 1602. Borgmester Hans Jensøn, død 9. juni 1602. Stenen er bekostet 
af  Birithe Peders Daater, »som agter sig oc at hvile herunder naar Gud vil«. 
Grå kalksten, 196 x 120 cm, med reliefversaler;  under gravskriften  bomærke 
med initialerne H I B og langs randen en perlestav. I korgulvet. 

4) O. 1609. Borgmester Christoffer  Pedersen Friis (se nr. 2), død 30. juni 1609, 
og hustru Magdalena Andersdaater, død samt deres børn Herbert Friis, 
død 13. sept., og Kirstina, død 9. okt. 1602. Gråsort kalksten, 183 x 129 cm, 
med reliefversaler  og religiøs randskrift  med fordybede  versaler. Gravskriften 
står i en kartouche, der holdes af  en engel; i hjørnerne evangelisttegn, mellem 
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de nederste dødssymboler og to våbenskjolde, mandens med bomærke og initia-
ler C P F, hustruens med en plante, der vokser op af  et hjerte, og initialerne 
M A D. I korgulvet. 

5) O. 1620. Andreas Moridtzen og hustru. Grå kalksten, 249 x 173 cm, med 
fordybede  frakturindskrifter  på tysk. Gravskriften  står inden for  en smal kar-
touchebort langs stenens rand. I midtfeltet  relief  af  de afdøde  i halv figur 
under dobbelt bueslag og krucifiks,  derunder en oval kartouche med religiøs 
indskrift  mellem to våbenskjolde, det venstre næsten udslidt, det højre med 
to modvendte hjerter, og nederst på stenen endnu et skriftfelt;  i hjørnerne 
evangelistcirkler. I korgulvet. 

6) O. 1626. Hans Jørgensøn [K]ræsing, født  1625, død 1626, to år gl. Got-
landsk kalksten, 220 x 130 cm, med delvis udslidt gravskrift  med reliefver-
saler. Langs stenens kant rankebort, i hjørnerne evangelistmedailloner, foroven 
opstandelsen, forneden  et kors, alt af  ret groft  arbejde. Nederst en rimet religiøs 
indskrift.  Sml. †gravsten nr. 16, s. 288. I tårnrummet. 

7) O. 1629. Mickel Tommesen, død 16. febr.  1620, borgmester Danniel 
Hansen Hasenhart, død og begges hustru Karne Pedersdater, død 5. nov. 
1629. Gotlandsk kalksten, 175 x 95 cm, med reliefversaler.  Gravskriften  står 
i en kartoucheramme, der holdes af  en engel. Nederst på stenen to skjolde 
med mændenes sammenskrevne initialer, i hjørnerne evangelistsymboler. Re-
ligiøs randskrift.  I tårnrummet. 

8) O. 1629. Tolder og rådmand Hieronimus Torchilsøn, død 28. april 1629, 
39 år gl., efter  10 års ægteskab med Anne Christensdaater. 

Her under denne steen i løn 
er skiult Hieron'mus Torchilsøn 
i Harslef  fød  mon være. 
Hand tient ' i verden adel god, 
oc saa, for  kongens toldboe stod, 
oc raadmand her, med ære. 

Der mand nu sexten hundret scref 
oc ni oc tiufue,  død hand blef 
den aat ' og t iund' aprilis. 
Fortær hans krop, du sorte jord, 
hans siæl doc høyt i himle choer 
med fryd  oc glæde hvilis. 

Grå kalksten, 245,5 x 161,5 cm med reliefversaler.  Stenen indrammes af  en 
pyntelig, 26 cm bred kassetteværksbort med evangelistmedailloner i hjør-
nerne. I midtfeltet  står den rimede gravskrift  i en rulleværkskartouche, som 
holdes af  en engel under en fladbue;  nederst på stenen dødssymboler og to 
skjolde, mandens med bomærke og initialerne H T S, hustruens med Jesu-
monogram og A C D. Religiøs randskrift  med reliefversaler.  Krydshugget 
bund. I koret. 

9) O. 1630. Sortgrå kalksten, 222 x 137,5 cm, med ulæselige reliefversaler  i 
en kartouche, der holdes af  en engel i halv figur  under et bueslag; religiøs rand-
skrift  med reliefversaler  og hjørnefelter  med evangelisterne, mellem de nedre 
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dødssymboler, mellem de øvre to skjolde, 
det ene med Jesumonogram, det andet 
med sammenskrevet H M S. I koret. 

10) O. 1639. Grå kalksten, 250 x 176 
cm, med helt udslidt indskrift.  I midt-
feltets  øverste del findes  relieffer  i halv 
figur  af  en mand og to kvinder under 
tre rundbueslag, der bæres af  engleho-
vedkonsoller og har dødninghoveder i 
buevinklerne; derunder findes  et udslidt 
indskriftfelt  flankeret  af  Troen med kors 
og kalk og Håbet med anker, og nederst 
på stenen under årstallet 1639 står to 
engle, der holder tre udslidte skjolde; 
i hjørnerne skabelsen, syndefaldet,  op-
standelsen og livets krone. Samme værk-
sted som nr. 12. På kirkegården, syd 
for  kirken. 

11) O. 1640. Jacob Nielsøn Lisse, født  i 
Nørre Alsløe, død 9. nov. 1640, 62 år gl., 
og hustru Maren Olesdaater, født  i Dal-
by, gift  i 36 år (fem  sønner, tre døtre), 
død 12. nov. samme år, 58 år gl. Ste-
nen er bekostet af  deres børn. Grå 
kalksten, 178 x 106 cm, med reliefver-

saler og religiøs randskrift.  I midtfeltet  står gravskriften  indfattet  af  en dråbe-
bort, derover et englehoved, og nederst bomærkeskjold og Jesumonogram 
med de afdødes  initialer, i hjørnerne skabelsen, dødssymbol, opstandelsen og 
livets krone. Krydshugget bund. I tårnrummet. 

12) (Fig. 23) o. 1640. Jacob Willumsøn, født  i Montros sogn i Skotland, død 
19. sept. 1640, 44 år gl. og hans anden hustru Gundil Kastensdaater, død 

�år gl., (sml. †gravsten nr. 12, s. 288). Rødbrun kalksten, 237 x 149 cm, 
med reliefversaler.  Over en indskrifttavle,  der flankeres  af  Troen med kors 
og kalk og Håbet med anker, er der et relief  af  de afdøde  i halv figur  under et 
dobbelt bueslag med bruskbarok englehovedkonsol; derover findes  en oval med 
Kristus med verdenskugle og kors, flankeret  af  frugtbundter.  Nederst på stenen 
to skjolde med bomærke og Jesumonogram samt de afdødes  initialer; i hjør-
nerne cirkler med skabelsen, dødssymboler, opstandelsen og livets krone. 
Religiøs randskrift.  Krydshugget bund. Samme værksted som nr. 10. I tårn-
rummet. 

P. P. Adrian, Stubbekøbing fot. 
Fig. 22. Stubbekøbing. Gravsten over Jørgen 
Guldsmed, død 1541, og borgmester Niels 

Perssen, død 1568 (s. 282). 
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13) O. 1646. Peder Andersen, født  i 
»Landt Holsten«, død i Stubbekøbing 5. 
marts 1646, 47 år gl., og hans to hustruer, 
Karen Pedersdatter, død 6. april . . . ., 
og Dorette Christensdatter, død �. Grå 
kalksten, 192 x 125 cm, med reliefversa-
ler. Over den stærkt slidte gravskrift  er 
der et relief  af  de afdøde  i trekvart fi-
gur under tre rundbuer med bruskbarokke 
englehovedkonsoller og i buevinklerne 
frugtbundter,  fæstet  til en snor, der er 
ophængt i ringe. Nederst på stenen tre 
skjolde, de to med Jesumonogram og ini-
tialerne K P D og D C D, det tredie med 
bomærke og P A S. Hjørnecirkler med ska-
belsen, dødssymboler, opstandelsen og li-
vets krone og religiøs randskrift.  Kryds-
hugget bund. Samme værksted som nr. 
12. I tårnrummet. 

14) O. 1650. Mickel Hansøn »Kielfører« 
(kedelfører),  født  i Slesvig, borger og kir-
keværge her i Stubbekiøbing, død �, 
� år gl., og hustru Wivicke Olufsdaater,  født  i Ellisholt i Brynby sogn i 
Skåne, død �, � år gl. Ølandsk kalksten, 212 x 130—118 cm, med relief-
versaler. Stenen svarer til nr. 12 og er fra  samme værksted; nederst findes 
bomærkeskjolde med initialerne M H S og W O D. I tårnrummet. 

15) O. 1650. Fragment af  grå kalksten, 170 cm højt, med udslidt indskrift 
og hjørnemedailloner. Foran kirkedøren. 

16) O. 1650. Fragment af  rød kalksten, 185 x 112 cm, med ulæselige relief-
versaler og derover et relief  af  en mand og to kvinder i halv figur  under bue-
slag. På kirkegården. 

17) O. 1650. Fragment af  rød kalksten, 112 cm bredt. Bevaret er kun stenens 
øverste del med to figurer,  en mand og en kvinde i halv figur  under dobbelt 
bueslag båret af  konsoller. Religiøs randskrift  med reliefversaler.  Samme 
værksted som nr. 12. Indmuret i nordre kirkegårdsmur. 

18) O. 1650 Albretsøn. Rød kalksten, 165 x 77—ca. 75 cm, med stærkt 
slidte reliefversaler.  På stenens øverste del ses en mand i halv figur  under en 
rundbue, der bæres af  kraftige  konsoller og har englehoveder i buevinklerne. 
Under gravskriften  bomærkeskjold og Jesumonogram. Religiøs randskrift.  Ri-
meligvis fra  samme værksted som nr. 12. I tårnrummet. 

M. M. fot. 
Fig. 23. Stubbekøbing. Gravsten over Ja-

cob Willumsøn, død 1640 (s. 284). 
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19) O. 1650. . . . . .,kromand, borger her i byen i ? år, født  i Vegerløse, død 
? sept. i sin alders 6? år, gift  første  gang med , datter af  hr. Povel, fordum 
. . . . ( . . sønner, een datter), anden gang med Anne Pedersdaater, datter af  hr. 
Peder Kier, sognepræst (?) i Byllerup sogn (. . . børn). Stenen er bekostet af 
enken og børnene. Grå kalksten, 180 x 103 cm, med stærkt slidte reliefversaler. 
I hjørnerne cirkler med evangelisterne, mellem de øvre englehoved, mellem 
de nedre bomærkeskjold. Religiøs randskrift.  Krydshugget bund. I tårn-
rummet. 

20) O. 1650 Rafvens,  borger i Stubekiøbing, død 30. . . . 16?0, . . . år gl., 
og hustru Dorethe Clavesdatter, død �, gift  i lire år (een søn). Stenen er be-
kostet af  enken. Stærkt forvitret  kalksten, 183 x 116,5 cm, med næsten ulæse-
lige reliefversaler.  I midtfeltet  den opstandne Frelser mellem to skjolde, det ene 
med Jesumonogram og initialerne D C D, det andet med udslidt bomærke; i 
hjørnerne evangelisttegn og langs stenens kant en bort af  slyngbånd. Religiøs 
randskrift.  I koret. 

21) O. 1652. Rasmus Bertelsøn, født  i Holsten, død 28. aug. 1652, 35 år gl., 
og hustru Jehanne Ras[musdatter], død 1643. Grå kalksten, 210 x 126 cm, 
svarende til nr. 12, dog er bueslagene ført  helt op til stenens rand, medaillonen 
i buevinklen erstattet af  et timeglas og englen mellem bomærkerne forneden  af 
et dødningehoved mellem initialerne R B S og I R D. Krydshugget bund. I 
tårnrummet. 

22) O. 1658. Christen. . . bsøn, død 23. . . . 1658, Jørgen Mathisøn, død . . . , 
og Anna Pederdatter, som har bekostet stenen. Stærkt forvitret,  rød kalksten, 
160 x 95 cm; gravskriften  står med udslidte reliefversaler  langs stenens rand. 
I midtfeltet  findes  en fremstilling  af  den opstandne Frelser samt en ulæselig 
indskrift.  I hjørnerne evangelistcirkler. I tårnrummet. 

23) O. 1664. Rådmand Niels Pedersøn Skricke, død 19. okt. 1664, 64 år gl., og 
hans to hustruer Dorete Clavsdaater, død 8. dec. 1639, 45 år gl., og Jehanne 
Olesdaater, død Rød kalksten, 194 x 134 cm, med reliefversaler.  Grav-
skriften  står i en kartoucheindrammet tavle midt på stenen, og herover findes 
endnu en kartouche med skriftsted,  Ezechiel 32, 12, som forklaring  til Ezechiels 
syn, der er fremstillet  øverst på stenen. I hjørnerne medailloner med syndefaldet, 
korsfæstelsen,  Samson med byportene og Jonas i hvalfiskens  gab; de to øverste 
medailloner hviler på konsoller. Mellem de nederste findes  tre skjolde, de to med 
Jesumonogram, det tredie med kronet kors under de afdødes  initialer. Religiøs 
randskrift.  Krydshugget bund. I tårnrummet. 

24) 1600'rne. Glat, grå kalksten, ca. 254 x 152 cm. I koret. 
25) 1600'rne. Rød kalksten, 190 x 140 cm, med ulæselige reliefversaler.  På 

kirkegården. 
26) O. 1718. Handelsmand Jespersen, født  21. juli 1672, død 17. aug. 1718. 
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Rød kalksten, 190 x 138 cm, med fordybede  versaler og lang, rimet gravskrift. 
Stenen har tungebort og hjørnerosetter, mellem de øverste Jesumonogram, 
mellem de nederste dødssymboler. I tårnrummet. 

27) O. 1810. Sandsten, 188 x 94 cm, med udslidt indskrift  og fordybninger 
i hjørnerne til indsatte, nu forsvundne,  rosetter. På kirkegården. 

28) O. 1810. Smedemester Pedersen. Sandsten, 191 x 93 cm. På kirkegården. 
29) 1811. Licentiatus medicinæ og distriktskirurg Nicolai Gottfried  Jacob 

Koch, født  i Altona 18. jan. 1749, død i Stubbekiøbing 24. marts 1811, gift  19. 
nov. 1779 med Cathrine Marie Benzon, der bekostede stenen. Ølandsk kalksten, 
160 x 80 cm. Gravskrift  og religiøst vers med fordybede  versaler og fordybet 
rammestreg langs stenens kant. På kirkegården, i sydvestre hjørne. 

30) O. 1812. Ch. Dorthea Myller, født  i Nyekjøbing på Falster 1. marts 1730, 
død i Stubbekiøbing 1. jan. 1812. Sandsten, 140 x 80 cm, med fordybede  ver-
saler. På kirkegården, syd for  kirken. 

31) O. 1814. Postmester Samuel Halvardus Necolay Jæger, født  1749, død 
11. jan. 1814. Randprofileret  sandsten, 148 x 85 cm, med fordybede  versaler. 
På kirkegården, i sydvestre hjørne. 

32) O. 1821. Byfoged  Johan Nicolai Canariis, født  17. nov. 1764, død 24. 
aug. 1821. Oval sandsten, 89 x 72 cm, med fordybet  kursiv. På kirkegården, 
syd for  kirken. 

33) O. 1824. P. Wiberg, død 18. sept. 1824. Sandsten, 196 x 124 cm, med 
fordybet  kursiv. På kirkegården, syd for  kirken. 

†Gravsten.  I en indberetning fra  1880'erne nævnes ialt 52 gravsten, af  hvilke 
en del rimeligvis er identiske med de ovennævnte fragmenter,  ligesom de på 
s. 282 nævnte tre †epitafier  muligvis er opført  som gravsten. 

1) O. 1590. Hans Jacobsøn, død 17. juni, og Christen Jacobsøn, død 24. aug. 
1590. 

2) O. 1594. Jens Matsøn, skolemester i Stubkiøbing, død 9. sept. 1594. 
3) O. 1599. Christen Jacobsøn, død den 16., og Friderich Lavfversøn,  død 

den 18. aug. 1599. Stenen var bekostet af  forældrene,  Jacob Christensen, 
borger i Stubekiøbing, og Marren Rasmusd(atter). 

4) O. 1600. Borgmester Hans Hasenhart, død 16�, og hans to hustruer, 
Marren Knudsdaater, død 30. maj 1593, og Anna Brings, død 16�. (Sml. 
†epitafium  nr. 1, s. 282). 

5) O. 1602. Magnus Sønicksens tre børn, Kirstina Sønickensdaater, død 
20. juni 1598 syv fjerdingår  gammel, Hans Sønicksen, død 19. aug. 1600 fem 
fjerdingår  gammel og Sønike Sønicksen, født  7. nov. 1599, død 18. sept. 1602. 

6) O. 1604. David Willomsøn, død 27. maj 1604. Stenen var bekostet af  hans 
efterlevende  ægtefælle  Marine Tomisdaater og hendes anden mand Rasmus 
Lafritzøn,  borger i Stubbekiøbing. 
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7) O. 1616. Margrethe Rostorps, salig Hans Rostorps Daater til Bardevig, 
død 18. nov. 1616. Stenen lagdes af  hendes mand, Magnus Sonicksøn, som 
døde 1. aug. 1624 og begravedes sammen med sin hustru (sml. †gravsten 
nr. 5, s. 287 og †epitafium  nr. 2, s. 282). 

8) O. 1618. Marine Hans Søfrensøns,  død . . dec. 1618. 
9) 1619. To småbørn, Daniel Sandersøn og Anne Sandersdaater. Rimet 

gravskrift. 
10) O. 1620. Peder Jørgensøn Mønboo, borger i Stubbekjøbing, død 16. 

. . . . mber 1620, og hustru. Deres søn Lavris Pedersøn Mønboe bekostede 
stenen. (Sml. †epitaf  nr. 3, s. 282). 

11) O. 1629?. Anders Boesen, død 1629, samt to andre sønner af  kapellan 
Bo Hansen (Falster) og Ane Andersdatter (Beske). Et fragment  af  stenen lå 
endnu 1854 i korgulvet39. 

12) 1634. Hillebrand Anderson, borger i Stubkiøbing, født  i Skotland, død 
19 . . . . 1629, 46 år gammel, og hustru Gunder Kastens(datter) død 16�. 
Stenen var bekostet 1634 af  Jacob Willemsøn, Gunder Kastensdatters anden 
mand. (Sml. gravsten nr. 12, s. 284). 

13) O. 1637. To af  Jørgensøns Smid og Sidsel Christendaaters børn, Anna 
Hansdaater, død 1637, og Karen Hansd(atter), død 1630. 

14) O. 1648. Oluf  Micelsen, død 9. dec. 1648 i sit alders 18. år. 
15) 1650'erne. Peder Bremmer, borger i Stubekiøbing, død og hans to 

hustruer, Anne Jacobsdaater, med hvem han var gift  i 1 år, 8 måneder og 10 
dage (en datter), død 2. jan. 1652, 21 år, 9 måneder og 1 uge gammel, og 
Maren Hansdaater, død �. 

16) O. 1665. Sophia Jørgensdatter, født  i Stubkiøbing og død 12. okt. 1665, 
9 uger gammel, Rasmus Jørgensen Kr[ae]sing, født  i Stubkiøbing og død 
2. marts 16 . ., . . . år, fire  uger gammel, og Mette Jørgensdaater, født  i Stub-
kiøbing, død 26. febr  i hendes alders . . . . ti uger. Stenen var bekostet 
af  forældrene,  Jørgen Rasmusen Kraesing og Anne Pedersdaater. (Sml. grav-
sten nr. 6, s. 283). 

17) 1676. Borger og handelsmand Hans Sythes, død 16. jan. 1676, hans 
første  hustru Maren Bremers og deres lille Maren Bremersdatter, død 8. febr. 
1672, 8 dage gammel. Stenen var bekostet af  hans anden hustru Susanna 
Engberg 29. maj 1676. 

Kisteplade.  O. 1810. Karen Staal, datter af  Andreas Nicolay Berrig, tolder i 
Stubbekøbing, enke efter  »Hoff  Agent« Ditlev Staal, handelsmand i Stubbe-
købing, født  29. jan. 1748, død 27. marts 1810 (15 børn, deraf  syv døde). Oval 
blyplade, 36 x 23 cm, med graveret kursiv. Oprindelig i det såkaldte Scheels 
kapel (se †begravelse nr. 4), nu i præsteværelset. 

†Begravelser.  1) I koret skal have været en åben begravelse tilhørende 
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landsdommer Andreas v. Engberg til Ravnstrup, 1679 adlet Meyercrone efter 
sin hustru Ottilie Meyers broder Henning Meyercrone, død 1690. I begravelsen 
fandtes  en læderbetrukket kiste  med skelettet af  en mand iført  gyldenstykkes 
hue; kisten var smykket med ulæselige indskriftplader,  Meyercrone'ske *vå-
benskjolde og våbenprydede *messingsøm. Nu i Nationalmuseet. 

2) 1698 lod sognepræsten mag. Birch forfærdige  en muret begravelse i koret 
med plads til sig selv og sin hustru (rgsk.). 

3) Familien Benzons åbne begravelse under fonten,  nævnt første  gang 1737, 
da byfoged  Benzons lille søn blev nedsat (rgsk.). I 1880'erne38 omtales yderligere 
følgende:  Christian Nielsøn Benzon, byfoged  i Stubbekjøbing, født  1699, død 
31. jan. 1765, gift  først  med Maren Nielsdatter Cheldorph, enke efter  hr. Lau-
ritz Kaalund, viet 19 1723, født  1696, død 22. april 1735. Gift  anden gang 
10. okt. 1738 med Gjøørvel Cathrine Bilsøe, født  1717, død 19. febr.  1740. 
Tredie gang gift  med Dorothea Margrethe Buch, født  1724, død 4. juni 1804. 
Christian Benzon, søn af  Christian Nielsøn Benzon i dennes tredie ægteskab, 
født  18. dec. 1748, død 4. okt. 1781. Gift  med Johanne Christine Brasen, død 
1780 og Margrethe Maria Busch, død 1. okt. 1781. Postmester Niels Benzon, 
broder til Christian Benzon, født  5. okt. 1747, død l. jan. 1803. 

4) I en muret begravelse, kaldet Scheels kapel, nævnes i 1880'erne38 føl-
gende: Engel Kirstine Staal, 1744—1759, Anna Staal, født  Flindt, 1711—1771, 
Henning Scheel, søn af  Jørgen Scheel og Chatrine Scheel, 1758—1780, Jørgen 
Scheel 1713—93, og Karentine Staal, 1776—1797. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1677—1778, 1772—1819 (kirkeinspektionsarkivet, LA); 1703—55 div. år, 
1813—74 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Regnskabsbilag 1730—32, 1739—41, 1742—61 
(stiftsøvrighedsarkivet,  LA). Synsprotokoller 1803—55 (provstearkivet, LA). — Kol-
lekten til Stubbekøbing Kirkes Taarn 1786 (LA). — Dokumenter og Breve for  Herre-
derne 1464—1762 div. år; Jordebøger, Herredsbøger og Dokumenter vedrørende Gejst-
lighedens og Kirkernes Indtægter m. m. 1571—1690 div. år; Dokumenter og Breve for 
hele Stiftet  1579—1762 div. år; indkomne Sager Købstædernes Kirker og Skolevæsen 
vedkommende 1804—44, (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Museumsindberetninger af  Hans 
Storck 1882, Mogens Clemmensen 1911, O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1944 og 
Aa. Roussell 1947. 

N. L. Høyen: Notesbog XI I . 1832. S. 49 (NM). — Worsaae: Notesbog VII. S. 45 f. 
(NM). — J. Kornerup: Notesbog XI I . 1859. S. 28 ff.,  34 ff.  og 38 (NM). — V. Koch: 
Notesbog IV. 1893. S. 92 f.  (NM). 

J. Kornerup: Kalkmalerier i Stubbekjøbing Kirke, i Aarb. for  nord. Oldk. og Hist. 
1884. S. 97—106. — Kr. Nyrop: S. Eligius, i Aarb. for  nord. Oldk. og Hist. 1899. S. 
155—66. — H. C. Bering Liisberg: Stubbekøbing gennem Tiderne. 1912. — C. Strand-
gaard: Stubbekøbing i AarbLollFalst. 1936. S. 1—35. — Anthon Fuglsang: Vægma-
leriet i Stubbekøbing Kirke, i AarbLollFalst. 1936. S. 36—38. 
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Historik.  1 Danske Atlas VI, 530 omtaler S. Annas kapel, hvorefter  kirken har navn. 
2 Bering Liisberg, s. 30. 3 Repertorium 2. R. nr. 1816, 8. dec. 1464. 4 Bering Liisberg, 
s. 32. 5 Frederik l .s danske Registranter, s. 432. 6 Repertorium 2. R. nr. 8432. 
7 Bering Liisberg, s. 83. 8 Kancelliets Brevbøger 2. aug. 1576, 22. aug. 1585 og 28. juli 
1595; Hjelholt, s. 109 og 200. 9 Kancelliets Brevbøger 2. aug. 1576. 10 Kollekten til 
Stubbekøbing Kirkes Taarn (LA). 11 AarbLollFalst. 1936. S. 13. 12 Smst., s. 34. 

Bygning.  13 Ses på et gammelt fotografi  i NM. 14 Breve fra  konduktøren, arkitekt 
V. Ahlmann, til Storck (NM). 15 DK. Sorø, s. 41. 16 Indberetning af  Storck 1882 
(NM). 17 Brev fra  Ahlmann til Storck 1. april 1881 (NM). 18 Rhode, s. 174. 19 Raad-
stueprotokoller og Breve (LA); Bering Liisberg, s. 88 (tegning). 20 Brev fra  Ahlmann 
til Storck 1. april 1881 (NM). 21 Se note 8. 22 Kancelliets Brevbøger 31. juli 1603. 
23 Aarb. for  nord. Oldk. og Hist. 1884. S. 99. 

Kalkmalerier.  24 Aarb. for  nord. Oldk. og Hist. 1884. S. 101. 25 Smst. 1899. S. 155. 

Inventar.  26 Bering Liisberg, s. 87. 27 Smst., s. 85. 28 Smst., s. 81. 29 Danske 
malede Portrætter IX, 213. 30 Bering Liisberg, s. 30. 31 Strandgaard, s. 22. 32 Jorde-
bog for  Falsters Sønder-Herred, i Jordebøger, Herredsbøger og Dokumenter vedrørende 
Gejstlighedens og Kirkernes Indtægter m. m. 1571—1690 (LA). 33 Rhode II, 174. 
34 Tegning i Ældre nordisk Architektur 5. Saml. 3. R. 35 Danske Atlas VI, 530. 36 Do-
kumenter og Breve for  hele Stiftet  1579—1762 div. år (LA). 37 Bering Lisberg s. 263 
38 Storcks samling, NM Arkiv. 39 Barfod:  Den falsterske  Gejstligheds Personalhistorie. 
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Fig. 1. Vestenskov. Ydre, set fra  sydøst. 

V E S T E N S K O V K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

K irken var i katolsk tid viet til S. Peder1.  Om dens ejerforhold  i middelalderen er 
intet oplyst. Den tilhørte efter  reformationen  kronen, indtil den 1689 fra  denne 

overgik til generalfiskal  Jørgen Landorph2 , med hvis enke den siden kom under Baades-
gaard3 . Efter  at godsets senere ejer, prinsesse Charlotte Amalie (sml. altertavle s. 298) 
var død 1784, blev ejendommen overtaget af  s ta ten4 , der 1872 solgte kirken til sognets 
tiendeydere5 . Den overgik til selveje 1929. 

I kirken nævnes 1533 Vor  Frue  Messe6.  Sognet omfattede  tidligere også det nuværende 
Kappel sogn (se s. 307). 

Kirken ligger vestligt i den meget spredte bebyggelse på fladt  terræn; på 
nordsiden har Nakskov fjord  utvivlsomt tidligere nået tæt op i kirkens nærhed. 

Kirkegården er temmelig stor og omgives af  en mur af  kamp og tegl fra 
meget forskellige  tider; den er meget lappet og afdækket  med vingetegl. I 
øst er en kørelåge med moderne piller, i vest en ganglåge med små, gamle 
piller, i nord en simpel gennembrydning for  en låge. Ved nordøsthjørnet lå 
endnu i 1924 en gammel degnebolig7. På kirkegården er i 1932 »5 Alen fra 
Kirkemuren« fundet  munkestensmurværk, der dog næppe, som man på stedet 
tænkte sig, har tilhørt klosterbygninger8. 

Fot. i NM. 
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Fig. 2. Vestenskov. Plan. 1:300. Målt af  Johan Juhler 1943. 

Kirken består af  senromansk kor og skib med sengotisk vestforlængelse, 
sakristi og våbenhus, alt af  munkesten i munkeforbandt  (fig.  2). På kirke-
gården står en middelalderlig klokkestabel. 

Den senromanske  kirke  er bygget i et noget uregelmæssigt munkeforbandt 
af  røde, velbrændte sten med mange sorte bindere udvendig, de ringest brændte 
sten er tydeligt frasorteret  til brug i murenes indersider. På hjørnerne ses 
riffelhugning.  Soklen består af  et rundled under et almindeligt skifte  og en 
skråkant. Østhjørnerne har spinkle lisener, der på skibet afsluttes  310 cm 
over soklen med en afrunding. 

Koret har i gavlen to blændede, romanske vinduer, det ene har over stikket 
et savskifte,  det andet et rulskifte  mellem to skifter  af  krumhuggede løbere. 
I rejsehøjde har gavlen et savskifte,  derover er gavltrekanten med top- og 
fodtinder  ny. Korets nordside, der delvis er dækket af  sakristiet, har et blændet 
vindue som gavlens under en spærfrise  med profilerede  konsoller (fig.  3). Over 
den øverste konsolrække ligger der ikke, som man kunne vente, en udkrag-
ning, men et savskifte  forsænket  i muren. Først de to øverste led af  gesimsen 
er udhængende og består af  et rulskifte  med afrundet  underkant under et 
hulled, hvortil den brede sugfjæl  støder. 

Sydsiden har en tilmuret præstedør i et lille fremspring  afdækket  med en 
skråkant over et afrundet  skifte  (fig.  4). Over dørens rundbuede, ommurede 
stik ligger et savskifte  og et rulskifte.  Murens øverste del og gesimsen er nye. 



V E S T E N S K O V K I R K E 295 

Fig. 3. Vestenskov. Detail af  korets nordside. 1:50. Målt af  C. G. Schultz 1948 (s. 294). 

Skibet har samme sokkel og lisener som koret, men må dog, som korets 
vestgavl på kirkeloftet  viser, være opført  en del år senere. Af  de oprindelige 
vinduer ses over hvælvene det østligste par, i nordsiden som et rundbuet, 
smiget vindue med pudsede og hvidtede sider og bue, mens det søndre er et 
spidsbuet tvillingvindue med halvstens midtpille. Midt i lysningen er hugget 
en glasfals.  Vinduet sidder indvendig og vistnok også udvendig i et bredt, 
rundbuet, smiget spejl, der er pudset og hvidtet. Nordportalen er udslettet 
ved tilmuring og giver sig kun tilkende på indersiden ved en revne; sydpor-
talen er udvidet. Den var oprindelig rundbuet og mangefalset  med rundstave, 
hulled og affasede  false,  som alle havde fremspringende  vederlag og sokkel9. 
Gesimsen er ny; over våbenhuset ses en dobbelt udkraget gesims i omsat 
murværk. Rester af  den nedbrudte vestgavl ses over hvælvene. 

Det indre.  Den brede, spidsbuede korbue er ommuret. Både i kor og skib 
stopper den gamle vægpuds på alle mure 45 cm under murens overkant ved 
en hugget rille, der har dannet fals  for  det nederste, skråtstillede loftbrædt, 
som har været sømmet til undersiden af  små, udsvejfede  knægte (sml. Glos-
lunde, s. 356), hvis ca. 12 cm brede vederlagshuller i murene findes  med ca. 
125 cm's afstand  fra  midte til midte. På langmurene ligger over hullerne spær-
sko, som må være rester af  oversavede bjælker og som i sidekanterne, et par 
cm over underkanten, har en not, der stopper ca. 30 cm bag murflugten. 

Ændringer  og tilføjelser.  I gotisk tid er skibets vestgavl brudt ned, og en 
ca. 11 m lang vestforlængelse  er opført  af  røde og flammede  munkesten på 
kampestenssokkel. Vestgavlen har en stor, spidsbuet portal med affasede 
false.  Indenfor  står to svære murpiller, der går til loftet  og er i forbandt  med 
murværket. Portalen er 1825 omdannet til vindue (syn). Vestgavlen har haft 



Fig. 4. Vestenskov. Præstedør i ko-
rets sydside. 1:50. 

Målt af  Elna Moller 1948 (s. 294). 
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glug og top- og fodtinder.  Rummet er dækket af  et samtidigt stjernehvælv 
på lave, rektangulære vægpiller. Det har ingen vægbuer, ej heller mod kir-
ken, hvor væggen er skalmuret. Ingen overribber. Langs begge sidevæggene 
er murede bænke. 

Sakristiet  på korets nordside er sengotisk og muret af  røde og flammede 
sten i munkeforbandt.  I nordsiden er et oprindeligt, falset  vindue med rund-
bue og omløbende binderskifte.  Gavlen med kamtakker og luge er omsat. I 
øst er en vist oprindelig, men udvidet dør med nyt fladbuestik.  I kormuren 
er indhugget en på nordsiden falset  dør med fladbue.  Rummet er dækket af 
et samtidigt krydshvælv med vægbue mod kormuren. Ingen overribber. 

Kirkens  hvælv er indbygget i sengotisk tid, måske samtidig med, at kor-
buen er udvidet. Korhvælvet er ottedelt på falsede  vægpiller med højt veder-
lagsbånd. Det har ingen overribber. Skibet har fire  fag  stjernehvælv på falsede 
vægpiller med højt vederlagsbånd. Kapperne har søm langs væg- og skjold-
buer. Overribber på hovedkrydsene. Kirkens vægge og hvælv blev glatpud-
sede i 1861 (syn). 

1854 arbejdede man med projekter til et tårn1 0 . 
Kirken står nu med blanke mure, som dog har været hvidkalkede, store, 

spidsbuede jernvinduer og vingetegl. Korgulvet består af  små, sorte og hvide 
fliser,  efter  en indskrift  på altertavlens bagside lagt 1840; skibet har gulv af 
gule mursten, sakristigulvet er af  træ. Sakristitagværket er af  eg og meget 

tre høj blændinger, der nu er tilmurede, og 
hvis spidser er ødelagt ved gavltoppens om-
muring. Top- og fodtinder  er nye. Sydmuren 
har på indersiden haft  fire  brede, til loftet 
gående nicher; den tredie fra  vest har et højt-
siddende, fladbuet  vindue med affasede  false. 
Det yderste led i stikket er både indvendigt 
og udvendigt muret af  pærestavformsten.  Vin-
duet er blevet tilmuret ved hvælvenes indbyg-
ning. De andre nicher synes ikke at have haft 
vinduer. I nordsiden sidder som tilmuring et 
vindue med almindelige false.  Vestforlængel-
sens gesimser er ommuret 1856 (syn). 

Våbenhuset  foran  skibets sydportal er sen-
gotisk og bygget af  røde munkesten i munke-
skifte.  Den store, spidsbuede, mangefalsede 
portal er ikke oprindelig. Langmurenes øver-
ste del er ommuret sammen med gesimserne 
og gavltrekanten med dens rundbuede, falsede 
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Fig. 5. Vestenskov. Indre, set mod øst. Aa. Rl. 1949 

forfaldent,  over våbenhuset er enkelte egespær, ellers er tagværkerne nyere 
og af  fyr. 

Klokkestablen  (fig.  6 og 7) ved kirkegårdens østre indgang er af  den sædvanlige 
laalandske type med midtstolpe og store krydsbånd i væggene. Den er bygget 
helt af  egetømmer, i hvis temmelig forvitrede  overflade  ingen tømmermærker 
er synlige. Spor af  tagskægsknægte er muligvis skjult under den moderne be-
klædning af  sammennotede, vandrette brædder. I konstruktionen er nu mange 
dele erstattet ved reparationer eller mangler helt. Pyramidetaget er af  ege-
tømmer, der har været anvendt tidligere på anden måde. 

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

1861 krævedes kirken pudset indvendig, »da der både er revner og gamle 
frescotegninger  endnu fra  katolsk tid, som skinner igennem i den vestre endes 
nordre side« (syn). 

På korets  overvægge ses på et tyndt kalklag direkte på muren en dekoration, 
der vistnok danner en fortløbende  række af  buer, som er malet i brandgult, 
sort og hvidt. Oven over er lagt en rammedekoration bestående af  rosetter malet 
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Fig. 6. Vestenskov. Klokkestabel (s. 297). 

i to røde farver  og mellemstykker med spinkle akantusslyng i sort og hvidt 
på grøn bund. Indenfor  rammen skimtes utydelige, grønne dekorationer. 

M. Clemmensen 1914 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt, muret, pudset og kalket; 144 cm højt, 185 cm 
bredt forneden,  177 cm foroven,  afstand  fra  østvæggen ca. 75 cm. I bagsiden 
en fladbuet  gemmeniche, 65 cm høj, 85 cm bred, 76 cm dyb. 

Alterbordspanel,  nyere, med glatte fyldinger. 
Altertavle  (fig.  8) i renaissance, fra  1590'erne, men stærkt omdannet. Stor-

søjlerne har attisk profilerede  baser, kannelerede skafter  og joniske kapitæler; 
postamenterne beslagværk med diamantbosser og på forsiden  Jesumonogram 
og initialerne M L D, rimeligvis for  præsteenken Margrethe Lauridsdatter, død 
161511. Storgesimsen har glat arkitrav og kronliste med æggestav og tandsnit. 
Topstykke med tre arkadefyldinger,  adskilt af  nye (?) toskanske søjler og 
flankeret  af  halvsøjler med kannelerede skafter  og æggestavkapitæler; top-
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Fig. 7. Vestenskov. Klokkestabel. Snit. 1:75. Målt af  M. Clemmensen 1914 (s. 297). 
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O. N.1945 
Fig. 8. Vestenskov. Altertavle (s. 298). 

gesimsen er forkrøbbet  over det større midtfag  og kronet af  segmentformet 
skive med englehoved; storvingerne mangler, topvingerne har beslagværk. 

Storstykket er erstattet af  et maleri af  nadveren fra  o. 1650, i profileret 
ramme, skænket kirken 1770 af  prinsesse Charlotte Amalie11. Bag på lærredet 
forskellige  indskrifter,  den ældste fra  1725. Altertavlen restaureredes 1846 
(syn) og er nu egetræsmalet med forgyldning. 

†Altertavle  med våben i toppen og en helgenfigur  på hvert hjørne. Figu-
rerne er rimeligvis identiske med nogle løse figurer,  som i 1848 lå i våben-
huset, nemlig en mandlig og en kvindelig helgen samt en pietà12. 

Altersølv.  Kalk  fra  1764, 24 cm høj. Den usædvanlig store kalk har bred, seks-
tunget fodplade  og kraftig  vulst forneden,  cylinderformet  skaft  og flad,  midt-
delt, buklet knop; højt bæger med stejle sider og udadsvejfet  rand. På bægeret 
er graveret et kronet C. A. for  prinsesse Charlotte Amalie. Stemplet med 
Københavns mærke og mestermærke for  Gerhard Hass (Bøje 438). Samtidig, 
tilhørende disk  med graveret kors på randen og i bunden kronet C. A. Stempler 
som kalken. Oblatæske  fra  1692, cylinderformet  med konvekst låg, hvori er 
graveret et spejlmonogram C. M. og i bunden giverindskrift  med kursiv og 
versaler: »Foræret til Westenschow Kiercke af  Jomfr(u)  Chirstina Mejer 
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MDCXCIII«. Københavns bymærke 1692 
og mestermærke for  Johan Jacob Bo-
ckenhofer  (Bøje 230). 

Sygekalk,  barok, fra  1699, 13 cm høj. 
Sekstunget fodplade  og fod  med vulst 
forneden  og påloddet krucifiks.  Fladrund 
knop med udhamrede tunger. Bægeret, 
der er forgyldt,  er halvkugleformet  med 
let udadbøjet rand, langs hvilken er gra-
veret nadverordene med skriveskrift. 
Ifølge  indskrift  på den tilhørende disk 
skænket 1699 af  fru  Catharina Mejer, 
afgangne  Jørgen Landorphs. Københavns 
bymærke 1699 og utydeligt mestermærke. 
Lille flad,  cylinderformet  oblatæske  fra 
begyndelsen af  1800'rne med cirkel-
streger på låget og tilhørende firkantet 
vinflaske  med halvkugleformet  skruelåg. 
Begge sølvforgyldt  og med mestermærke 
for  Poul Resen Eggersen, København (Bøje 858). Samtidigt, drejet, læder-
betrukket træetui. 

Alterstager  (fig.  9) fra  o. 1650, 45 cm høje (sml. Kappel s. 311). Stejlt pro-
fileret  fod  og skaft,  der forneden  har flere  skarpkantede profiler,  og hvis øver-
ste del har form  som et slankt, halvt balusterled. Lyseskål på størrelse med 
foden  og en høj lysetorn af  jern. 

Alterskranke  fra  1830—40, af  hesteskoformet  grundplan og med fine  støbe-
jernsbalustre, der foroven  ender i palmetter. Rund håndliste af  eg. 

Døbefont,  middelalderlig, men stærkt ødelagt og omdannet. Kummen, 
46,5 cm i tvm., af  kalksten, er sikkert et gotlandsk arbejde, men er i senere 
tid hugget nikantet. Nyt nikantet skaft  og cylinderformet  fod  (muligvis 
den oprindelige) af  granit. 

†Døbefont,  middelalderlig, med kors og arabesker. Stod 1848 uden for  vå-
benhuset12. 

Dåbsfad  fra  o. 1575, sydtysk arbejde. I bunden flakt  ørn omgivet af  minu-
skelbort; langs randen flere  rækker indstemplede små blomster og sekundær 
indskrift  med graverede versaler: »Hartwich-Passow. öelgardt Pentzen. Anno 
1637« og tilhørende adelsvåben. 

Dåbskande  fra  o. 1830, af  tin. Konisk med dobbeltsnoet slangehank. På 
låget graveret kirkens navn og på siden: »F. 6«. 

Prædikestol  (fig.  10) fra  1627, sen-renaissance, beslægtet med Nykøbing alter-

G.K.K. 1945 
Fig. 9. Vestenskov. Alterstage (s. 301). 
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O. N. 1945 

Fig. 10. Vestenskov. Prædikestol 1627 (s. 301). 

tavle (s. 218). I de fire  — oprindelig fem  — fag  står Johannes, Kristus, Mar-
kus og Lukas i flade  nicher, hvis pilastre har frugtklaser  på skafterne,  liste-
kapitæler og bueslag med cirkelskiver; øverst findes  en stor volutsvunget slut-
sten, i hjørnerne vingede englehoveder og under figurerne  rulleværkskartou-
cher med navnene skåret i relief.  På stolens hjørner er anbragt karyatider 
forestillende  dyderne med symboler, kapitælerne har volutter og skafterne 
draperier og frugtbundter.  Under felterne  har stolen en vulst, hvis underside 
er prydet med beslagværk. I postamentfelterne  er skåret en religiøs indskrift 
på latin med reliefversaler  samt årstallet 1627, og postamentfremspringene 
smykkes af  diademhoveder. Under den profilerede  og forkrøbbede  gesims 
findes  i frisefelterne  dekorative skæringer med fabeldyr  og frugter,  på hjørne-
fremspringene  vingede englehoveder. Lukket underbaldakin med tre udskårne 
adelige våbenskjolde for  Pentz, Barnewitz og Daldorf,  tilhørende Joachim 
Barnewitz til Rudbjerggaard og hustru Øllegaard Pentz, hvis moder var født 
Daldorf.  Ny opgang med krydsfinerspanel.  Prædikestolen, der mangler him-
mel, står lyst egetræsmalet med forgyldning.  †Opgang omtalt 1848 som sam-
tidig med stolen12. 

Stolestaderne  er nyere. 
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O..N. 1945 
Fig. 11. Vestenskov. Lysekrone (s. 303). 

†Herskabsstole  fra  1633. Fire stole øverst i kirken med udskårne våben 
for  Barnewitz og Pentz samt årstallet. Stod endnu 1848 i kirken12. 

†Pulpitur  i kirkens vestende, nævnt 1825 og 1849, da det krævedes fjernet 
og erstattet af  nye stole (syn). 

Maleri  fra  1700'rne, Kristi gravlæggelse, efter  Caravaggios maleri i Vatikanet. 
Samtidig ramme. Maleriet skænkedes til Kirken 1770 af  prinsesse Charlotte 
Amalie11 og var i 1877 anbragt over altertavlemaleriet. Det restaureredes 
1846 (syn) og er nu ophængt på korets nordvæg. 

Lysekroner.  1) (Fig. 11) i renaissance fra  o. 1625. Kraftig  med kugleled for-
synet stang, som foroven  ender med en hånd, der griber i en ring, forneden 
med en flad  hængekugle og et dobbelt løvehoved med en ring af  to delfiner  i 
gabet. 2 x 8 ∽-formede  lysearme og to rækker prydbøjler i form  af  basun-
blæsende fabelvæsner.  På kuglens sider versalindskriften:  »Til Guds ære og 
hans huusis prydelse er denne lysecrone foræred  til Cappels kirke i Laaland 
af  hans kongl. may. velbetroede controleur paa toldkammered her for  Kiøben-
havn welædle Claus Carsten og hans welædle kiere hustrue mad. Mette 
Melhorn. Kiøb. d. 3 xbr. (december) 1699«. Endvidere en religiøs rimet ind-
skrift.  I tredie fag  fra  vest. 

2) (Fig. 12) i barok fra  1694. Stang med stor hængekugle forneden  og flakt 
ørn foroven.  2 x 4 nedhængende, s-formede  lysearme med mellemfaldende 
prydbøjler, i øverste række formede  som enhjørninger med fiskehale,  i neder-
ste som delfiner.  På hængekuglen versalindskriften:  »Denne liusecrone bleff 

G.K.K. 1945 
Fig. 12. Vestenskov. Lysekrone 1694 (s. 303). 
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kiøvt i Kiøbenhaffn  til Westenscow kirche anno 1694 d. 30. julii aff  Jens 
Hansen Mule«. I skibets østligste fag. 

Klokker.  1) 1574, støbt af  Matthias Benninck. Om halsen bort med frugtranker 
og masker og derunder mellem rundstave en latinsk versalindskrift:  »Cor 
mundum purumque animum mihi Christe ministra. Anno 1574 fecit  me Matias 
Benninck« (»Christus giv mig et rent hjerte og en pur sjæl. År 1574 gjorde 
M. B. mig«). På legemet står: »Johannis Erasmi Pastor« («Sognepræst Hans 
Rasmussen«) og et skjold med hjerte og kors holdt af  to putti. Tvm. 78 cm. 
I klokketårnet på kirkegården. 

2) 1839, støbt af  I. C. og H. Gamst, København. Tvm. 104 cm. I klokke-
tårnet. 

†Klokker.  1) På tre skippund, fire  lispund (512 kg), afleveredes  ved klokke-
skatten 1528. 

2) 1572, støbt af  Matthias Benninck og med indskriften:  »Verbum Domini 
manet in æternum. Matthias Benninck me fecit  anno 1572« (»Guds ord varer 
i al evighed. M. B. gjorde mig år 1572«). Præsteindb. 1755. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier.  1) (Fig. 13) o. 1610. Storfeltet  flankeres  af  to pilastre med beslag-
værk og foranstillet  herme og karyatide. Figurerne har puder på hovederne 
under volutkapitæler og englehoveder og frugtranker  på skafterne,  som 
bæres af  bøjleformede  konsoller med diademhoveder. Under storfeltet  er en 
vulst med rundet, beslagværksprydet underside. Storgesims med beslagværk 
på arkitravens underside, frise  med to rulleværkskartoucher, englehovedkon-
soller og kronliste med pærestav. Rulleværkstopstykke med Kristus i sky-
bræmme i midtfeltet.  Storvinger med spir og store, ophængte frugtbundter. 
I storfeltet  findes  et maleri på træ af  mand, kone, to voksne sønner og to 
svøbelsesbørn. I baggrunden den opstandne Kristus. Epitafiets  rammeværk 
står egetræsmalet med lidt guld. 1877 fandtes  endnu over storfeltet  en ma-
let indskrift:  »Jeg er Opstandelsen og Liffvid  Joh. II«. Hænger nu over 
våbenhusdøren. 

2) O. 1640. Den store, ovale *skriftplade  er omgivet af  bruskværksranker, 
som foroven  løber ud i to spiralkonsoller bærende Lukas og Johannes. Disse 
to figurer  flankerer  det runde topfelt,  som også er omgivet af  bruskværksslyng. 
Forneden oval hængeplade. Alle farver,  også i skriftfeltet,  er næsten helt af-
skallede. I stiftsmuseet,  Maribo. 

†Epitafium.  I sin indberetning fra  1877 omtaler Magnus-Petersen et meget 
medtaget maleri af  en præst i ornamenteret træramme, hvis »plader« (skrift-
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O. N.1945 
Fig. 13. Vestenskov. Epitafium  (s. 304). 

felter?)  var overmalede. Fandtes da ophængt på korets nordvæg over døren 
til sakristiet. 

Gravsten.  1) O. 1782. Sophia Be . . . . Seidelin, død i aug. 1782, rimeligvis 
sognepræst Lorentz Jacob Benzons anden hustru (se gravsten nr. 2). Fem 
fragmenter  af  rød kalksten med kun delvis læselig indskrift  med kursiv og 
versaler. Som dørtrin i søndre våbenhus. 

2) O. 1799. Lorentz Jacob Benzon, sognepræst til Westenskov og Cappel, 
født  6. [febr.]  1740, død 29. jan. 1799. Overlevede to ægtefæller,  Sophie Amalie 
Suhr og Karen Sophie Seidelin (sml. gravsten nr. 1). Efterlod  sin sidste hustru, 
Dorthea Berthelsen med 9 børn af  12, hvortil han var fader13.  Grå sandsten, 
159,5 x 94,5 cm, med fordybet  kursiv, delvis ulæselig. Profileret  ramme. På 
kirkegården ved kirkens vestgavl. 

3) O. 1845. Sognepræsten Lauritz Urne Fischer, født  1764, død 1843 og 
hustru Kirstine Langeland, født  16. aug. 1768, død 2. nov. 1845. Grå sandsten, 
139 x 81 cm, med fordybede,  delvis ulæselige versaler. På kirkegården ved 
siden af  gravsten nr. 2. 

20 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsprotokoller 1803—61 (provstearkivet, LA). — Riskop Blochs visitatsbog 1786— 
1803 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Museumsindberetninger af  J. Magnus-Petersen og 
C. Engelhardt 1877, O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1945, Aa. Roussell 1949. 

N. L. Høyen: Notesbog VII . 1830. S. 49. — J. Worsaae: Notesbog I, 1848. S. 52. — 
M. Clemmensen: Notesbog IV. 1914—16. S. 17 ff. 

1 Ældste danske Archivregistraturer V, 853. 2 Kronens Skøder III , 9. 3 Sml. 
Haugner: Sønder Herred s. 276. 4 Smst. s. 279. 5 Smst. s. 369. 6 Ældste danske 
Archivregistraturer V, 852. 7 Haugner: Sønder Herred s. 383. 8 Lolland-Falsters 
Kirker 1936. S. 47. 9 Høyen: Notesbog VII , 49. 10 NM Arkiv. 11 Haugner: Sønder 
Herred s. 366. 12 Worsaae: Notesbog I, 52. 13 Haugner: Sønder Herred s. 368. 

Fig. 14. Vestenskov 1817. 



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

K A P P E L K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

K irken var i middelalderen viet den  hellige  trefoldighed  og bevarede dette navn også 
efter  reformationen1.  Den blev opført  som kildekapel af  beboerne i den vestlige del 

af  det daværende Vestenskov sogn med kgl. tilladelse af  14642 og annekteredes til 
sognekirken. Kapellet blev beordret nedbrudt i 1570, men den kgl. befaling  kom ikke 
til udførelse3.  Kirken blev 1685 sognekirke, men annekteredes til Vestenskov, og først 
1882 blev Kappel et selvstændigt pastorat4 . 

Som den tidligere hovedkirke hørte kirken under kronen indtil 1689, da den blev 
overdraget til generalfiskal  Jørgen Landorph5 , med hvis enke, Catrine Mejer (sml. 
†klokke nr. 2, s. 313), den kom under Baadesgaard gods6 . Rlandt dettes ejere nævnes 
prinsesse Charlotte Amalie (sml. altersølv, s. 310 f.),  efter  hvis død 1784 godset overgik 
til staten, hvorfra  kirken 1871 blev solgt til sognepræst Raae i Jerntved, der atter 1873 
afhændede  den til sognets tiendeydere6 . Den overgik til selveje 1912. 

20* 

El. M. 1948 
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Kirken blev som allerede nævnt opført  som et kapel i tilslutning til den helbredgivende 
helligtrefoldigheds  kilde,  som besøgtes endnu ned i 1800 årene7 . Det førnævnte  konge-
brev om kapellets nedbrydelse beordrede ligeledes, at kilden skulle fyldes8,  men dette 
skete først  omkring 18509. 

Kirkens spir har t j en t som sømærke7. 
Sagnet  fortæller,  at beboerne oprindelig ønskede kapellet opført  noget længere mod 

vest, men at de tilførte  materialer hver nat blev flyttet  til stedet ved kilden, hvor kapellet 
så blev bygget. 

Kirken ligger på fladt  terræn omgivet af  meget spredt bebyggelse. I syd-
vest er bevaret et stykke af  den middelalderlige kirkegårdsmur, der er muret 
af  munkesten på høj kampestenssyld og nu er dækket med vingetegl. De 
øvrige kirkegårdsmure er af  kløvet kamp; den moderne kirkegårdsudvidelse 
mod øst er hegnet af  hække. I vest findes  nær det afrundede  sydhjørne en 
gammel låge med murede piller, de øvrige indgange er nye. 

Kirken består af  kor og skib fra  1460-70 — på skibet en nyere tagrytter 
— og våbenhus fra  1942. 

Koret  er, som dets vestgavl på kirkeloftet  viser, den ældste del af  bygningen 
og har antagelig stået færdig  1464, da Christian 1. gav tilladelse til at fortsætte 
byggearbejderne. Det er opført  af  munkesten i munkeforbandt  på frem-
springende syld og har i undermurene en del kampesten. Korets plan er 
meget skæv, idet rummets vestende ved den meget tykke gavlmur er næsten 
2,5 m bredere end østenden. De øvrige mure har brynede støttepiller, hvoraf 
den sydvestre er ommuret, og det har således øjensynligt været tanken, at 
koret skulle overhvælves, hvilket dog aldrig er kommet til udførelse.  Øst-
gavlen har et spidsbuet, falset  vindue, der nu er tilmuret i yderflugten.  Der-
over danner et bælte af  tre savskifter  med almindelige skifter  imellem fod-
linie for  tre høj blændinger med trykkede rundbuer, som sidder meget skævt 
i gavlen. Mellem blændingerne og på siderne af  dem ligger korte savskifter. 
I gavlens overdel sidder en lille cirkelblænding. Gavlen har 13 munketegls-
afdækkede  kamtakker af  vekslende størrelse. 

I korets sydside sidder en rundbuet præstedør med false,  et tilmuret vindue 
i nordsiden synes at være rundbuet. Koret har gesimser af  fire  retkantede 
udkragninger, hvoraf  kun de to nederste er gamle. 

Skibet  er tilbygget det først  fuldførte  kor, østgavlen er opført,  efter  at skibets 
tagværk var rejst. Indvendig i østgavlen ses en sten med teglstrygermærke: 
en række af  seks indtrykkede ringe, hvis udvendige diameter er 3,1 cm. I 
gavltoppen er der under en cirkelblænding en tilmuret, rundbuet glug, 
flankeret  af  to spidsbuede blændinger. Alle blændingerne er kvartsten dybe. 
Gavlen har nu en lav, glat kam med toptinde. Skibets udvendig dobbelt-

falsede  sydportal er bevaret i brug. Dens buestik har på ydersiden nærmest 
fladrundbuet  form.  Over portalen er muret to savskifter.  Den tilsvarende 
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Fig. 2. Kappel. Plan. 1:300. Målt af  Elna Møller 1948. 

nordportal står udvendig som blænding under det moderne vindue. I nord-
murens vestre del sidder et 180 cm bredt og meget højt, tilmuret vindue med 
uregelmæssigt, spidsbuet stik. Skibets gesims og de skråtstillede støttepiller 
ved vestgavlen er som korets. Over støttepillerne danner seks små udkrag-
ninger gavlkonsoller for  19 brynede, munketeglsafdækkede  kamtakker. Over 
tre savskifter  i fodlinien  har gavlen 22 smalle, spidsbuede blændinger fordelt 
i to stokværk og med syv små, kvartstens korsblændinger mellem rækkerne. 
Gavlens øverste del er ommuret. Kalkningen af  skibet er først  påbegyndt, 
efter  at der var opført  våbenhus. 

Kirkens  indre  står glatpudset, triumfbuen  er ombygget i spids-rundbuet 
form  og med to false  i buen, der måske er borthuggede forneden.  Både kor 
og skib har fladt,  gipset loft,  som ligger i oprindelig højde. Mellem væg og 
loft  er der nu en ret stor hulkehl afgrænset  af  stuklister, men bag denne ses 
ved opgangen til loftet  en ældre, karnisprofileret  træliste. 

Tagrytteren  over skibets vestlige del er bygget af  gran eller fyr  og beklædt 
med brædder. Den står med fire  stolper ned på bjælker, som bæres af  lang-
murene; forneden  er der krydsbånd i nord og syd, foroven  til alle sider. Klokke-
rummet har til alle fire  sider rundbuede glamhuller. Det ottekantede spir er 
spånklædt og bærer en vindfløj  med årstallet 1907, som markerer en ombyg-
ning eller en fornyelse.  Indvendig i vestgavlen ses bjælkehuller, som må 
stamme fra  en ældre tagrytter. 

Våbenhuset  er opført  1942 af  grundmur som afløser  for  et bindingsværks-
våbenhus på ca. 5,2 x 5,2 m. Tagspor af  et endnu ældre våbenhus ses på 
kirkens mur. 

Tagværkerne  over kor og skib er af  eg med krydsbånd, to og tre lag hane-
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bånd og vindkryds. I overkanten af  skibets bjælker ses udskæringer for  vand-
rette trækbånd. Korets tagværk er nummereret med streger fra  vest mod 
øst; skibets, der især i vestenden er en del fornyet,  har bomærkelignende 
numre. 

Kirken står nu hvidkalket og tækket med vingetegl og har moderne spids-
buede vinduer. 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt, 70 cm fra  østvæggen, ca. 110 cm højt, muret af 
munkesten og kamp, pudset og kalket. 

Alterbordspanel,  nyt, med fyldinger. 
Altertavlen  fra  1860'erne er et maleri, »Kristus i Emaus«, af  Jørgen Roed 

i samtidig, bred ramme med indskriftfelt  forneden  og udskårne, forgyldte 
lidelsesredskaber foroven. 

†Altertavle  fra  1831 med maleri af  Kristus på korset, »et anstødeligt og 
kolossalt billede« (syn), som havde kostet 30 dir.7. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  4) fra  1831, 23 cm høj. Den runde fod  har glat stand-

Aa. Rl. 1949 Fig . 3 . K a p p e l . Ind re , set m o d øs t . 
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hvilket vil sige, at kalken er den fjerde  i den serie kalke, prinsessen skænkede 
til kirker i Laalands sønder herred. Københavns bystempel og mestermærke, et 
»B« mellem udslidt årstal. Tilhørende vinbeholder  med oblatgemme,  der på låget 
har samme initialer og tal som kalken. 

Alterstager  fra  o. 1650, 33 cm høje, beslægtet med Vestenskov (s. 301), men 
grovere. Flad lyseskål og lang lysetorn. 

Alterskranke  fra  første  halvdel af  1800'rne, af  støbejern, som i Vesten-
skov (s. 301). 

Døbefont,  romansk, beslægtet med den sydfynske  type, af  grå kalksten. 
Kumme med stejle sider på cylinderformet  skaft  med rundstav foroven  og 
fod  af  tre vulster, udbedret med cement. Indre tvm. 39 cm. (Mackeprang: 
Døbefonte  s. 120.) 

Dåbsfad  fra  o. 1575, sydtysk arbejde. I bunden en ørn omgivet af  minuskel-
bort og indstemplede blomster. 

Dåbskande,  fra  1829, af  tin, som i Vestenskov (s. 301). På låget graveret: 
»Cappel Kirke 1829«. 

O. N. 1945 
Fig. 4. Kappel. Alterkalk 1831 (s. 310). 

kant og vulst med ciseleret akantusblad-
bort; knoppen er riflet  med slyngbånd 
om midten, og skaftet  glat med en lille 
krave under det høje bæger, hvis neder-
ste del smykkes af  en ciseleret krans af 
akantusblade. På siden er graveret Frede-
rik 6.'s kronede monogram og i bunden: 
»Kappel Kirke 1831«. Københavns by-
stempel og mestermærke et M, rimeligvis 
for  Peder Jacob Malmborg (Bøje s. 127). 
Tilhørende glat disk  med samme ind-
skrift  og mærker. †Kalk,  lille, med års-
tallet 1633, nævnt 1877. Oblatæske  fra 
1764. Et arbejde i knækket og vredet 
rokoko. Konvekst låg, opdrevet i to af-
sæt; knoppen mangler. På siden prinsesse 
Charlotte Amalies kronede spejlmono-
gram. Københavns bystempel og mester-
mærke for  Gerhard Hass (Bøje 438). 

Sygekalk  fra  1732. Sekstunget fodplade, 
rund fod  med sekstunget to gange op-
dreven vulst forneden.  Bundt skaft  med 
flad,  seksdelt knop. På bægeret graveret 
Charlotte Amalies initialer og »No. 4«, 
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Niels Termansen 1917 
Fig . 5 . K a p p e l . P r æ d i k e s t o l (s. 312). 

Prædikestol  (fig.  5) i renaissance, skåret af  samme mester som Vestenskov 
prædikestol fra  1627 (s. 301), men enklere. I de fem  arkadefag  står Kristus 
og de fire  evangelister, nøje svarende til Vestenskov; men medens evangelist-
figurerne  er skåret i eet med fyldingerne,  er Kristus udført  for  sig i alabast. 
På stolens hjørner glatte, joniske søjler med beslagværksprydbælter. Det for-
krøbbede postament har glatte felter  og hængestykker med volutter, roset-
og bladværk. Gesims med glatte frisefelter  samt tandsnit og æggestav under 
kronlisten. På postament- og frisefremspring  intarsia. Stolen er egetræsmalet 
over den oprindelige staffering.  Spor af  religiøse versalindskrifter  i postament 
og frisefelter.  Opgangen er brudt gennem triumfmuren.  Ingen himmel. 

Stolestader  fra  o. 1850 med enkle, spidsbuede gavle, egetræsmalede. 
†Sangerstol,  nævnt 1814 som alt for  høj (syn). 
†Pulpitur,  nævnt i syn som brøstfældigt  1719 og 1804. 1834 klages der 

over, at lægteret rager så langt frem,  at det tager lyset fra  de nederste stole, 
og synet foreslår,  at det indskrænkes til vinduerne. 

Pengeblok  fra  1600'rne, af  eg, jernbunden med to samtidige taskelåse og 
nyere, tragtformet  pengeslidse. Ved våbenhusdøren. 

To lysekroner  fra  1916. 
*Lysekrone,  fra  o. 1625, en gave til kirken 1699; nu i Vestenskov (s. 303). 
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Klokker.  1) Gotisk, skriftløs.  Tvm. 77 cm. (Ikke hos Uldall). 
2) 1633, støbt af  Arent Kleiman. Foroven mellem blomsterborter indskrift 

med versaler: »Anno 1633 lod Her Rasmus Nielsen Sogneprest i Vestenscouf 
och Claves Andersen i Knobilock bestelle denne Klocke thill den Vester Kirke 
paa Kirckens och Sogen Mandis Bekostning. M. Arent Kleiman«. Tvm. 70 cm. 

†Klokker.  1) På et halvt skippund (80 kg), afleveret  ved klokkeskatten 1528. 
2) 1692, ifølge  præsteindb. 1755 større end klokke nr. 1, støbt af  Jørgen 

Stal og med indskriften:  »Gud alleene Æren Ao. 1692, d. 27de Sept. er denne 
Klokke til Cappels Kircke omstøbt i Nachskou, bekostet af  sl. Hr. Assessor 
og General Fischals Jørgen Landorphs efterladte  Frue Fr. Catrine Mejer i 
Kiøbenhafn,  vare da her til Stæde Provst og Sogne Præst Mag. Laurs Rhode 
udi Westenschow og Vice Pastor Hr. Jens Hansen Mule, Kirckeværgere Rasmus 
Am og Niels Am begge boende udi Westernes og gav samme Tiid til denne 
Klokkes Omstøbning Skipper Berthel Friis og Hustrue Johanne Knudsdatter 
tie Slettedaler. Jørgen Stal Klokkestøberens Navn«. 

G R A V M I N D E R 

†Epitafium,  fra  1600'rne, ifølge  præsteindb. 1755, med maleri af  en her-
redsfoged  »af  forige  Seculo afmalet  i dend nu brugelige Præstedragt«. 

Synsprotokoller 1803—61 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og Breve for  Her-
rederne 1464—1762 div. år (stiftøvrighedsarkivet,  LA). — Dokumenter og Breve for 
hele Stiftet  1579—1762 div. år (stiftøvrighedsarkivet,  LA). — Museumsindberetninger af 
J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1877, Niels Termansen 1917 (prædikestol), O. Norn 
og Gertrud Købke Knudsen 1945, Elna Møller 1948. 

1 Kirkehist. Saml. 3. R. IV, 469 ff.  2 Smst s. 461 f.  3 Smst s. 467. 4 Haugner: 
Sønder Herred s. 396 f.  5 Kronens Skøder III , 9. 6 Haugner: Sønder Herred s. 400. 
7 J .F r i i s : Laaland-Falster I, 231. 8 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 467. 9 Haugner: 
Sønder Herred s. 397. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 6. Kappel 1817. 



KAPEL PÅ LAALAN DS A L B U E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kapellet, om hvilket der kun er overleveret en enkelt skriftlig  efterretning,  er for-
mentlig bygget af  hanseatiske købmænd i tilslutning til den lokalitet, der i middel-

alderen var af  en vis betydning som fiskerleje  og handelsplads1 . Det nævnes i året 
1450, da dets værge pantsat te dets klokke til landsbykirken i Schlutrup i nærheden 
af  Lübeck 2 . 

Ved Nationalmuseets undersøgelser er der i 1920, 1947 og 1949 fremdraget  en kort 
række kampesten, der viser, at kapellet må have været en let bygning af  træ eller 
bindingsværk, men der er ikke så meget bevaret, at form  eller udstrækning kan an-
gives. Der har ikke været anvendt mørtel ved opførelsen.  Taget har været dækket med 
munketagsten. På pladsen omkring kapeltomten er afdækket  en del grave, men kirke-
gårdens afgrænsning  fremtræder  ikke i terrænet, 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 Hugo Matthiessen: Middelalderlige Købstæder, s. 143, jfr.  Haugner: Sønder Her-

red, s. 400 ff.  2 Codex diplom. Lubecensis, I afd.  VI I I R (1889), nr. 733, s. 783; Mitth. 
des Vereins für  Lübeckische Geschichte, I, 1884, S. 100 f. 



Fig. 1. Arninge. Ydre, set fra  nordøst. Aa. Rl. 1949 

A R N I N G E K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid var viet til Jomfru  Maria,  var formodentlig  i ældre tid her-
redskirke, idet sønder herred oprindelig hed Arninge herred og herredstinget holdtes 

her endnu ned i 1700'rne1. 
Om dens ejerforhold  i middelalderen er intet oplyst. Den hørte efter  reformationen 

under kronen, indtil den i 1695 bortskødedes til Katrine Mejer, enke efter  generalfiskal 
Jørgen Landorph 2 (sml. oblatæske s. 322), og kom med hende under Baadesgaard, blandt 
hvis ejere nævnes stiftamtmand  Hans Landorph (sml. klokke nr. 2, s. 325). Den fulgte 
med dette gods under kronen fra  1784 til 1870, hvilket sidstnævnte år den blev solgt 
til sognets tiendeydere3 . Kirken overgik til selveje 1908. 

1936 fandtes  under gravning af  en varmekælder ialt 19 mønter fra  forskellig  tid, 
den ældste præget af  Svend Grathe, den yngste fra  16774. 

Kirken ligger på fladt  terræn mellem skole og præstegård og omgives af  få 
huse. Kirkegården, der er udvidet mod vest, hegnes på sydsiden, mod præste-
gården, af  en middelalderlig munkestensmur med en lille låge og iøvrigt af 
en mur af  kløvet kamp, alt afdækket  med vingetegl. 

Kirken består af  senromansk apsis, kor og skib og gotisk våbenhus, alt af 
munkesten i munkeforbandt,  samt en tømret, middelalderlig klokkestabel i 
kirkegårdens oprindelige nordvesthjørne. 
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Fig. 2. Arninge. Plan. 1:300. Målt af  Sven Frimann-Olesen 1941. 

Apsis har skråkantsokkel af  tegl og et smiget, spidsbuet vindue med moderne 
træramme. Gesimsen er meget forvitret  og består af  tre udkragninger, hvoraf 
den midterste er afrundet. 

Koret,  der har sokkel som apsiden, er usædvanlig højt. I sydsiden sidder en 
rundbuet, i begge sider falset  præstedør og et tilmuret, rundbuet vindue. 
Over det moderne vindue ved siden af  ses et vinduesspor, der gør indtryk af 
at være gotisk fladbuet;  det er ældre end korhvælvet. Nordsiden har to højt-
siddende, tilmurede vinduer. Koret har sugfjæl,  men ingen gesims. Østgavlen 
er glat med lille toptinde. 

Skibet  har i sydsiden en muligvis senere indbygget syld af  små kampesten, 
på de andre sider skråkantsokkel som korets. Under vestgavlens søndre del 
er den dog afbrudt  af  store kampesten. Skibets mur, der mod våbenhusloftet 
står ukalket, er bygget af  meget store, op til 291/2 cm lange og 101/2 cm tykke, 
røde og sorte munkesten af  god kvalitet. De er større end korets munkesten, 
men iøvrigt er der ingen kendelig forskel  i de to bygningsafsnits  opførelsestid. 
Sydportalen er rundbuet og mangefalset  og står i et fremspring,  hvis forhug-
gede top har været gavlformet  med flad,  skråt afdækket  afslutning.  Nord-
portalen markeres af  et 167 cm bredt, kun svagt fremspringende  murparti, 
hvis øvre del er ødelagt af  et moderne vindue. Derunder ses en 105 cm bred 
døråbning, som også skimtes indvendig. Skibet har i vestgavlen haft  en tredie 
portal, der ganske lignede nordsidens og også er ødelagt af  et moderne vindue. 

I skibets sydmur ses over våbenhustaget to oprindelige, rundbuede, smigede 
vinduer. Det østre er blevet tilmuret som blænding, da kirken blev over-
hvælvet, det vestre danner nu indgang til loftet  og er noget omdannet i øst-
siden og forsynet  med træramme med ruder. Over sydsidens moderne vindue 
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Fig. 3. Arninge. Indre, set mod øst. 

ses en bred spidsbue fra  et gotisk vindue, som antagelig har afløst  et romansk. 
Nordsiden har det midterste romanske vindue bevaret som luge. Det har lys-
ningssten. Af  det østre ses buen ovenover en tilmuret spidsbue fra  et gotisk 
vindue, som igen er afløst  af  det lavere siddende moderne. Der ses intet spor 
af  et eventuelt vestligt vindue i nordsiden. Skibets nordside har eet, sydsiden 
to savskifter  under sugfjælen.  Østgavlen er glat og har top- og fodtinder. 
Vestgavlen har over portalen et savskifte,  men er iøvrigt ganske glat med 
top- og fodtinder.  Dog sidder der en lille glug under toptinden. Gavlen er 
meget brøstfældig  og vist delvis omsat. Allerede før  1848 var den sammen-
holdt ved jernankre på nordhjørnet (syn). 

I det  indre  har apsis et nyt halvkuppelhvælv. 1936 stod den med fladt  loft5. 
Korbuen er udvidet i nyere tid. Kirkens overvægge har været dækkede af  en 
ret grov puds, der for  oven har været pudset op mod træ, som har været båret 
af  skråknægte af  Gloslundetypen. I koret korresponderer murhullerne efter 
knægtene ikke med de nuværende, smukke, 22 x 22 cm egebjælker, som ikke 
viser sømspor efter  loftbrædder. 

Ændringer  og tilføjelser.  I sengotisk tid er i kirken indbygget tre fag  kryds-
hvælv på falsede  vægpiller med vederlagsbånd. Skibets vægpiller er bygget i 

Aa. Rl. 1949 
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to afsæt  med skråbånd også i halv højde. Under de østre hjørnepiller ligger 
kampestensfundamenter  fra  sidealtre. Hvælvene har skjoldbuer til alle sider 
og mangler overribber. 

Senere har arbejderne ved selve kirken indskrænket sig til fornyelse  af  vin-
duerne og reparation af  brøstfældigheder.  Særlig gavlpinaklerne, der i syns-
protokollen betegnes som »afværgningspiller«  eller »symmetripiller«, har voldt 
bekymring. 

Våbenhuset  er gotisk og har svære mure af  røde munkesten i munkeforbandt 
på en syld af  store kampesten, der i østsiden når halvt op i muren. Sidemurene 
har gesims af  to udkragninger under et stort tagudhæng med sugfjæl.  I hver 
sidemur sidder en moderne, rund glug. Døren i sydgavlen er udvidet i nyere 
tid; i højde med dens top ligger et savskifte.  Den glatte gavltrekant har to 
retkantede luger i midtaksen og 15 munketeglsafdækkede  kamtakker. Ind-
vendig har våbenhuset to dybe sparenicher i hver sidemur og nyt bjælkeloft. 

Tagværkerne  over koret er af  eg med spærsko på dobbelt murlægte, skrå 
spærstivere og to hanebånd. I nordsiden ses øksehugne stregnumre. Tag-
værket over skibet er af  fyr  og har store krydsbånd. Våbenhusets tagværk 
har spærstivere og dobbelte hanebånd og er delvis fornyet  i fyr. 

Klokkestabelen  er middelalderlig. Den er konstrueret af  svært egetømmer med 
den ca. 33 x 30 cm tykke fodrem  hvilende på en kampestenssyld. Ved foden 
måler den ca. 580 x 575 cm. Konstruktionen består af  otte lange vægstolper, 
der går gennem to stokværk og en lige så høj midtstolpe. På ydersiden af  væg-
stolperne er bladet skråbåndskryds, ens på alle fire  sider, og også midtstolpen 
har været støttet af  kryds. Der har oprindelig været knægte under bjælke-
hovederne på alle sider. Yderklædningen har tidligere været af  samme slags 
pløjede brædder som på klokkestablen i Vestenskov og trægesimsen har sta-
dig samme profil  (sml. s. 299). Det pyramideformede  tag er af  sekundært 
anvendt egetømmer og dækket med vingetegl. Nu er klokkestabelen udvendig 
klædt med savskåret egespån og understokværket er indrettet som ligkapel 
med to store porte. 

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

Over skibets hvælv er på alle fire  vægge bevaret rester af  kalkmalerier fra 
1300'rnes sidste halvdel, malede på et tyndt lag hvidtekalk over ret grov 
puds. Farverne er rødt i flere  nuancer, grønt og gult, og flere  steder ses let 
indridsede fortegninger  i kalken. Malerierne er anbragt mellem rammelinier 
i højde med skibets romanske vinduer, og det drejer sig sikkert om den øverste 
af  to eller flere  nu forsvundne  billedfriser,  der har været adskilt og indrammet 
af  gennemløbende skriftbånd  med majuskler, hvoraf  det øvre er delvis bevaret.. 
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Fig. 4. Arninge. Kalkmaleri på skibets sydvæg (s. 319). E. skov 1949 

Østvæggens  dekoration af  store figurer  er så ødelagt, at ikonografien  vanske-
ligt lader sig bestemme, men over frisen  på den sydlige del af  muren læses 
i skriftbåndet  navnene [I]udas, Simon og . . . . es, så man må formode,  det 
drejer sig om en apostelrække. 

Østligst på sydvæggen  findes  en nadverscene (fig.  4), det bedst bevarede 
af  malerierne. Kristus og apostlene, hvoraf  kun de ti ses, sidder bag et bord 
dækket med en dug, som på forsiden  falder  ned i stive folder.  Af  ansigterne 
er kun et enkelt nogenlunde bevaret. Det har store, grove træk og et noget 
skematisk behandlet, stort bølget hår under glorien. Derefter  følger  en by, 
Jerusalem (?), med trekløverbuer og krenelerede tårne og tinder samt en stærkt 
ødelagt figurgruppe.  På den ene side af  midtvinduet står en vist nok nøgen 
person under et træ, og sandsynligheden taler for,  at det er Adam. Foruden 
det øvre skriftbånd,  ses her også rester af  et andet under figuren. 

På nordvæggens  østre del ses nogle store figurer  og mellem vinduerne på 
rudet baggrund med liljer et hoved i større format  end de øvrige figurer,  med 
samme voldsomme hår, men uden glorie. Endelig findes  øst for  midtvinduet 
en række gavle og spir, mens der på vestvæggen  kun er svage spor af  dekoration. 

Omkring de romanske vinduer har desuden været en smal bort med en 
bølgeranke, som det endnu kan ses om sydmurens midtvindue. 

†Kalkmalerier.  I 1877 fandtes  på skibets nordvæg  nede i kirken en Maria 
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bebudelse, som kendes fra  en akvarel af  Magnus-Petersen5. Figurerne var til-
syneladende jævngamle med de ovennævnte. Maria var malet mod en rudet 
baggrund, englen mod grønt, og begge holdt skriftbånd  i hænderne. Magnus-
Petersen har også gengivet et langhåret, skægget mandshoved med en stor, 
takket krone fra  vestvæggen. 

I N V E N T A R 
Alterbord,  nyt, muret. 
Alterbordspanel  i ung-renaissance fra  o. 1575 med tre fyldinger  på hver side. 

De lodrette rammestykker har ligeledes fyldinger  og profilerede  kanter, mens 
de vandrette er affasede.  Stafferet  19376 så vidt muligt på grundlag af  oprinde-
lige farver.  Bundfarven  er en rød og gullig marmorering, rammestykkerne er 
røde og grønne, og midt i hver fylding  er malet en plantedekoration i rødt. 

Altertavle  (fig.  5) i bruskbarok fra  Henrik Werners værksted og med malet 
årstal 1644. Samme opbygning som Maribo altertavle (s. 57) og med nadver-
fremstilling  i storstykkets midtfelt,  men med afvigelser  i detaillerne. Stor-
stykkets yderste søjlepar er erstattet af  to stærkt leddelte pilastre med brusk-
værk og englehermer øverst, og i sidenicherne står evangelisterne Matthæus 
og Markus. Forkrøbbet fodstykke  og gesims, det første  med indskriftfelt. 
Over storgesimsen statuetter af  evangelisterne Johannes og Lukas og yderst 
to skårne adelsvåben tilhørende lensmanden på Halsted Kloster Just Frederik 
von Papenheim og hustru Regitze Urne. Topstykket har et glat indskriftfelt, 
flankeret  af  bruskværkspilastre, og tavlen krones af  rigsvåbnet holdt af  to 
putti, som sidder på topgesimsen. 

Staffering  fra  19376 på grundlag af  rester af  den oprindelige, men med nye 
religiøse indskrifter;  i storvingerne malede adelsvåben (rekonstruerede) til-
hørende Papenheims efterfølger  som lensmand, Erik Rosenkrantz og hustru 
Margrethe Skeel. 1755 havde altertavlen i postamentfeltet  nadverordene, i 
topfeltet  et maleri af  opstandelsen, i nordre storvinge indskriften:  »Georg 
Joh. Horderus, Pastor Loci« (Jørgen Hansen Haard, sognepræst) og i søndre 
årstallet 1644 (præsteindb.). 1829 fik  tavlen en lys grågrøn overmaling ved 
L. Benzon fra  Maribo, ifølge  indskrift  på bagsiden, og 1908 en mørkebrun 
med grønlige og rødlige bronzefarver. 

†Altertavle,  et Mariabillede, formentlig  den katolske alterprydelse, ifølge 
præsteindb. 1755 fjernet  fra  korvæggen på grund af  brøstfældighed. 

Altersølv.  Kalk,  i renaissance fra  o. 1600, 20 cm høj. Sekstunget fodplade, 
profileret  standkant med rude- og stregornamenter, på foden  loddet en støbt 
krucifiksfigur.  Sekskantet skaft  med rudeskravering og flad  knop med skæl-
lagte spidsblade mellem rudebosser, hvorpå står versalerne I H E S U S . Glat, 
nyere bæger med påloddet krucifiks.  Mestermærke, et I. R., på foden.  Til-
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O. N.1945 

Fig. 5. Arninge. Altertavle, malet 1644 (s. 320). 

hørende glat, forgyldt  disk  med cirkelkors og I H S på randen. Oblatæske  fra 
1699, cylinderformet,  glat med perlesnor langs bundens og lågets rand. På 
det konvekse låg er graveret giverindskriften  med kursiv: »Denne Eske er 
af  welædle og welbaarne Frue Catharina Mejer, afgangne  Jørgen Landorps 
givet og forærit  til Arninge Kirke i Lolland Anno 1699«. Københavns bymærke 
1699 og mestermærke vistnok for  Christian Schrader (Bøje s. 57). 

Alterstager  (fig.  6) i renaissance fra  o. 1620, 32 cm høje. Kraftig,  profileret 
fod-  og lyseskål med hulstav og stejle sider; skaft  med balusterled og skarp-
kantede profiler.  Lysetorn af  jern. 

*Røgelsekar  (fig.  7) gotisk, af  malm. Konisk fod  med lille vulst foroven 
og kugleformet  kar. Skålen har tre røghuller under øskenerne, låget tre rækker 
røghuller og en krone af  otte sammenvoksede gavle med røghuller og runde 
knopper. I midten foroven  har været et nu næsten helt afbrudt  centraltårn. 
Både på låg og kar findes  stregornamentik. Af  den oprindelige ophængning 
er nu foruden  øskenerne i karrets og lågets rande kun bevaret den hætte-
formede  ophængningsplade, der er dannet af  tre gotiske blomster, med en 
stor øsken foroven.  Opbevares siden 1848 i NM7. 

21 
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Alterskranke,  fra  første  halvdel af  1800'rne, med støbejernsbalustre, som i 
Vestenskov (s. 301). 

Døbefont  (fig.  8) i bruskbarok fra  1640'rne, af  træ, rimeligvis fra  Henrik 
Werners værksted. Fonten er 95 cm høj med ottekantet grundrids og på 
siderne konvekse fyldinger  (to mangler) halvrundt afsluttede  foroven  og for-
neden; på hjørnerne hermer med bruskværksskafter.  Profileret  fodliste  og glat 
frise  med indskrift,  der ligesom stafferingen  er fra  19376. 

* Døbefont  (fig.  9) senromansk, fra  1200'rne, af  sandsten; et skånsk im-
portarbejde af  palmettype. Skålformet  kumme, hvis rand er stærkt afstødt, 
og hvoraf  to fliser  er flikket  på ved hjælp af  bly. På kummens sider bort af 
palmetter, og forneden  en svagt indhugget, dobbelt tovstav. Cylinderformet 
skaft  med tovstav foroven  og rundstav ved overgangen til den koniske fod. 
Midtafløb.  På foden  rester af  røde og hvide kalklag. Tvm. 64 cm. Fonten lå 

N. M. fot. 
Fig. 7. Arninge. *Røgelsekar (s. 321). 

O. N.1945 
Fig. 6. Arninge. Alterstage (s. 321). 
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Nissen, Maribo fot. 
Fig. 9. Arninge. »Døbefont  (s. 322). 

Fot. i NM. 
Fig. 8. Arninge. Døbefont  (s. 322). 

1816 i koret (syn), men opbevares nu i stiftsmuseet,  Maribo (Mackeprang: 
Døbefonte,  s. 359 f.). 

Dåbsfad  fra  o. 1575, sydtysk arbejde. Langs randen og om bundens be-
budelsesscene en bort af  springende hjorte. Stemplet RS og med graveret, 
sekundært årstal 1687. 

* Dåbsfad  fra  1765, af  tin. Tvm. 39,5 cm. På randen en bort af  slyngede 
linjer, hvorimellem årstallet og initialerne MRS og MAD er graveret. Fadet 
ejes nu af  stiftamtmand,  greve Reventlow, Nykøbing. 

Dåbskande  fra  1829, af  tin. På låget kirkens navn med indridset skriveskrift. 
Korbuekrucifiks  (fig.  10) ung-gotisk, fra  begyndelsen af  1300'rne. Den 

85 cm høje, kortlemmede figur  hænger dybt i armene og har hovedet hældende 
fremover  mod højre skulder. Øjnene er lukkede, og ansigtet roligt. Omkring 
issen ses spor af  den nu forsvundne  tornekrone. Håret hænger langt ned på 
skuldrene, ribbenene er let antydede, lændeklædet bredt uden snip og dækker 
venstre knæ, fødderne  overlagte. Nyere korstræ af  runde planker med gren-
stumper. Staffering  fra  1700'rne. Lys, gul hudfarve,  sort hår, lændeklædet 
mørk okker med blå bort, korstræet mørkebrunt. På korvæggen, nord for 
korbuen. 

†Korgitter,  nævnt 1816 (syn). 
Prædikestol  (fig.  11) i høj-renaissance fra  o. 1605 af  en i amtet hyppigt fore-

21* 
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O.N. 1945 
Fig. 10. Arninge. Korbuekrucifiks  (s. 323). 

kommende type. Stolen har fem  fag,  og opbygningen er i alle hovedtræk som 
den store Maribo prædikestol, malet 1606 (s. 66), men med grovere detailler. 
Ny bærestolpe og opgang. Ingen himmel. Ved restaureringen 19376 fremdroges 
i arkadefelterne  malerier af  frelseren  og de fire  evangelister samt latinske ind-
skrifter  med versaler. I postamentfelterne  Matth. 6, 33, Markus 13, 33, Johs. 
14,6, Lukas 11,28 og Johs. 1,29, under arkadefelterne  Højsangen 5, 2 og i 
frisefelterne  navnene på storfelternes  figurer.  Den øvrige staffering  er udført 
i overensstemmelse med de oprindelige farver,  som fandtes  bevarede i faget 
ved vinduet, malede på kridtgrund. Over disse fandtes  en empirestaffering  og 
et lag egetræsfarve. 

Stolestader  fra  o. 1850, med spidsbuede gavle, som Kappel (s. 312). 
†Skriftestol,  som ifølge  præsteindb. 1755 bar årstallet 1569 og bogstaverne IR. 
Dørfløj  i empire, med to riflede  fyldinger,  ens på begge sider. 
†Pulpitur  udvidet i bredden 1824, og 1849 foreslog  man det forreste  fag, 

som hvilede over indgangen til kirken, fjernet  (syn). 
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O.N. 1945 
Fig. 11. Arninge. Prædikestol (s. 323). 

Klingpung,  hvoraf  dog kun en stump gråt fløjl  og rester af  et jernbeslået, 
drejet skaft  er bevaret. På våbenhusloftet. 

Pengeblok  fra  1700'rne, af  jernbunden eg. 
Pengebøsse fra  1709, af  træ med jernbeslag og frakturindskrift:  »Giører vel 

imod de arme, saa skal Gud sig over jer forbarme.  De fattiges  Bøsse udi Arninge 
Sogn 1709«. 

Præsterækketavle  fra  1872, en †ældre nævnes 17768. 
Kirkeskib,  nyt. 
* Kirkeskib  fra  1760, men stærkt restaureret. Fregattype med to rækker 

kanonporte. På siderne giverindskrift,  hvoraf  kun navnene kan læses: »Fride-
rich Friderichsen Hollebye 1760« og »Johanne Mortensdatter Bogøe.... 1760«. 
Nu i stiftsmuseet,  Maribo. 

Klokker.  1) 16.45, støbt af  Michel Westfael,  Rostock. Om halsen versal-
indskrift:  »Si Deus pro nobis, qvis contra nos« (»Hvis Gud er med os, hvem 
kan da være mod os«). Herunder rankebort og på legemet over bort af  blade 
og drueklaser: »M. Michael Westfael  me fecit  Rostock 1645« (»Mester M. W. 
gjorde mig«, etc.). Tvm. 67 cm. 
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2) 1728, støbt af  Laurentius Strahlborn, Lybæk. Om halsen mellem to pal-
metborter står med versaler: »Soli Deo gloria« (»Gud alene æren«). På den ene 
side af  legemet krucifiks  mellem kerubhoveder og to møntaftryk  med Fre-
derik 4.s portræt og på modsat side ligeledes mellem kerubhoveder og mønter 
versalindskrift  med navnene på kirkeejeren Hans Landorph, som ifølge  præste-
indb. 1755 var klokkens giver, og præsten Giordt Gregersen Sidelmann. For-
neden på klokken palmetbort og om slagringen versalindskriften:  »Laurentius 
Strahlborn me fudit  Lubecæ anno 1728. Gloria in excelsis Deo« (»L. S. "støbte 
mig i Lybæk år 1728. Ære være Gud i det højeste«), Tvm. 105 cm. 

†Klokker.  1) På to et halvt skippund (400 kg), afleveret  ved klokkeskat-
ten 1528. 

2) 1692 omtales i regnskaberne en stor og en lille klokke, hvoraf  den ene, 
antagelig den lille, rimeligvis er identisk med klokke nr. 1 fra  1645 (sml. 
s. 325). 

G R A Y M I N D E R 

Epitafium  fra  o. 1826 af  bly med fordybet  skriveskrift  over Claus Nicolai 
Clausen, sognepræst til Arninge, født  12. febr.  1765, død 15. maj 1826 og Ane 
Sophie, født  Arild, i 33 år hans trofaste  ægtefælle,  født  24. juli 1763, død 
18. april 1823, samt deres datter Abigail Nicoline Clausen, født  9. marts 
1794, død 11. dec. 1819. Opsat på apsismurens udvendige side af  de afdødes 
efterladte. 

†Epitafium  fra  begyndelsen af  1600'rne over præsteenken Ida og hendes tre 
mænd, alle sognepræster til Arninge. Niels Lauritsen, død 1609, Rasmus Jen-
sen, død 1613, og Niels Andersen Regel, død 16299. Epitafiet  havde ifølge 
præsteindb. 1755 et maleri med portrætter af  præstekonen, hendes mænd og 
børn og var ophængt på skibets nordvæg. 

Gravsten.  1) 1641, i bruskbarok. Rødlig sandsten, ca. 168 x 110 cm, med svage 
spor af  randskrift  med versaler, der 1877 tillod læsningen: »Denne sten haver 
dissi salige folks  børn ladit oprese deres salige forældr  aar 1641«. På øverste 
halvdel af  stenen korsfæstelsesrelief  indfattet  af  bruskværk og herunder ind-
skriftfeltet  med sekundær indskrift  for  Ole Jeppesen, død 1782. I hjørnerne 
evangelistmedailloner. Stenen er itubrudt forneden  og ligger på kirkegården. 

2) Fragment af  rød kalksten, fra  1600'rne, 92 x 92—87 cm med rest af  rand-
skrift  med versaler. 

†Kirkegårdsmonument.  O. 1822. Fire stenpæle som indramning om et grav-
sted; de to med initialerne henholdsvis O. H. K. F. S. 18 og R. E. K. H. O. 22. 
Øst for  våbenhuset10. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1692—93 (RA). — Synsprotokoller 1803—28, 1849—61 (provstearkivet, 

LA), 1861—80 div. år (bispens arkiv, Nykøbing F.); udskrift  af  biskop Blochs visitatsbog 
for  Fyns stift  1786—1803 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Museumsindberetninger af 
J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1877, Harald Munk 1936 (restaurering af  alter-
tavle, alterbordspanel, døbefont  og prædikestol), O. Norn 1945 og Aa. Roussell 1949. 

1 J. Friis: Laaland-Falster I, 232. 2 Kronens Skøder III , 175. 3 Haugner: Sønder 
Herred s. 354. 4 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. 5 NM arkiv. 6 Maler Harald 
Munk, Holbæk. 7 Nr. 10224. 8 Rhode I, 315. 9 Wiberg: Ridrag til dansk Præste-
historie I, 101. 10 Haugner, s. 353. 

Fig. 12. Arninge 1787. 



R. P. Adrian, Nakskov fot. 

Fig. 1. Danmare. Ydre, set fra  sydvest, umiddelbart efter  branden 1895. 

DANMARE KIRKE: 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

K irken, om hvis ejerforhold  i middelalderen intet er oplyst, hørte efter  reformationen 
under kronen, indtil den i 1698 blev bortskødet fra  denne tillige med det nyoprettede 

Baadesgaard gods1 , blandt hvis senere ejere var prinsesse Charlotte Amalie. Efter  hendes 
død 1784 blev kirken med godset overtaget af  staten og fra  denne o. 1870 solgt til gård-
mændene i Danmare by 2 . Kirken overgik til selveje 1913. 

Kirken ligger på fladt  terræn nordligt i byen. Kirkegården, der ikke synes 
at være væsentlig udvidet, hegnes mod nord af  en gammel mur af  kamp 
og munkesten, på de andre sider af  nye mure. Den nuværende kirke er en 
nybygning bestående af  kor, skib og tårn opført  efter  tegning af  arkitekt 
Aage H. Mathiesen ved murermester Glud i Nakskov. Den gamle kirke blev 
den 5. april 1895 delvis ødelagt af  en brand, der var opstået i den vest for 
kirken liggende præstegård. Efter  branden stod koret ret uskadt, og med und-
tagelse af  den vestre gavltrekant på skibet havde de øvrige bygningsdeles 
mure let kunnet genanvendes. Den kongelige bygningsinspektør henledte op-
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Fig. 2. Danmare. Plan. 1:300. Målt af  Aage H. Mathiesen 1885. 

mærksomheden herpå, og ministeriet beordrede det særlige syn for  Maribo 
kirke til at tage ruinen i øjesyn, men sagen blev foregrebet  ved, at kirketiende-
ejerne havde ladet kirken nedrive til grunden, idet man ønskede en større 
bygning. Den sydlige del af  kor og skib står på gamle fundamenter. 

Den gamle  †kirke  bestod af  romansk kor og skib og gotisk våbenhus. Over 
skibets vestre ende sad en tagrytter af  træ fra  1831. På kirkegården stod 
tidligere en klokkestabel. 

Den romanske  †kirke  var bygget af  munkesten i munkeforbandt  med åbne 
bomhuller (fig.  1). 

†Koret  synes at have haft  profileret  sokkel (fig.  3). I østgavlen sad et i lys-
ningen tilmuret, rundbuet vindue, som angives at have haft  helstens stik med 
omløbende prydskifte.  Sålbænken havde vulstformet  udhæng, som blev støttet 
af  en lodret rundstav, der havde sit udspring fra  soklen. I rejsehøjde havde 
gavlen to savskifter  adskilt ved fem  almindelige skifter  og derover stående 
siksakskifter  indtil den øverste spids, hvor et blændingskors sad i almindeligt 
murværk. De ommurede gavlkamme med top- og fodtinder  blev båret af  gavl-
konsoller af  fem  afrundede  udkragninger. I korets sydmur sad i et lille frem-
spring, der stødte op til skibets østgavl, en præstedør med afrundet  fals.  Den 
var vistnok tilmuret. Over det nyere, spidsbuede vindue var spor af  et højt-
siddende rundbuet. Umiddelbart over dette vindue sad en gesimsfrise  af 
rundbuer på vulstprofilerede  binderkonsoller. Under tagskægget lå vistnok en 
sugfjæl.  Om korets nordside kan intet oplyses udover, at den har haft  rund-
buefrise. 

†Skibet  havde på sydsidens vestre del et simpelt, retkantet sokkelfremspring, 
der ikke gik om på vestgavlen. Østligere på sydsiden angives soklen at have 
haft  vulstform.  Sydportalen var bevaret i brug (fig.  4). Den stod i et frem-
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spring, der gik helt til tagskægget og forneden  sprang en hel sten frem,  men 
i halv højde blev trukket tilbage ved en fire  skifter  høj profilering  af  hulled 
og vulster. Portalen var rundbuet og havde omløbende prydskifte.  Den inderste 
af  de tre udvendige false  var halvrund. Over portalen sad en rundbuet tvil-
lingblænding, hvis bund var muret som stående siksak, og hvis sålbænk be-
stod af  et hulled over en vulst i fortsættelse  af  tilbagetrækningens profilering. 
Midt i tvillingblændingen var i tiden mellem 1877 og 1895 hugget en rundbuet 
indgang til våbenhusets loft.  Den tilmurede nordportal stod ligeledes i et 
fremspring,  men det var vistnok uden udsmykning. I hver side af  skibet 
var bevaret spor af  to højtsiddende, oprindelige vinduer. Gesimsen bestod af 
en afrundet  udkragning under to retkantede udkragninger af  moderne, små 
sten. Under gesimsen var der en buefrise  som korets. Ved begge skibets gavle 
var der brede gavlkonsoller af  seks afrundede  udkragninger under de vistnok 

Fig. 3. Danmare. Korgavl. 1:100. Efter  tegning af  Magnus-Petersen 1877. 



D A N M A R E K I R K E 

Fig. 4. Danmare. Sydportal. 1:50. Målt 1896 af  Magnus-Petersen. 
Rettet af  Aage Roussell 1949. 

331 
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Fot. i NM. E. Skov 1949 Fot. i NM. 
Fig. 5—7. Danmare. »Munkesten med runelignende indskrift  og figurfremstillinger  (s. 332). 

E. Skov 1949 
Fig. 8. Danmare. *Ribbekonsol af  kridtsten (s. 332). 

ommurede gavlkamme med top- og fodtinder.  Vestgavlen havde i rejsehøjde 
to savskifter  af  standere. Gavltrekanten, hvis nederste del var glat, havde 
savskifter  langs taglinierne. 

Det †indre.  Korbuen var rundbuet og meget smal og havde en alterniche på 
hver side. Skibets vægge var smukt murede med omhyggelig fugebehandling 
og antages oprindelig at have stået som blank mur. Ved nedbrydningen blev 
fundet  fire  *munkesten med runelignende indskrifter  og figurfremstillinger 
ridsede i stenene før  brændingen (fig.  5—7). En sten med årstallet 1214 er ikke 
gammel. Opbevares i NM. Skibet havde fladt  loft. 

†Ændringer  og tilføjelser.  I gotisk tid er koret blevet overhvælvet. Vistnok 
derfra  stammer en *ribbekonsol af  kridtsten med et udskåret mandehoved 
(fig.  8). Opbevares i NM. Omkring år 1300 er skibets vægge blevet dækkede 
med en grov puds som underlag for  kalkmalerier. Korets vægge og hvælv 



D A N M A R E K I R K E 333 

var dækkede af  nyere puds, der måske er sat op, da koret blev renoveret på 
Hans Hansen Muhles bekostning (se †mindetavle nr. 2, s. 338). 

†Tagrytteren  bag skibets vestgavl afløste  1831 en brøstfældig  klokkestabel 
(syn). Tagrytteren var en oliemalet trækonstruktion med dobbelte glamhuller 
og ottesidet pyramidespir med vindfløj3.  I 1800'rne har kirken fået  indsat 
store, spidsbuede vinduer, det i vestgavlen så stort, at det næsten nåede til 
jorden (fig.  1). 

†Våbenhuset  var gotisk. Det var bygget af  munkesten på en syld af  store 
kampesten. Langsiderne havde gesims af  to simple udkragninger. Portalen 
var udvidet som en stor, falset  spidsbue. Gavlen havde syv munketeglsal-
dækkede kamtakker, hvoraf  den øverste vistnok senere var kløvet på en ejen-
dommelig måde, så den lignede to små pinakler. I gavltrekanten sad tre små, 
spidsbuede højblændinger. 

Om †tagværkerne vides intet. Kirken stod teglhængt og hvidkalket. Før 
våbenhuset blev tilbygget, har den stået med røde mure. 

Fig. 9—10. Danmare. †Kalkmalerier i skibet. 
Efter  akvarel af  Magnus-Petersen 1896. 
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† K A L K M A L E R I E R 

Ved kirkens brand kom en del rester af  kalkmalerier til syne i skibet. Ma-
lerierne, der antagelig stammer fra  1300'rne, var overalt udført  med de samme 
tre farver,  rødbrunt, lyserødt og gul okker. Omkring korbuen  var der på den 
hvide puds malet en rødbrun bort af  bølgeranker. Over buen sås meget svage 
spor af  en række stående figurer,  rimeligvis en apostelfrise.  På nordvæggen 
stod øverst en gruppe hellige mænd ved himmelborgens trappe (fig.  10); en 
enkelt af  dem bar bispehue, mens en anden var kronraget. Derunder fandtes 
rester af  to friser,  forestillende  de dødes opstandelse af  deres grave. Tilsva-
rende fandtes  på sydvæggen  øverst en dommedagsscene (fig.  9). Fra to tårn-
lignende bygninger, symboliserende himlen, sås et par lådne djævle i færd 
med at styrte en flok  sjæle i afgrunden,  mens en engel blæste i basun fra  det 
ene tårn. Af  de to friser,  som rimeligvis har været herunder, var kun levnet 
utydelige rester af  den øverste. 

I N V E N T A R 

†Alterbord,  af  mursten, sikkert middelalderligt, forsvundet  ved kirkens ned-
rivning efter  branden. 

Alterbordspanel  i renaissance. Bevaret er kun forsiden  med fire  arkadefyl-
dinger, der har kannelerede pilastre, bueslag med tandsnit og tungebort samt 
i hjørnerne udskårne cirkelfelter.  Mellem arkaderne lodrette rammestykker 
med smalle fyldinger.  Gesims med listeindrammede fyldinger  og profileret 
kronliste. Nyt postament. Rester af  den oprindelige staffering  i sort og rødt. 

Altertavle  (lig. 11) i bruskbarok fra  o. 1640. Storsøjlerne har glatte skafter 
og æggestavkapitæler, de volutsvungne postamentfremspring  diademhoveder 
og postamentgesimsen beslagværk på den rundede underside. Frisen er gen-
nemløbende, og kronlisten smykkes af  tandsnit og æggestav. Det kvadratiske 
topfelt  flankeres  af  små, stive hermer, der bærer gesims med konsolliste kronet 
af  bruskværksgavl med kerubhoved og tre engle, der nu er tomhændede, men 
som oprindelig sikkert har båret lidelsesredskaber. Volutsvungne storvinger 
med frugtklaser,  små engle med usymmetriske skjolde og store ørnekløer for-
neden. Topvinger med volutter, masker og frugtbundter. 

I storfeltet  maleri af  opstandelsen, en kopi efter  Carl Bloch og i topfeltet 
engel med palmegren malet i brune farver  på træet. Tidligere sad i storfeltet 
et †maleri af  nadveren4, som o. 1850 afløstes  af  opstandelsen, malet af  G. T. 
Wegener. Det sidste, som delvis ødelagdes ved branden, opbevares nu i lig-
kapellet. 

Tavlen står nu afætset  med enkelte farvespor  på frugtbundterne.  1896 



D A N M A R E K I R K E 335 

E. Skov 1949 
Fig. 11. Danmare. Altertavle (s. 334). 

var træværket gulbrunt anstrøget, hvorunder sporedes rester af  den oprinde-
lige, brogede staffering. 

Altersølv.  Kalk,  fra  1841, 19 cm høj. Profileret  fod  med standkant, kort 
skaft  med midtring og stort bæger, forneden  prydet med bladskede. På siden 
graveret indskrift  med kursiv: »Skjenket Hr. Pastor T. H. Tobiesen til Erin-
dring af  Windinge Sogns Gaardmænd og Skolelærer paa hans 50 Aars Embeds 
Jubilæum den 18de November 1841. Skænket til Dannemarre Kirke 1897 af 
Provst Tobiesens Børn i Anledning af  den Kirken overgaaede Ildebrand i 
1895«. På standkanten står 27 lod, Københavns bystempel og mestermærke 
for  Larsen. Disk  fra  1897, stemplet I. O. Christgau, og oblatæske  fra  1897, 
stemplet Larsen. 

†Kalk  og †disk  samt †sygekalk  og -disk  fra  1754, en gave fra  prinsesse 
Charlotte Amalie, sml. Vestenskov (s. 300). Smeltede ved branden5. 

Alterstager.  1) Nye, af  type fra  o. 1650. 2) Nye, af  sølv. 
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* Alterstage  (fig.  12), gotisk, fra  o. 1450, af  bronze. Lav, klokkeformet  fod 
med opstående krave. Tyndt skaft  med profilringe  og foroven  en lang lysetorn 
til et stort alterlys omgivet af  tre lysearme med runde lyseskåle, der har ned-
hængende, gennembrudt bort af  treblade og piber til mindre lys. Siden 1848 
i NM. 

†Alterstager,  ifølge  præsteindb. 1755 skænket kirken af  Jørgen Christensen, 
sognepræst 1603—36, sml. † mindetavle nr. 1 (s. 337). 

*Røgelsekar  (lig. 13), gotisk. Rund fod  og ottekantet kar med røghuller under 
lågets rand, som er prydet med stregornamenter. Ottekantet låg med gen-
nembrudte blade og blomster på siderne og øverst en korskirke, hvis gavle 
krones af  kors, mens topspiret øverst har en flad  blomst. Siden 1848 i NM. 

Døbefont  i barok fra  o. 1650, af  træ. Sekskantet kumme med bølgelister 
foroven  og på siderne konvekse, skjoldagtige kartoucher i rammer med øre-
flipvolutter.  Det svære, snoede skaft  har foroven  ved overgangen til kummen 
en firkantet  plade med bølgeliste og forneden  en base af  to rundstave. Fir-
kantet fod  med halvcirkulære indsnit og fire  kugler under. Fonten er egetræs-
malet med lidt guld. 

* Døbefont  (fig.  14), romansk, af  sydfynsk  type, sml. Krønge font  (Fuglse 
hrd.). Kummen, som er det eneste, der er bevaret, midtdeles af  rundstav, og 
har på den øverste halvdel en bort af  primitivt hugne liljer og kors, mens 
den nedre smykkes af  bladornamenter. Intet afløb.  Indre tvm. 82 cm. Kum-
men er i tre stykker, samlede med cement. Nu i stiftsmuseet  i Maribo. 

Dåbsfad  fra  o. 1575, af  sydtysk arbejde. I bunden syndefaldet  omgivet af 
en minuskelbort; på randen versalindskriften:  »Foræret til Danmare Kirke 
af  T. R. S., M. S. D. 1660«. 

Dåbskande  fra  o. 1830, sml. Kappel (s. 311). 
†Dåbsfad  og †Dåbskande  fra  begyndelsen af  1600'rne, ifølge  † mindetavle 

nr. 1 (se s. 337) givet af  sognepræsten Jørgen Christensen. 
†Korgitter  (?) fra  midten af  1600'rne, smukt udskåret med rige ornamenter, 

1877 anbragt under vestpulpituret, som en skranke4. Kan dog også være en 
del af  en ældre pulpiturudsmykning. 

Prædikestol,  ny, med relieffer  af  lidelseshistorien. 
†Prædikestol  fra  midten af  1600'rne. Fem fag  med relieffer  af  Kristi lidelses-

historie, Gethsemane, Kristus for  ypperstepræsten, tornekroningen, hudflet-
teisen og nedtagelsen af  korset. Tilhørende himmel og opgang brudt gennem 
triumfmuren.  Stol og himmel brændte 1895. 

Degnestol  i renaissance, men stærkt restaureret efter  at have lidt under 
kirkebranden6. Døren har to fyldinger,  den nedre retkantet, den øvre T-formet 
under tandsnit og udsavet gavl. De to gavlplanker har pilastre, smykkede 
med fladsnit  og pålagte lister samt postament med diamantbosser og nyere 
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Fo t . i NM. 

Fig. 12. Danmare. *Alterstage i NM 
(s. 336). 

Fot. i NM. 

Fig. 13. Danmare. *Røgelsekar i NM 
(s. 336). 

topstykker. På langsiden to fyldinger,  hvis lodrette rammestykker har dels 
skællagte skiver, dels slyngbånd. 

†Præstestol  fra  1646 med initialerne H. H. M. og årstallet. Stod 1848 ved 
siden af  alteret4. 

†Pulpitur  på vestvæggen, nævnt 1825 (syn) og 1848 omtalt som værende i 
en prædikestolen lignende smag4, altså rimeligvis fra  midten af  1600'rne, med 
mindre der er tale om den ovennævnte skranke, se † korgitter (s. 336). 

†Lysekrone,  ifølge  † mindetavle nr. 1 (s. 337) en gave fra  sognepræsten 
Jørgen Christensen, død 1636. 

Præsterækketavle  fra  begyndelsen af  1800'rne, senere opmalet. Under orgelet. 
†Mindetavler.  1) Fra begyndelsen af  1600'rne over hr. Jørgen Christensen, 

som »hafver  været Guds Ords Tienere paa denne Sted fra  Ao. 1603 til Ao. 
1636, hand haver med sin kiære Hustru Anna Mads Datter af  et christeligt 
Gemyt foræret  og ziiret Kircken med beneventen Poster, som er een Klocke, 

22 
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Fig. 14. Danmare. *Døbefont  (s. 336). 

2de Lyssestager, 2 Alterklæder, 2 Duge, 1 Becken, 1 Krone, 1 Tinkande og 
det ikke til nogen Roes, men til Guds Ære, Kirckens Beprydelsse deres Efter-
kommere til Admindelsse«. Sort stentavle i nordre kirkemur, straks nedenfor 
koret (præsteindb. 1755). 

2) Fra 1670 til minde om korets renovering på bekostning af  Hans Hansen 
Muhle, samt en beretning om, at det den vinter var så stærk en frost,  at man 
kørte i slæde fra  København til Bornholm. En sten indmuret i korets sydvæg. 

Urværk  fra  1700'rne, stammende fra  Jægersborg slot7. 
† Sej erværker.  1) Nævnt 1692 (rgsk.). 2) Nævnt 1774 med slagværk, men istå8. 
Klokker.  1—2) Fra 1897, den ene støbt i Bøhmen. 

†Klokker.  1) På tre skippund, otte lispund (544 kg), afleveret  ved klokke-
skatten 1528. 

2) Middelalderlig, skriftløs. 
3) Fra 1631, med indskriften:  »Ao 1631 haver sl. Jørgen Christensen Songne 

Præst for  Tillitze og Dannemare Sogn med sin Huustru Anna Mads Datter, 
denne Klocke hid Dannemare Kircke til Guds ære« (præsteindb. 1755). 

4) Støbt i Bochum 1871, med indskriften:  »Anskaffet  af  Dannemarre Menig-
hed, at vække og kalde«, samt initialerne B. V. G. 

G R A V M I N D E R 

†Epitafium  fra  o. 1636, opsat af  Anna Mads Datter (se †klokke nr. 3, s. 338) 
over hendes fire  mænd, sognepræsterne Niels Sørensen Mariager, Jens Fedder-
sen, Hans Aagesen og Jørgen Christensen9. Epitafiet  havde ifølge  Magnus-

O.N. 1943 
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Petersen en smukt udskåren ramme, men et meget dårligt maleri af  korsfæstel-
sen og de fire  knælende præster med deres hustru. Hang på skibets nordvæg. 

Gravsten.  1) O. 1700. Rødlig kalksten, 194 x 120 cm, stærkt slidt. Oval blad-
krans og derunder mindre ovalt felt.  Foran kirkedøren. 

2) O. 1788, over »Hr. Laurits Satterup, forhen  Proust for  Lollands Sønder 
Herred og Sognepræst til Dannemaere og Tillitse, født  i Friderits Aar 1732, 
gift  med Jomfrue  Ellen Christine Falchenberg Aar 1765 og med hende aulede 
tre Sønner og to Døtre, hidsendt ved et mærkeligt Kald Aar 1770, gift  anden 
Gang med Jomfrue  Margaretha Sophia Friis Aar 1787 døde den 21 Ja-
nuarii Aar 1788«. Ølandsk kalksten, 192 x 108 cm, med fordybede  versaler på 
rektangulært felt  i volutramme. Evangelistmedailloner i hjørnerne, mellem 
de øverste livets krone i rankeværk, mellem de nederste bomærkeskjolde i 
rokokoformer  med initialerne L S og M S F. I tårnrummet. 

Kirkegårdsmonument  fra  o. 1849 over sognepræst Søren Ancher Winther og 
hustru Maria Martha Braag, døde 1849. Plade i nordre kirkegårdsmur. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1692—93 (Laalands kirkeregnskaber, RA). — Synsprotokoller 1803—61 
(provstearkivet, LA). — Museumsindberetninger af  J. Magnus-Petersen 1877 og 1896, 

O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1945, Aa. Roussell 1949. 
J. Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 54 (NM). 
Dannemare Kirke, i »Arkitekten« 1895—96. S. 129. 
1 Kronens Skøder III , 241. 2 Haugner: Sønder Herred s. 299. 3 Smst. s. 292. 

4 J. Worsaae: Notesbog I, 54. 5 Danske Atlas VI, 464; Haugner: Sønder Herred 
s. 292. 6 Tegning af  Magnus-Petersen i NM arkiv viser gavlene smykkede af  foldeværk 
og langsiden med pærestavlister foruden  de skællagte skiver. Det er tvivlsomt, hvor 
meget man tør stole på tegningen, som er udført  efter  branden. 7 Haugner: Sønder 
Herred s. 293. 8 Danske Atlas VI, 464. 9 Wiberg: Bidrag til dansk Præstehistorie 
1, 265 f. 

Fig. 15. Danmare 1786. 
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Tillese. Ydre, set fra  sydøst. 

T I L L E S E K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

K irken er fra  1691 anneks  til Danmare1 . Om dens ejerforhold  i middelalderen er 
intet oplyst udover, at kongen i 1531 havde kaldsretten2 . Kirken forblev  under 

kronen, indtil den 1648 overdroges til besidderen af  Rudbjerggaard, fru  Øllegaard Pentz3 . 
Blandt gårdens senere ejere var F. B. Bülow og jægermester Gustav Smith. O. 1850 
overgik kirken til familien  Friderichsen og blev ca. 1880 overtaget af  Landmandsbanken, 
som atter i 1907 overdrog den til menigheden4 . 

Kirken ligger østligt i byen på svagt hævet terræn. Kirkegården er udvidet 
mod øst og hegnes af  moderne mur, hæk og hegnstråd. 1719 omtales »Tersker 
laden« ved østre kirkegårdsmur, det har antagelig været en middelalderlig 
kirkelade5. 

Kirken består af  romansk apsis, kor og skib og en vestforlængelse  fra  1625, 
ved hvis vestgavl et våbenhus er opført  i 1856. Kirken havde indtil da et 
†våbenhus på sydsiden og ved kirkegårdens sydvesthjørne en †klokkestabel 
af  den sædvanlige laalandske konstruktion (syn)5. 

Den romanske  kirke  er bygget af  røde og sorte munkesten, i apsiden i vendisk 
forbandt,  det øvrige i munkeforbandt. 

Aa. Rl. 1949 
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Fig. 2. Tillese. Plan. 1:300. Målt af  C. G. Schultz 1948. 

Apsis har en kraftigt  profileret  sokkel bestående af  en vulst mellem en skrå-
kant og et hulskifte  (fig.  4). Fra soklen løber to slanke halvsøjler op til ge-
simsens buefrise,  hvor de ender med små trapezkapitæler, hvoraf  det nordre 
er fornyet.  Buefrisen  hviler iøvrigt på forskelligt  udformede  binderkonsoller 
(lig. 4), og hver bue er muret af  ca. to trekvart krumhugne sten. Direkte 
over buerne ligger et skævt savskifte,  og derover er muret en nyere, fem-
kantet gesims afpasset  efter  tegltaget. Apsidens fine  og rige arkitektur er nu 
stærkt reduceret ved udslettelsen af  de tre vinduer (fig.  3). De var af  sæd-
vanlig romansk form,  det midterste havde over buen et omløbende savskifte 
mellem to løberskifter,  sidevinduerne havde kun et enkelt løberskifte.  Sål-
bænkens fremspringende  vulst blev på midten støttet af  en søjlestav, som løb 
ned på soklen og harmonerede med to bevarede rundstave. 

Korets sokkel er fornyet  i kløvet kamp under et rundled. Sydsiden har 
haft  en præstedør, der nu er tilmuret, så kun fremspringet  er synligt. Dette 
går helt til taget og lader sig endog mærke i den moderne gesims. Midtvejs 
oppe har døromfatningen  et tilbagespring afdækket  med en skråkant. Frem-
springet synes at være gjort noget smallere ved indhugningen af  det moderne 
vindue. På østhjørnet står en lisén. Profilerede  binderkonsoller bærer en rude-
frise  med lidt hævet bund under den nyere gesims. På korets nordside spores 
et gammelt, tilmuret vindue. På denne side dannes gesimsfrisen  af  binder-
konsoller på højkant med afrundet  underside under et glat frisefelt  muret af 
skråtstillede sten og derover et skævt savskifte.  Gesimsen er nyere. Korets 
kamgavl er ommuret. Gavlen har tidligere haft  gavlkam med fodbinder  (syn 
1814). 

Skibet har sokkel som korets. Sydportalens fremspring  går helt til taget og 
har halvvejs oppe et skråkantafdækket  tilbagespring. Portalen er iøvrigt lige-
som vinduerne ødelagt af  store, moderne spidsbuevinduer. Skibet har lisener 
på de østre hjørner, mens de vestre lisener er borthugget. Sydsiden har under 
den moderne gesims en stor buefrise,  hvor hver bue er muret af  mere end tre 
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Fig. 3. Tillese. Apsis. Efter  tegning af  Magnus-Petersen 1876. 

sten på profilerede  binderkonsoller. Derover ligger et savskifte.  Vest for  por-
talen er buefrisen  sammenhørende med vestforlængelsens.  Nordsidens gesims-
fremspring  støttes af  afrundede  binderkonsoller på højkant under et skævt 
savskifte.  Gesimsens øverste del er moderne. Det samme gælder taggavlen. 

I det  indre  ses i apsiden de tre rundbuede, tilmurede vinduer, hvoraf  det 
søndre har været udvidet (fig.  6). Apsidens undermur har fra  begyndelsen 
stået upudset, hvorimod halvkuppelhvælvet og vinduesbuernes undersider 
har været pudsede. I apsiskuplen er indmuret en række lydpotter (fig.  6—7). 
Korbuen er vist moderne udvidet i spidsbuet form.  Korets og skibets overmure 
ses over hvælvene at være pudsede op til en række huller for  skråkonsoller 
af  Gloslundetype (se s. 356). 

Ændringer  og tilføjelser.  I middelalderens slutning er i koret indmuret et 
otte-delt hvælv på falsede  vægpiller med højt vederlagsbånd. Skibet har fået 
to stjernehvælv af  samme type som i Vestenskov kirke (s. 296), med lavt 
vederlagsbånd på de falsede  vægpiller. Ingen af  hvælvene har overribber. 

Skibets vestforlængelse  skal være opført  1625 som åben begravelse for 
Joachim von Barnewitz til Rudbjerggaard (syn 1816)6. Bygningsdelen var tid-
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ligere kendt i sognet som »den ny kirke« og havde 
fire  rader stole. Soklen er af  kløvede granitkvadre, 
murene er udvendig af  små, røde og sorte mur-
sten i krydsskifte,  indvendig ses desuden mange 
store sten i samme forbandt.  I nordsiden har 
der været en dør (syn 1818). Gesimsen på syd-
siden har en buefrise  med buerne murede af  bin-
dere; den fortsætter  ind over det middelalderlige 
skibs vestre del, på nordsiden fortsætter  derimod 
skibets gesims med afrundede,  højkantstillede 
tænder ind over vestforlængelsen,  men det over-
liggende savskifte  er af  små sten. Taggavlen er 
kamtakket og muret af  små sten, hvoraf  ingen 
er sorte. Tagrummet tjener siden 1856 som klokkeloft  og har to rundbuede 
glamhuller over hinanden. Indvendig står vestforlængelsen  i forbindelse  med 
skibet ved en trekløverformet  bue, vist af  moderne udformning.  1816 havde 
kirkeejeren afspærret  rummet med en bindingsværksvæg samtidig med, at 
han lod indsætte et vindue foran  spærremuren i skibets nordside (syn). Vest-
forlængelsen  er overdækket af  et otte-delt hvælv med kappesømme langs 
vægbuerne. Hvælvet har ingen overribber og er muret af  munkesten; efter 
dets udseende at dømme skulle man tro, at det er middelalderligt, og det kan 
ikke ganske udelukkes, at vestforlængelsen  er en middelalderlig bygningsdel, 
der er ombygget og istandsat af  von Barnewitz. Adgangen til vestforlængelsens 
loft  sker ad en udvendig trappe til en gennembrydning foroven  i skibets nord-
mur. På skibets sydside har tidligere været en udbygning med opgang til et 
vestpulpitur (syn 1851). 

Ved kirkens restaurering i 1856 blev våbenhuset på sydsiden nedbrudt og 
et nyt, lille våbenhus med spidsbuet tøndehvælving af  brædder og puds op-
ført.  Samtidig fik  hele kirken store, spidsbuede vinduer, som skæmmer den 
meget, og de kalkede mure blev afrensede7.  Ved en restaurering i 1882 for-
svandt vinduerne i apsis. 

Tagværket  over koret er af  eg med huljernsnumre; det står på dobbelte 
murlægter og spærsko med nedhængende spærstivere og har dobbelte hanebånd 
og lange kryds, der dog kun er bevarede i gavlfagene.  Skibets tagværk er af 
svær eg, og de enkelte spærfag  er udformede  som korets, dog går de lange 
kryds her til spærfoden.  På de gennemgående bjælker i midten og ved gavlene 
står kongestolper med mange skråbånd. Vestforlængelsens  tagværk er tildels 
af  gammel eg og har samme form  som den øvrige kirkes. 

Kirken står nu med røde mure og vingetegl; våbenhuset er dog tækket 
med skifer. 

Fig. 4. Tillese. Detailler fra  Apsis. 
1:50. Målt af  Elna Møller 1948. 
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K A L K M A L E R I E R 

Ved en restaurering i 1930 blev et blåmalet pudslag i apsidens  væg og hvælv 
fjernet.  Det viste sig da, at vinduesbuernes underside var dekoreret med røde 
kvadrater, hvis konturer var indridset i pudsen og trukket op med hvidt. I 
apsishvælvingen var svage, røde farvespor  (fig.  6) vist fra  en majestasfigur. 
I apsismurens nordside og to steder i sydsiden var spor af  hvide pudsskiver 
af  ca. 21 cm diameter, som antagelig har været underlag for  malede indvielses-
kors. Væggen var til en højde af  114 cm over gulvet overstrøget med gul okker-
farve  kvadreret med smallere og bredere sorte linier. 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt, muret af  munkesten, som er overpudset i nyere 
tid. 102 cm højt, 190 cm bredt og med nyere bagside. Fritstående (se fig.  6). 

†Alterklæder.  1) Skænket 1719 af  Christian Bülows enke Øllegaard Barne-
witz (præsteindb. 1755). 

2) 1700'rne, sort, skænket af  baronesse Ide Margrethe Knuth8 . 
Altertavle  (se fig.  5) i bruskbarok med malet årstal 1642, skåret af  Jørgen 

Fig. 5 . Til lese. Indre , set m o d Øst . Aa. Rl. 1949 
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Kiels Termansen 1930 

Fig. 6. Tillese. Apsidens Indre. 

Ringnis og ved restaurering 1931 ført  tilbage til sin oprindelige form9,  idet 
storsøjlerne var fjernede  og storfeltet  erstattet af  en niche med Thorvaldsens 
Kristus. Tredelt storstykke, midtfeltet  med nyt korsfæstelsesrelief.  I side-
fagene  nicher med store figurer  af  evangelisterne Matthæus og Markus flan-
kerede af  hermepilastre med dyderne: Tro, Håb, Kærlighed og Klogskab og 
under nicherne mellem de konsoller, som bærer pilastrene, karnissvungne 
felter  med fladsnit.  Nye storsøjler. I storstykkets postamentfelt  to relieffer 
forestillende  mannaregnen og nadveren og mellem disse samt på storsøjlernes 
postamenter tre udskårne våben for  Joachim Barnewitz til Rudbjerggaard, 
hans hustru Øllegaard Pentz og dennes anden mand Hartvig Passow (sml. 
epitafium  s. 350). Storgesimsen bæres af  en lille konsolfrise  og har under det 
midterste, rekonstruerede, fremspringende  parti et nyt kerubhoved, ligesom 
også gesimsens to englehovedkonsoller er nye. På gesimsen over storsøjlerne 
stod utvivlsomt oprindelig Lukas og Johannes, men disse figurer  er nu gået 



346 L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 

Fig. 7. Tillese. Snit af  lydpotte 
i apsishvælvet. 1:5. (S. 342). 

tabt. Topstykket har over karnissvunget posta-
ment med fladsnit  et opstandelsesrelief  (fig.  8) 
mellem to maniererede putti, som holder puder 
på hovederne, hvorpå topgesimsen hviler. I den 
svungne splitgavl er der et relief  af  himmelfarten, 
og som topfigur  står Kristus med jordkuglen. Stor-
vingerne har bruskværk og diademhoveder, og de 
svungne konturer dannes af  engle med havfrue-
krop smykket af  masker og skæl. Top- og posta-
mentvingerne består af  bruskværk. 

Ved istandsættelsen 1931 fik  altertavlen nye religiøse indskrifter  på friserne 
og en broget staffering  med meget guld, delvis i overensstemmelse med den 
oprindelige staffering,  der var udført  på tynd kridtgrund og var karakteristisk 
ved en udstrakt anvendelse af  sort. Denne staffering,  som allerede 1774 var 
ødelagt af  fugt10,  har stået fremme,  indtil tavlen omkring midten af  1800'rne 
egetræsmaledes, og figurerne  blev malet hvide. 

†Altertavle  fra  1584, formentlig  af  katekismustype, idet den i præsteindb. 
1755 beskrives som bestående af  tre tavler med religiøse indskrifter:  Matth. 
28, nadverordene og Johs. 3 samt derover »præsentiam credimus modum 
nescimus« (»nærværelsen tror vi på, men måden kender vi ikke«). Tavlen hang 
da på korets nordvæg nedenfor  skriftestolen,  men blev i 1819 borttaget, idet 
den omtaltes som gammel og ubetydelig, men stor (syn). 

Altersølv.  Kalk  (fig.  9) i renaissance fra  1591 med bæger fra  1738, forgyldt. 
Den glatte, sekstungede fod  har smal fodplade  og høj standkant med bort 
af  drevne englehoveder i kartoucher. Sekskantet skaft  med stor, fladrund 
knop, vandret delt ved en profileret  stav mellem tværstregede bælter og med 
drevne ornamenter og diademhoveder på over- og undersiden. I bunden ind-
ridset årstal og mestermærke, et bomærke. Højt bæger med Københavns by-
stempel og mestermærke for  Christian Sørensen (Bøje s. 68). Glat disk,  sikkert 
samtidig med bægeret, forgyldt,  uden mærker. Oblatæske  (fig.  10) i barok fra 
1687, et usædvanlig smukt, rimeligvis tysk arbejde. Oval sølvdåse med Emaus-
fremstilling  i højt drevet relief  på låget. På siderne drevne barokblomster og 
englehoveder. Fodplade og låg med bølget rand. Indskrift  med graveret kur-
siv om låget: »Gud till ære, som har hiulpet mig aff  all angst og nöd 1687 Anne 
Ilshen Bülow«. Mestermærke: I. M. 

Sygekalk  fra  1771, 13,5 cm høj. Sekstunget fodplade  og fod  med profileret 
vulst, tvedelt, buklet knop og bæger med to ens, graverede våbenskjolde for 
baron Conrad Knuth til Rudbjerggaard. Københavns bystempel 1771 og mester-
mærke for  Johan Georg Høderich (Bøje 530). Samtidig beholder  med skruelåg 
til brød og vin, som kan indsættes i bægeret. Opbevares i Danmare præstegård. 
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Niels Termansen 1930 
Fig. 8. Tillese. Topstykke fra  altertavlen (s. 346). 

Alterstager  (fig.  11) i sen-renaissance fra  1630, 45 cm høje, af  drevet messing-
blik. Den kraftigt  profilerede  fod  har to rækker bukler. Skaftet  er formet  som 
en kanneleret søjle med prydbælte af  slyngbånd over det skellagte, nedre parti. 
Lyseskålen har bukler som fodens.  Ny lysetorn af  blik. På foden  graveret med 
versaler: »S(alig) Jochim von Bernewitz F(ru) Oelgardt Pentzen anno 1630« 
samt tilhørende våben, sml. epitafium  (s. 350). 

†Røgelsekar,  stod 1848 bag alteret11. 
†Messehagel,  skænket 1719 af  Christian Bülo\vs enke Øllegaard Barnewitz 

(præsteindb. 1755). 
Alterskranke  fra  første  halvdel af  1800'rne, sml. Vestenskov (s. 301). 
†Alterskranke  fra  1642 med de samme tre våben som altertavlen11. 
Døbefont,  romansk, af  granit, ca. 82 cm høj. Tøndeformet,  noget uregel-

mæssigt hugget kumme på en glat fod  af  form  som en omvendt keglestub. 
Indre tvm. ca. 54 cm. 

†Døbefont,  af  træ, nævnt 1877, da den romanske fonts  kumme blev bragt 
tilbage efter  i godt 20 år at have stået i skolelærerens have (syn). 

Dåbsfad  fra  1857, forsølvet,  med relief  af  Kristi dåb efter  Lorenz Frølichs 
tegning, sml. Nakskov (s. 108). 

Dabskande,  af  tin, samtidig med dåbsfadet. 
†Krucifiks,  »fra  den katolske tid«11, krævedes fjernet  1855 (syn). 
†Korgitter  fra  1740 med dobbeltdør, malet, forgyldt  og med religiøse ind-

skrifter.  En gave fra  forvalter  Tønnes Just og hustru Dorthe Dam (præste-
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indb. 1755). 1853 krævedes »portene« for 
koret fjernede  og øvre del af  gitteret på 
begge sider afskåret  (syn). 

Prædikestol  i høj-renaissance fra  1608, 
ifølge  et forsvundet  årstal (præsteindb. 
1755). Af  samme mester som Maribo 
prædikestol (s. 66) og svarende til denne 
i opbygning, men oprindelig anbragt 
som lektoriestol foran  korbuen flankeret 
af  et fyldingspanel  med seks malede 
apostelfigurer11.  Prædikestolen har fem 
fag  med figurer  af  Kristus og de fire 
evangelister under bueslag med ægge-
stav på undersiden, båret af  udfligede 
pilastre og flankerede  af  glatte, joniske 
søjler med prydbælter. Under søjlerne 
volutformede  postamentfremspring  og 
i midterste postamentfelt  to udskårne 
våben for  Knud Rud og hustru Ellen 
Marsvin. Storgesimsen er ganske lav og 
har på hvert hjørne kun eet konsol-
agtigt fremspring  med englehoved. Ny 

bærestolpe og opgang. 1812 anbragtes en †dør for  prædikestolen for  at af-
holde træk fra  koret (syn). 

Stafferingen  er fra  194312. Postamentfelternes  danske indskrifter  er nye, 
den latinske i første  felt,  Matth. 4, 4, rekonstrueret efter  den oprindelige. 
Stolens brogede farver  er en rekonstruktion af  renaissancestafferingen,  der 
synes at have været delvis bevaret. Herover fandtes  tre yngre farvelag,  lyse 
grågrønne, gule og blå, fra  slutningen af  1700'rne samt to lag egetræsådring 
fra  nyere tid. 

Stolestader,  fra  o. 1850 med enkle, spidsbuede gavle. 
†Stolestader.  1) Stol med årstallet 1581, nævnt 184811. 2) 1832 lovede hof-

jægermester, baron Knuth kirken fire  nye mandsstole og fire  fruentimmer-
stole (syn). 

†Skriftestol  fra  1674 med navnet Andreas Johannes Fobor, initialerne 
S.B.H.S.D., et timeglas og religiøs indskrift  på latin, Es. 43, 25 samt års-
tallet [16]74 (præsteindb. 1755). 

†Degnestol,  nævnt 1717 (syn) og omtalt 1755 (præsteindb.), med initialerne 
P. M. og en versificeret  latinsk indskrift:  »Sola salus servire Deo, sunt de 
terra fraudes«  (»den eneste frelse  er at tjene Gud, af  jorden er kun svig«). 

O . N . 1 9 4 5 

Fig. 9. Tillese. Alterkalk 1591 (bægeret fra 
1738) (s. 346). 
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O.N. 1945 
Fig. 10. Tillese. Oblatæske 1687 (s. 346). 

†Herskabsstole.  1) 1633, med Joachim Barnewitz og Øllegaard Pentz våben13 , 
sml. epitafium  (s. 350). 

2) 1723, med to våben tilhørende Rudbjerggaards ejer Frederik von Bülow 
og hustru Sophie Holstein13. 

3) 1825 opsættes en ny herskabsstol på sydvæggen, omtrent hvor det 1819 
nedtagne †herskabspulpitur sad. Opgang fra  kirkegården (sml. s. 343). Fjernet 
1851 (syn). 

†Pulpitur  nævnt 1719 og 1804, fornyet  1849 (syn). 
†Maleri  til † pengeblok fra  slutningen af  1500'rne. Tre spisende adelsfolk  i 

dragter fra  omkring Frederik 2.'s tid. Tjeneren pisker en fattig,  og ved siden 
ses helvedes ild. Indskriften:  »Lad aap din mund gif  dhe arme saa vil Gud 
sig ofver  dig forbarme«.  1848 var maleriet anbragt over »pengetavlen«11. 

Kirkeskib,  ny tremastet fuldrigger. 
†Tårnur,  nævnt 1816 (rgsk.). 
Klokker.  1) Fra 1601, støbt af  Reinholdt Benninck. Hanke med masker og 

under bladranke toliniet versalindskrift:  »Velburde Corsfest  Rud til Ruborgar 
H. Niels Tugessen sogneprest, Iurgen Thusen Faut, Maarten Jensen, Matz 
Hansen lodt denne Klocke støbe udi Lübeck aff  Reinholdt Benning anno 
1601«. Tvm. 91 cm. 

2) Fra 1828, støbt af  I. C. og H. Gamst, København. Indskrift  under pal-
metbort. Tvm. 120 cm. I ny ophængning på loftet  over skibets vestligste fag. 
†Klokker.  1) På to et halvt skippund, otte lispund (464 kg), afleveret  ved 

klokkeskatten 1528. 2) Støbt 1649 af  Michel Westfael,  med navnene på kirke-
ejerne Øllegaard Pentz, Friderich Barnewitz og Ide Grubbe, præsten Erich 
Mortensen og kirkeværgerne Hans Juul og Peder Jensen (præsteindb. 1755). 
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G R A V M I N D E R 

Epitafium  fra  o. 1626, over Joachim Barnewitz og hustru Øllegaard Pentz. 
Han var født  3. febr.  1563, opholdt sig fra  sit tolvte til sit attende år ved 
hertug Hans af  Holstens hof  og var efter  dennes død hof  junker hos kong 
Frederik 2. af  Danmark. 26 år gammel blev han hofmester  ved dronning 
Sophies hof  i Nykøbing. Gift  26. april 1620 med hofdame  hos dronning Sophie, 
Øllegaard Pentz, som fødte  ham sønnen Frederik Barnewitz. Død i Nykøbing 
22. marts 1626, 63 år og 48 dage gammel. Øllegaard Pentz var født  19. febr. 
1596 og giftede  sig anden gang efter  otte års enkestand med Hartwich Pas-
sow til Zehen, Hertug Adolph Friderics geheimeråd, 20. jan. 1625 (!) og døde 
21. jan. 1636 (galt for  6. juli 1654). Epitafiet  er af  grå kalksten og består af 
en 285,5 x 170 cm stor tavle og et sammenflikket  topstykke. Latinsk grav-
skrift  med reliefversaler  nederst på stenen og derover under dobbelt bueslag 
Joachim Barnewitz og hans hustru i trekvart figur,  set omtrent en face  og 
hugget i ret lavt relief.  Ansigterne er ret plumpe og modelleringen primitiv, 
han er iført  kort jakke og knæbukser prydet med mange borter, har kårde 
ved siden og svær kæde med en portrætmedaillon over skulderen. Hun har 
tindingbuklet hovedlin, stuartkrave og opsplittede ærmer med store man-
chetter. Langs stenens rand 32 ahnevåben med tilhørende slægtsnavne hug-
get med reliefversaler.  Topstykket består af  12 stykker, hvoraf  de fleste  rime-
ligvis har dannet et hængestykke, og enkelte stammer muligvis fra  de for-
svundne sideornamenter, som ses på en tegning fra  1700'rne14. I midten to, 
nu ombyttede, latinske indskrifttavler  med reliefversaler,  ifølge  hvilke Ølle-
gaard Pentz lod gravmælet sætte over sig og sin mand. Feltet flankeres  af 
profilmasker  og vinger med bosser. Derover indskrifttavler  med bibelord 
mellem bruskbarokke ornamenter og øverst i højt relief  den opstandne Frel-
ser foran  en stele. 

Den oprindelige staffering  er bevaret liere steder på stenen. Ansigt og hænder 
er hos manden rødbrune, hos kvinden hvidgule, øjnene har iris, og bryn og 
læber er malede. Handskerne er brune og besætningen på kjolen hvidgul. 
Våbenskjolde og enkelte bogstaver har rest af  forgyldning.  Epitafiet,  der op-
rindelig var anbragt i Joachim Barnewitz gravkapel ved kirkens vestende15, 
står nu på skibets nordside. 

†Epitafier.  1) 1585. Margrethe Vasspyd, datter af  Lauritz Madsen Vasspyd 
til Olstrup, gift  med Claus Jacobsen til Gammelbygaard og død 1585, 84 år 
gammel. Epitafiet,  der var af  træ, havde et maleri af  Kristus på korset og en 
knælende kvinde samt fire  ahnevåben. Rimet gravskrift16.  Det hang mellem 
skriftestolen  og alteret (præsteindb. 1755) og blev rimeligvis fjernet  1856 ved 
kirkens restaurering. 
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2) O. 1613. Jørgen Tiursen, holstefo-
ged (skovfoged?)  på Rudbjerggaard, død 
1613, og hustru Maren Nielsdatter17. 

†Kister.  1625 oprettede familien  Bar-
newitz et gravkapel i kirkens vestre ende 
(sml. s. 342). I præsteindb. 1755 omtales 
det som bestående af  en underste (ɔ: kryp-
ten) og en åben begravelse (ɔ: selve ka-
pellet), idet det dog samtidig fungerede 
som kirke. 1816 aflukkedes  det fra  skibet 
ved en bindingsværksvæg (syn), og 1856 
blev det nedlagt, og kisterne nedsænke-
des under kirkegulvet7. 

I krypten nævnes i præsteindb. 1755 
følgende  kister: 

1) Joachim Barnewitz, død 1626, 2) Fre-
derik Barnewitz, hans søn, lensmand og 
landkommissær over Laaland og Falster, 
samt befalingsmand  over Nykøbing og 
Aalholms amter17 , død 1653 og 3) Ide 
Grubbe, sidstnævntes hustru. 

I kapellet stod Frederik Barnewitz' 
søn Jochum Barnewitz, død 1676, 26 år 
gammel og hans søster Margrethe Sibylle Barnewitz, død 1677, 27 år gammel 
og hendes mand Jens Rodsteen, søn af  Knud Rodsteen og Else Vind, død i 
Viborg 1679, 49 år gammel. Desuden også deres to børn, Ide Grubbe Rod-
steen, død i København 1676, 3 år gammel og Frederik Rodsteen, død 1719, 
49 år gammel17. Frederik Rodsteen gav penge til skolens bygning, hvorfor 
hans kiste skal have haft  en lang takkeinskription på vers forfattet  af  sogne-
præst O. Thestrup. 

Endvidere Uldrich Maltzan, Henrich Maltzans søn til Zeyer i Mecklenburg, 
død på Rudbjerggaard 1669, 60 år gammel og ugift17. 

På kirkegården står en runesten18 fra  1100—1150. Stenen har to sæt ind-
skrifter,  der i oversættelse lyder: 1) »Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter 
sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift,  som Eskil 
gjorde. Krist og S. Mikkel hjælpe hans sjæl«. 2) »Toke ristede runerne efter  sin 
stedmoder Thore, en velbyrdig kvinde«. På den ene bredside er desuden et 
stort kors. 1627 sad stenen i den søndre kirkegårdsmur, 1765 lå den som grund-
sten under hjørnet af  våbenhuset. Ved dettes nedbrydning 1856 blev stenen 
anbragt på kirkegården. 

G. K.K. 1945 
Fig. 11. Tillese. Alterstage 1630 

(s. 347). 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsprotokoller 1803—61 (provstearkivet, LA) og 1861—80 (bispens arkiv, Ny-
købing F.). — Dokumenter og Breve for  hele Stiftet  1579—1762 div. år. (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA). — Museumsindberetninger af  J. Magnus-Petersen 1877, N. Termansen 1909 
(altertavle og prædikestol) 1930—31 (altertavle og apsis), og N. J. Termansen 1937 (præ-
dikestol) og Harald Munk 1942—44 (prædikestol), O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 
1945 og Aa. Roussell 1949. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 51 ff.  (NM). — J. Worsaae: Notesbog I. 1848. 
S. 51 (NM). 

1 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 459. 2 Frederik l .s danske Registranter, s. 278. 3 Kro-
nens Skøder II, 6. 4 Haugner: Sønder Herred s. 314 f.  5 Dok. og Breve for  hele 
Stiftet  1579—1762. 6 J . F r i i s : Laaland-Falster s. 244. 7 Haugner: Sønder Herred 
s. 311. 8 Rhode I, 335. 9 Ved N. Termansen. 10 Danske Atlas VI, 464. 
11 J. Worsaae: Notesbog I, 51. 12 Begyndt af  N. J. Termansen og fuldendt  af  H. Munk. 
13 S. Abildgaard: Notesbog I, 52. 14 NM arkiv. 15 Haugner: Sønder Herred s. 310. 
16 S. Abildgaard: Notesbog I, 51. 17 Danske Atlas VI, 465. 18 Jacobsen og Moltke: 
Danmarks Runeindskrifter,  nr. 212. 

Fig. 12. Tillese 1837. 



Fig. 1. Gloslunde. Ydre, set fra  nordost. 

G L O S L U N D E K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

K irken, om hvis ejerforhold  i middelalderen intet er oplyst, hørte efter  reformationen 
under kronen, indtil den i 1698 blev bortskødet fra  denne med det nyoprettede 

Baadesgaard gods1 . Den kom i 1784 med dette i statens eje og blev o. 1870 overtaget 
af  en del af  sognets tiendeydere2 . Kirken overgik til selveje 1909. 

Kirken ligger ved et vejsving midt i den lille by. Ved dens nordside ligger 
den smukke præstegårds idylliske have. Kirkegården, til hvilken der findes  et 
anneks, har aldrig været udvidet. Den omgives af  en middelalderlig mur af 
kamp og munkesten, der kun på et stykke i vest er erstattet af  en mur af  kløvet 
kamp. Nord derfor  er en stor portal, hvis falsede  kørelåge har en trykket rund-
bue og små, retkantede blændinger på begge sider. Under ganglågen ligger en 
kirkerist  (fig.  2) bestående af  i enderne tilspidsede jernstænger stukket gennem 
to bærende fladjern.  Antagelig har den ligget i en træramme. Den til risten 
hørende grav er 115 x 75 cm og 75 cm dyb. Siderne er sat af  kampesten, der 
samtidig gør tjeneste som fundament  for  portalmuren. Fugerne er udrappet 
med kalk, bunden består af  hårdt sand, mørtel og murbrokker. Graven er 
især i sydsiden udbedret med murværk af  flensborgsten.  Den var fyldt  med 

23 

Aa. Rl. 1949 



354 L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 

Fig. 2. Gloslunde. Kirkerist (s. 353), 

løst sand, murbrokker og trækul, der helt foroven  lå i lag. I kirkegårdens nord-
mur er en 65 cm bred låge til præstegårdshaven, i sydøst en låge med høje 
piller, hvis toppe er nye, og i sydvest en lille låge. 

Kirken består af  romansk kor og skib, gotisk våbenhus og sakristi, alt af 
munkesten, samt ved kirkens nordvestre hjørne en middelalderlig, tømret 
klokkestabel. 

Den romanske  kirke  er bygget i munkeforbandt  af  røde sten med mange 
sorte bindere. I 1914 stod murene endnu med åbne bomhuller. Korets høje 
sokkel af  to stejle skråkanter med to skifter  imellem løber af  på hjørnelisener, 
som foroven  ender i svære gavlkonsoller med glat, skrå underkant. På sakristi-
loftet  ses, at denne form  er gammel. Korgavlen har to små, romanske, til-
murede vinduer med aftrappet  sålbænk og derover en krydsende rundbue-
frise  på konsoller af  bindere på højkant med afrundet  underside. Det hele er 
lidt primitivt muret ligesom det overliggende murværk, der med to flække-
skifter  danner afretning  under tre savskifter.  Derover er gavltrekanten ud-
muret med ni stående siksakskifter  og et lille stykke savskifte  under et bredt, 
græsk blændingskors. Langs taglinierne ligger savskifter;  der er ingen gavl-
kamme, men nye fod-  og toptinder. 

Korets sydside har ingen gesims, men en bred sugfjæl  mellem de store gavl-

Aa. Rl. 1949 
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Fig. 2. Gloslunde. Plan. 1:300. Målt af  Povl Erik Hansen 1943. 

konsoller. Nordsiden har et tilmuret, oprindeligt vindue, hvis stik når helt op 
under rudefrisens  højkant-stillede binderkonsoller, der har afrundet  under-
kant. På sakristiloftet  ses, at rude-bunden samt murstykket ned til konsol-
lernes underkant oprindelig har været pudset. 

Skibets sydside, hvis hjørnelisener ikke løber om på gavlene, har fået  sin 
sokkel omsat 1856 (syn). Portalen er omdannet; den har stået i et svagt mar-
keret fremspring  med skrå afdækning.  Der ses rester af  to rundbuede vinduer 
med løberskifte  rundt om stikket. Over vinduerne findes  en enkelt buefrise 
af  krumhuggede sten, der hviler på profilerede  konsoller af  bindere på høj-
kant. Derover danner et savskifte  og et udkraget, rundet rulskifte  gesims 
under en sugfjæl. 

Skibets nordside er ganske som sydsiden. Soklen er bevaret og dannes af 
to stejle skråkanter. Nordportalen har i det mindste haft  een fals;  dens frem-
spring er borthugget og dens overdel ødelagt af  et i 1692 indsat vindue (rgsk.). 
Gesimsens savskifte  løber ind over hjørnelisenerne og viser derved, at der 
aldrig har været gavlkonsoller. 

Skibets østgavl er glat og uden gavlkam, men med moderne toptinde. Vest-
gavlen har syd for  det moderne vindue spor af  et ældre, måske oprindeligt. 
Gavltrekanten er ommuret 1857 (syn) med to dybe, dobbeltfaisede  blændinger 
og top- og fodtinder. 

I det  indre  ses østgavlens to vinduer som blændinger. Korbuen er rund og 
har let udkraget vederlagsbånd samt en bred fals  ind mod skibet, måske er 

23* 
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denne senere udhugget. I korbuemuren er på loftet  en oprindelig, dobbelt-
falset,  rundbuet døråbning, der sidder forskudt  mod nord. 

Skibets overmure er pudsede til underkanten af  hullerne for  skråkonsollerne. 
Enkelte af  disse sidder endnu på plads (fig.  4). De er ca. 12 cm brede og 13 cm 
tykke og står kun med en tå ind i det skrå hul i muren. De er kun sømmede 
til bjælken og kan således være lagt på plads, efter  at taget er rejst. På deres 
underside og fortsættende  ud under bjælken sidder storhovede søm, der har 
båret to en halv cm tykke brædder. Afstanden  fra  bjælkemidte til bjælke-
midte er indtil 133 cm. I hjørnerne har der været diagonalstillede konsoller. 

Tilføjelser  og ændringer.  I koret er indbygget et krydshvælv med runde, 
brede vægbuer, der løber til gulvet og har et vistnok pudset kapitælbånd. Rib-
berne løber med en spids ned mellem vægbuerne. Den nordre vægbue er under-
støttet af  en pille midt under buen, øst derfor  er en forsænkning  i væggen. 
Skibet har fået  to stjernehvælv med spidse vægbuer og søm langs kappe-
kanterne. Vægpillerne er falsede  og har lavt vederlagsbånd. Ingen af  hvælvene 
har overribber. 

Våbenhuset  er bygget på en svær kampestenssyld. Et rundet rulskifte  mel-
lem to udkragninger danner gesims under en sugfjæl.  Gavlen har en udvidet, 
spidsbuet dør under tre spidsbuede blændinger, der sidder skævt under de ni 
munketeglsafdækkede  kamtakker. Våbenhuset har bjælkeloft  og en muret 
bænk i vestsiden, men kun et smalt fremspring  i østsiden. 

Sakristiet  på korets nordside hviler på en syld af  svære kampesten. Lang-

Fig. 4. Gloslunde. Tagfoden  over skibet med murlægte og konsol for  skibets hulkehl 
under loftet.  1:20. Målt af  M. Clemmensen 1914. 
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Fig. 5. Gloslunde. Indre, set mod øst, 

siderne har gesims af  tre fremspring,  og i østsiden sidder et udvidet eller senere 
indsat vindue, der skærer op i gesimsen. I gavlen er en firkantet  barokdør 
indsat 1692 (rgsk.) under de tre spidsbuede høj blændinger. Gavlkammen er 
glat og har top- og fodtinder,  hvoraf  i hvert fald  de sidste er gamle. Ind-
vendig er i kormuren indhugget en dobbeltfalset,  fladbuet  dør. Sakristiet har 
samtidigt, lavt krydshvælv uden vægbuer til nogen af  siderne og uden over-
ribber. 

1692 blev der på nordportalens plads indbygget et stort, spidsbuet vindue 
(rgsk.), hvis smigede, i mørtel formede  fals  ses øst for  det moderne vindue. 
Som beslag til vinduet blev der fremstillet  14 stænger og 12 ringe af  jern. 
1804 blev en opgang til pulpituret, der fandtes  i våbenhuset, fjernet,  fordi 
den forårsagede  træk (syn). 1856 blev det sidste stykke munkestenstagflade 
udskiftet  (syn). 

Tagværkerne.  På korets nordmur ligger som murlægte en 45 cm bred, 7 cm 
tyk egeplanke med en 6 cm opstående kam, der ligger nærmest plankens 
yderkant, men forløber  noget skævt; den har tjent som spor for  spærenderne. 
Over skibets nordmur ligger en lignende planke (fig.  4). Skibets tagværk er 
af  eg på 27 x 21 cm svære bjælker. Oprindelig synes tagværket kun at have 
haft  et enkelt hanebånd og lange spærstivere fra  midte af  spær omtrent til 

Aa. Rl. 1949 
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Fig. 6. Gloslunde. Klokkestabel. Snit. 1:75. Målt af  M. Clemmensen 1914. 
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Fig. 7. Gloslunde. Altertavle, malet 1581 (s. 360). 

midte af  bjælke; senere er indsat lodrette spærstivere, hvis underkant er af-
skåret efter  det af  skråkonsollerne angivne profil.  Efter  at hvælvene er ind-
bygget, og de fleste  af  bjælkerne er afsavede,  har hovedfagene  fået  lange 
kryds. Sakristiet har tagværk af  eg med dobbelte hanebånd og kryds; våben-
husets tagværk er nyt. 

Kirken står nu hvidtet og teglhængt. Bag tilbygningerne ses kirkemuren 
at stå blank. Ved nordportalen er iagttaget, at kalkningen er påbegyndt før 
1692. Der er indsat nye, store, spidsbuede vinduer; det indre står glatpudset. 

Klokkestablen  (fig.  6) måler forneden  550 x 570 cm, syld ses ikke. Stablen 
er af  eg, som nu er meget forvitret,  og hvorpå nummerering ikke spores. Stol-
perne måler i tværsnit 28—35 cm. Midtstolpens kanter er affasede.  Alle skrå-
bånd er bladet på stolperne med svalehaler og fornaglede  med firkantede 
nagler i runde huller. Der synes oprindelig at have været gavle mod øst og 
vest, hvor taphuller for  gavlknægte kan spores. Det nuværende lave, tegl-
dækkede pyramidetag er af  fyr,  og den profilerede  trægesims er antagelig fra 

Aa. Rl. 1949 
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G. K . K. 1945 

Fig . 8. Glos lunde . K a l k 1698 (s. 360). 

Alterbordet  dækkes af  et renaissance 
alterbordspanel  fra  o. 1600. Forsidens tre 
fyldinger  og kortsidernes halvanden har 
akader med attisk båndslyng på pilastre 
og bueslag samt treblade i buehjørnerne.. 
Frisefelterne  er glatte. Arkadekapitæler 
og arkitravlister er fjernede.  Nyere grå 
bemaling. 

†Alterklæde  af  rødt plyds, nævnt 1806 
(kaldsbog). 

Altertavle  i nygotisk ramme med maleri 
fra  1872, Kristus i Gethsemane, signeret F. C. Lund. 

Den tidligere altertavle  (fig.  7) af  katekismustype i ung-renaissance med 
malet årstal 1581 svarer til Græshave altertavle (s. 368). Blot er det seksdelte 
storstykkes to midtfyldinger  her flankeret  af  pilastre og frisefremspringene 
prydet med ruder. Predella og baldakin mangler; men gesimsbrædt med ud-
savet hængetunge ligger på våbenhusloftet. 

I storstykkets felter  er de oprindelige indskrifter  med gyldne versaler og 
fraktur  på sort bund bevaret. Til venstre og i midten nadverordene på dansk 
og latin, til højre dåbsordene samt initialerne H. N. I. S. og I. M. om to bo-
mærkeskjolde, rimeligvis for  sognepræst hr. Niels Ibsen og hustru (sml. grav-
sten s. 362), og årstallet 1581. 

Rammeværk, frise  og vinger er dækkede af  yngre grå maling, hvorunder 
den oprindelige staffering  er bevaret. I frisefelterne  Mark. 16,16 med gylden 
fraktur  på sort. Storstykkets rundbuefelter  har i sviklerne gyldne kerubho-
veder på rød bund og vingerne gyldne blomster på sort. Tavlen står nu på 
våbenhusets vestvæg. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  8) i barok, skænket 1698. Ottetunget fodplade  og fod 
med platte over vulst med udpunslede akantusblade. På skaftet  stor, flad  knop 
med drevne tunger og ruder. Glat, senere forhøjet  bæger med påloddet cirkel-

1700'rne. Bræddegulvet i klokkestokvær-
ket er nyere ligesom klokkestablens bræd-
deklædning med glamlemme og spåndæk-
ning. Klokkestablen er klædt med de fra 
andre klokkestabler kendte vandrette, 
pløjede brædder under en nyere spån-
klædning af  fyr. 

I N V E N T A R 
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kors. Under foden  vægtangivelse og ini-
tialerne H. G. A. S. og D. G. D. T. for 
sognepræst hr. Gregers Andersen Sidel-
mand og hustru Dorothea Treschow 
samt årstallet 1698. Mestermærke for 
Herman Corditzen Holm (Bøje s. 298) 
og Nakskov byvåben. Disk  med cirkel-
kors og samme mestermærke som kal-
ken. Oblatæske  fra  1864. 

Sygekalk,  fra  1723, med kombineret 
vinbeholder  og oblatgemme  i bægeret; som 
Kappel (s. 311). På bægeret graveret 
Charlotte Amalies initialer og »No I«. Kø-
benhavns bymærke og mestermærket B. 

Alterstager  (fig.  9), sengotiske, 29,5 cm 
høje. Rund, svagt profileret  fod  på tre 
ben med fligede  fødder;  glat skaft  med 
fladrund  midtknop og blød overgang til 
lyseskålen. Nyere lyseholder. 

†Messehagel  af  rødt fløjl  med sølv-
snore, nævnt 1806 (kaldsbog). 

Døbefont,  nyere, af  cement. 1859 lå den forrige  †font  begravet under kirke-
gulvet3. 

Dåbsfad  af  tin, stemplet med Københavns byvåben 1834. Mestermærke for 
Hans Høy. På Randen graveret: »Gloslunde 1864«. 

†Dåbsfad  af  messing med »en top påsat« nævnes 1806 (kaldsbog). 
Dåbskande  fra  1829, af  tin, som Vestenskov (s. 301). 
Prædikestol  (fig.  10) i ung-renaissance fra  o. 1590, og nærtbeslægtet med 

Rødby prædikestol (s. 166). Stolen består af  fire  fag  med arkadefyldinger,  hvis 
pilastre kun har een kannelure hver, og bueslag med dobbelt tandsnit og tunge-
bort. Hvert fag  flankeres  af  søjler med beslagværks prydbælter, kannelerede, 
opad tilspidsende skafter  og volutkapitæler. Højt postament, hvis felter  og 
fremspring  har fyldinger  og karnisprofileret,  forkrøbbet  fodliste.  Gesims med 
forkrøbbet  arkitrav og kronliste, samt fyldingsfelter  mellem de glatte frise-
fremspring. 

I felterne  samtidige, men restaurerede malerier af  de fire  evangelister i land-
skaber med bakker og levende hegn og over figurerne  en helligåndsdue i 
solgisel. Dragterne er rødgule med sort konturtegning, landskaberne grønne. 
Den øvrige staffering  med evangelistnavne og bibelord i frise-  og postament-
felter  stammer fra  en restaurering 19404. 

Aa. Rl . 1949 

Fig. 9. Gloslunde. Alterstage (s. 361). 
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O . N . 1945 
Fig. 10. Gloslunde. Prædikestol (s. 361). 

†Skriftestol,  nævnt 1806 (kaldsbog). 
†Pulpitur,  nævnt 1804 (syn). 

To †pengetavler,  nævnt 1806 (kaldsbog). 
Kirkeskib,  en fuldrigger,  ophængt 1897. 
Klokker.  1) 1823. Versaler under rankebort. Støbt af  I. C. og H. Gamst, 

København 1823. Tvm. 90 cm. 
2) 1824. Som foregående.  Tvm. 56 cm. 
†Klokker.  1) 1528 afleveredes  en klokke på tre et halvt skippund (560 kg) 

ved klokkeskatten. 2—3) 1821 havde kirken to klokker; den mindre havde 
i flere  år været ubrugelig, og nu var den store også revnet (syn). 

G R A V M I N D E R 

Gravsten.  1) 1588. Niels Ibsen, sognepræst til Gloslunde fra  1560 (?), død 
28. febr.  1588. Kalksten, 214,5 x 87,5—84,5 cm, med reliefversaler.  Lavt relief 
af  mand i dragt med stiv opstående krave, hængeærmer og bog i hænderne 
stående i en rundbuearkade med joniske pilastre, der hviler på hjerter. I bue-



G L O S L U N D E K I R K E 363 

hjørnerne bomærkeskjolde og initialerne H. N for  hr. Niels. Nederst delvis 
ulæselig gravskrift  på latin, hvoraf  fremgår,  at stenen er sat af  hans hustru 
Johanna. I våbenhuset. 

2) O. 1790. Sognepræst Hans Seidelin, født  1701, præst i Gloslunde 1728, 
død »i sit embedes 63de år og alders 90de år anno 1790«. Rødlig kalksten, 
136 x 80 cm, med fordybede  versaler. Over og under gravskriften  forsænkede 
felter  med henholdsvis livets krone og tulipan mellem timeglas og kranie. I 
hjørnerne kvartrosetter og langs randen riflet  bort. Samme værksted som 
gravsten nr. 2 i Danmare (s. 339). I våbenhuset. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Lollandske Rytterdistrikts Kirkeregnskaber 1692—93 (RA). — Synsprotokoller 
1803—28, 1845—80 (provstearkivet, LA). — Kaldsbog for  Gloslunde-Græshave 1805—50 
(sognekaldsarkivet, LA). — Museumsindberetninger af  J. Magnus-Petersen og C. Engel-
hardt 1877, Johs. Malling 1917 (den gamle altertavle), Kristian Due 1919 (kirkeristen), 
Harald Munk 1939 (prædikestol og den gamle altertavle), Chr. Axel Jensen 1940, O. Norn 
og Gertrud Købke Knudsen 1945, Aa. Roussell 1949. 

1 Kronens Skøder III , 241. 2 Haugner: Sønder Herred s. 242. 3 J. Friis: Laaland-
Falster I, 297. 4 Maler H. Munk, Holbæk. 

Fig. 11. Gloslunde 1786—87. 



Fig. 1. Græshave. Ydre, set fra  nordøst. 

GRÆSHAVE K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kirken har siden reformationen  været anneks  til Gloslunde. Om dens ejerforhold  i 
middelalderen er intet oplyst, men den tilhørte efter  reformationen  kronen, indtil 

den 1698 blev bortskødet fra  denne tillige med Baadesgaard gods1. Da dette efter 
prinsesse Charlotte Amalies død 1784 kom tilbage til kronen og få  år efter  opløstes, 
forblev  kirken i statens eje, indtil den 1870 købtes af  Øllingsøgaards ejer2 . Endelig over-
gik den til selveje 1. juli 1948. Ejerne af  Øllingsøgaard havde forøvrigt  allerede tidligt 
følt  sig knyt te t til kirken (sml. altertavle s. 368 og klokke nr. 2 s. 370), ved hvilken 
Rudbek Pors 1637 lod bygge et gravkapel. En tidligere af  slægten benyttet muret be-
gravelse under koret solgte han 1670. Gravkapellet forbeholdt  en senere ejer af  gården 
sig, da han i 1686 afhændede  denne til kongen3 . 

Vor  Frue  alter4  i Græshave kirke nævnes 1478. Kirken var i middelalderen konvents-
kirke5 . 

Kirken ligger på fladt  terræn østligt i byen. Kirkegården er udvidet mod 
vest, i syd afgrænses  den mod vejen af  en middelalderlig mur af  kamp og 
munkesten, på de andre sider af  en moderne mur af  kløvet kamp eller stakit. 
Den eneste indgang er en køre- og ganglåge mellem nyere piller ved det syd-
vestre hjørne. 
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Kirken består af  kor og skib fra  romansk tid, gotisk våbenhus på skibets 
sydside og et kapel fra  1637 på korets nordside. Ved kirkegårdens gamle 
nordvestre hjørne står en tømret klokkestabel, der vist i 1881 er nybygget 
med delvis anvendelse af  gammelt materiale. 

Den romanske  kirke  er bygget af  munkesten i munkeforbandt  med mange 
sorte bindere. Langsiderne har brede hjørnelisener med svagt fremspringende 
gavlkonsoller af  tre afrundede  udkragninger. Alle langmurene har sokkel af 
to skråkanter og gesims af  kraftigt  udkragede rulskiftetænder  med afrundet 
underside som konsoller under et savskifte.  Tagene har sugfjæl. 

Korets munkesten i gavlen har forneden  mange indridsede mærker, mest 
kors, men også runelignende tegn. Østvinduet er tilmuret; omkring dets rund-
buede stik ligger et løberskifte.  I højde med gavlkonsollerne ses to savskifter, 
og derover er gavltrekanten dekoreret med stående siksak-skifter  og sav-
skifter  og øverst et ligearmet blændingskors, alt indfattet  i en stor trekant, 
hvis fodlinie  består af  et savskifte,  og hvis ben dannes af  løberskifter  under 
rulskifter.  Gavlkammen er ommuret med en noget fladere  hældning. Top- og 
fodtinderne  er fornyede  ligesom på skibets gavle, efter  at man i 1856 havde 
gjort opmærksom på, at de måtte »ommures eller nedbrydes, da der er ingen 
zirat ved dem« (syn). Korets nordside har et tilmuret vindue som østgavlens. 

Skibets sydportal står i et fremspring,  som for  oven har fire  savskifter, 
hvoraf  det øverste er af  rulskiftestillede  sten og korresponderer med gesim-
sens konsoller. Portalen er moderne udvidet. På kirkemuren øst herfor  ses 

Fig. 2. Græshave. Plan. 1:300. Målt af  Poul Hultberg 1941. 
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svage spor af  et oprindeligt vindue. På skibets nordside er alle spor af  gamle 
muråbninger forsvundet. 

Skibets vestgavl har en dekoration, der meget ligner korets østgavls. 
I det  indre  ses korets østvindue som en blænding, hvis underkant er øde-

lagt af  en indhugget, bred, smiget niche. Korbuen er spidsbuet. 
Ændringer  og tilføjelser.  I koret er indbygget et ottedelt hvælv uden over-

ribber og med vægbuer til alle sider. 1692 var 7 ruder i et vindue stjålet og 
måtte repareres med bly (rgsk.). 

Våbenhuset  er bygget af  røde munkesten i munkeforbandt.  Det var op-
rindelig meget lavt, kun 190 cm over terræn, men nu er der påbygget lang-
murene fire  skifter  små sten. Gesimsen består af  to svage udkragninger, vin-
duerne er nye, i 1814 fandtes  ingen (syn). I gavlen sidder en nu udvidet dør, 
som skærer op i et binderskifte,  hvori hver anden sten er forsænket  4—5 cm. 
Gavlfeltet  har tre spidse høj blændinger under ni nye, brynede kamtakker. 
Indvendig ses to små, fladbuede  sparenicher over murede bænke ved hver 
langmur. Våbenhuset har bjælkeloft. 

Kapellet  er antagelig opført  1637 som gravkapel for  Rudbek Pors og Sophie 
Kaas til Øllingsø. Det er over en sokkel af  granitkvadre bygget af  små, brogede 
mursten i blokforbandt.  Sidemurenes gesims af  en afrundet  udkragning under 
en vulst løber rundt om gavlen, der er muret med kam og fem  pinakler, som 
har kapitæl af  en afrundet  udkragning. På gavlen står med jerncifre  R P S K 
(Rudbek Pors — Sophie Kaas) og 1637 over og under en sandstenstavle med 
lire stærkt forvitrede  våben, fra  øst til vest: Pors, Daa, Mur-Kaas, Nordbye, 
altså ægteparrets fædrene  og mødrene. I kapellets nordre og østre side sidder 
et firkantet  vindue, i vestsiden en dør. Til koret er hugget en dør, der mod 
kirken er retkantet, men på den anden side er kurvehanksbuet. Kapellet har 
fladt  bjælkeloft. 

Tagværket  over koret er af  eg på dobbelt murlægte, hvoraf  den yderste 
ligger bindig med murens yderside, spærsko, høj spærstiver, højtsiddende 
kryds og oprindelig intet hanebånd. I hvælvet er spor af  et kryds, der er gået 
ud fra  spærskoen. Skibet har et kompliceret tagværk af  eg med stregnumre, 
som dog nu ikke passer. Det store dobbeltkryds, der udgår fra  bjælken, er 
sikkert senere indlagt. De ca. 26 x 20 cm svære egebjælker ligger på fladen. 
Våbenhusets tagværk er af  fyr.  1842 omtales et gammelt blyvindue, »som 
må anses ikke anstændigt ved siden af  de øvrige nye smukke vinduer« (syn). 
Antagelig menes hermed de spidsbuede støbejernsvinduer, som kirken endnu 
har. Kirken står iøvrigt med blanke mure og hængt med vingetegl. 

Klokkestablen  står på en syld af  små mursten, og kun midtstolpen med dens 
affasninger  er gammel, omend afpudset.  Den har tilproppede huller for  løs-
holter og knægte. På dens nordside er indskåret 1777 med ca. to cm høje cifre. 
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Fig. 3. Græshave. Indre, set mod øst. 

Den øvrige konstruktion er af  nyere eg og fyr.  I nordsidens rem er skåret 
1881. Klokkestablen har pyramidetag af  fyr  dækket med tagpap; siderne er 
klædt med fyrrespån  på brædder, 1810 var klokkehuset fjælleklædt  (syn). 

† K A L K M A L E R I E R 

Over døren til sakristiet var i 1756 bevaret 32 †anevåben for  Rudbek Pors 
til Øllingsøgaard. Malerierne var rimeligvis samtidige med Porsernes grav-
kapel, det nuværende sakristi, fra  1637, men renoverede 17256. 

I N V E N T A R 

Alterbordet  skjules af  et alterbordspanel  i ung-renaissance fra  o. 1600. På for-
siden tre og på hver af  smalsiderne to arkadefyldinger  med kannelerede pi-
lastre, profilkapitæler  og bueslag med diamantbosser samt treblade i hjør-
nerne. Rammeværk med smalle, profilindrammede  fyldinger  mellem arkaderne 
og i postament- og frisefelterne.  Under den nyere grå overmaling skimtes i 

Aa. Rl. 1949 
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O. N . 1 9 4 5 

Fig. 4. Græshave. Tidligere altertavle, malet 1581 (s. 368). 

fyldingerne  en ældre, sikkert oprindelig staffering  med blomster og rosetter 
på rød bund. 

† Alter  klæde  af  rødt fløjl  broderet med guld, nævnt 1806 (kaldsbog). 
Altertavle  fra  1883, spidsbuet panel og afstøbning  af  Thorvaldsens Kristus. 
Den tidligere altertavle  (fig.  4), af  katekismustype med malet årstal 1581, 

opbevares siden 1883 i sakristiet, efter  at den 1844 var erklæret for  »ikke 
sømmelig« (syn). Storstykket består af  seks felter  mellem tilspidsede, kan-
nelerede halvsøjler med akantusbladskede og -kapitæler med store volutter. 
Ydersøjlerne er lidt sværere end de øvrige. Over den forkrøbbede  gesims 
hvælver sig en kvartrund baldakin; gesimsbrædtet har udsavet hængeliste og 
spor af  forkrøbninger,  øverst en række treblade. De smalle, udsavede vinger 
er glatte og ender i en fuglehals.  Predellaen er forsvundet  (sml. Landet s. 377). 

I storstykkets seks felter  er der oprindelige, religiøse frakturindskrifter  på 
dansk med rigt udformede  initialer, alt i guld og på sort bund. I midten nadver-
ordene, på siderne Matth. 28,12, Mark. 16,16, Johs. 3,16 og 3,17 samt i ne-
derste felt  til højre desuden våbenskjolde for  Christiern Pors af  Mandrup og 
Lucie Mortensdatter, »Rudbeck Porses ferne  og mørne Vaaben« og årstallet 
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1581. Tavlens øvrige staffering  med blå, 
grå og hvide farver  stammer fra  nyere 
tid, men under den skimtes i frisefel-
terne gylden fraktur  på sort bund, guld 
på søjlerne og rød farve  på storstykkets 
rammeværk. 

Altersølv.  Kalk  fra  1831, 24 cm høj, 
som Kappel (s. 310). Samtidig glat disk. 
Oblatæske  fra  1864, med mestermærke for 
Jens Christian Thorning (Bøje 1013). 

†Kalk  og disk,  sølvforgyldte,  nævnes 
1806 (kaldsbog). 

Alterstager  (fig.  5) sengotiske, 27 cm 
høje. Skarpkantet, profileret  fod  på tre 
løvefødder,  svagt konisk skaft  med skarp-
kantede ringe og profileret  lyseskål om-
trent som foden.  Nyere lysetorn af  jern. 

†Messehagel  af  rødt fløjl,  nævnt 1806 
(kaldsbog). 

Døbefont,  nyere, af  cement, som Glos-
lunde (s. 361). 

Dåbsfad  fra  1831, af  tin. På den rif-
lede kant graveret kirkens navn og års-
tallet 1831 med reliefkursiv  og i bun-
den Frederik 6.s kronede navnetræk. Ulæseligt københavnsk støbermærke. 

†Dåbsfade.  Et messingbækken og et stort dåbsfad  nævnes 1806 (kaldsbog). 
Dåbskande  fra  1829, af  tin, som Vestenskov (s. 301). 
Prædikestol  fra  1635, i renaissance med barokke indslag. Fra samme værk-

sted og i opbygning svarende til Vestenskov prædikestol (s. 301). I de fire 
fags  muslingeskalnicher står evangelistfigurer  som i Vestenskov, men med 
barokvolutter i buehjørnerne i stedet for  englehoveder. På stolens hjørner 
skiftevis  mandlige og kvindelige hermer med draperier, masker, rosetter og 
frugtbundter  på de volutsvungne skafter.  Kraftig  undergesims med blad-
værk, glatte postamentfyldinger  og postamentfremspring  med englehoveder 
og tandsnit. Bred, forkrøbbet  fodliste.  Frise med rulleværk og frugter  i fel-
terne, og på hvert hjørne to krumknægte med englehoveder, de to dog med 
Just Frederik von Pappenheim og hustru Regitze Urnes reliefskårne  våben, 
initialer og årstallet 1635. Knægtene griber op over gesimsens halvrunde, 
pærestavprydede underside og støtter den nye, profilerede  håndliste. 

Staffering  og indskrifter  fra  19187. 
24 

Fig. 5. Græshave. Alterstage (s. 369). 
G.K.K. 1945 
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O. N.1945 
Fig. 6. Græshave. Prædikestol 1635 (s. 369). 

Stolestaderne  er fra  nyere tid. Af  ældre sæt findes  1) to gavle i ung-renaissance 
fra  o. 1590, halvrundt afsluttede  foroven,  med fladskårne  ornamenter og sym-
metriske blade. 2) Et rygpanel fra  1600'rne med to fyldinger  i profilrammer. 
Sat sammen med nr. 1. I sakristiet. 

»Et pulpitur eller en indlukt †stol  på kirkegulvet« omtales 1842 (syn). 
Skab.  I døren sidder to arkadefyldinger  som i alterbordspanelet fra  o. 1600. 

I sakristiet. 
†Pulpitur,  nævnt 1814 (syn). 
Tre †pengetavler,  den ene gammel, nævnt 1806 (kaldsbog). 
Klokker.  1) 1607. Støbt af  Reinholdt Benninck, Lybæk. Om halsen under 

en palmetbort plattysk indskrift  med minuskier: »De segen des heren macket 
rick ane moh(?), Reinholt Benninck goet mi in Lubeck int iar 1607« (»Herrens 
velsignelse gør rig uden møje, R. B. støbte mig i Lybæk i året 1607«). Bøjler 
med skæggede mandshoveder. Tvm. 84,5 cm. Ophængt i bjælke med skåret 
årstal 1783. 

2) 1646. Støbt af  Michel Westphal, Rostock. Om halsen tolinet versalind-
skrift  med englehoveder mellem ordene: »Rubeck Poss paa Ølitzegaar, M. Mich-
gel Westfael  me fecit  Rostock«. (»Mester M. W., Rostock gjorde mig«). På le-
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gemet under en bort af  palmetter og små hoveder versaler: »Si Deus pro nobis 
qvis contra nos anno 1646« (»er Gud med os, hvem kan da være mod os, år 
1646«). Bøjler med menneskehoveder. Tvm. 57,5 cm. 

†Klokke  på halvandet skippund, seks lispund (288 kg) afleveret  ved klokke-
skatten 1528. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten.  O. 1789. Johanne Baden, gift  med kammerråd Torkel Baden, født 
1742, død 1789. Bautaformet  granitsten, o. 175 cm høj. Indskrift  med for-
dybede versaler under bladkrans i lavt relief.  På kirkegården. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Lollandske Rytterdistrikts Kirkeregnskaber 1692—93 (RA). — Synsprotokoller 1803— 
28, 1845—61 (provstearkivet, LA), 1861—80 (bispens arkiv, Nykøbing F.); udskrift  af 
biskop Blocks visitatsbog for  Fyns stift  1786—1803 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — 
Kaldsbog for  Gloslunde-Græshave 1805—50 (sognekaldsarkivet, LA). —- Museumsind-
beretninger af  J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1877, Niels Termansen 1916, O. Norn 
og Gertrud Købke Knudsen 1945, Aa. Roussell 1949. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 50 (NM). — J. Worsaae: Notesbog I. 1848. 
S. 56 (NM). — M. Clemmensen: Notesbog III . 1914—15. S. 62 og IV. 1914—16. S. 72 f. 
(NM). 

1 Kronens skøder III, 241. 2 Haugner: Sønder Herred, s. 270. 3 Haugner: 
Sønder Herred, s. 270, jfr.  Kronens Skøder II, 588. 4 Ældste danske Archivregistra-
turer V, 861. 5 J. Friis: Laaland-Falster, 1859. I, 304. 6 S.Abildgaard: Notesbog 
I, 50. 7 Udført  af  maler Malling under ledelse af  konservator Niels Termansen. 

24* 

Fig. 7. Græshave 1808. 



Fig. 1. Landet. Ydre, set fra  syd. 

L A N D E T KIRKE 
L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 

Kirken, om hvis ejerforhold  i middelalderen intet er oplyst, før  kronen i 1531 siges 
at have patronatsret ten1 , lå også efter  reformationen  under kronen, indtil den 

1699 fra  denne blev overdraget Frederik Lützow til Gammelgaard2 , (sml. s. 376), blandt 
hvis ejere nævnes C. v. Stöcken (sml. alterkalk s. 379) og A. G. Moltke (sml. oblat-
æske s. 379). Senere indlemmedes kirken i grevskabet Christianssæde, hvorfra  den 1908 
overgik til selveje. 

S. Matthis  alter  nævnes 15563. 
Kirken har t j en t som sømærke4 . Ifølge  sagnet skal kirken være bygget for  de gaver, 

som fiskere  og sømænd skænkede, og endnu i 1800'rne hed det sig, at der fandtes  store 
kostbarheder skjult i dens mure5 . 

Den meget store kirke ligger vestligt i byen på en hævning i terrænet. Kirke-
gården er udvidet mod vest. Den omgives af  en mur af  kamp og teglsten, der 
er middelalderlig undtagen omkring udvidelsen og den søndre del af  øst-
siden. Portalen udfor  korgavlen er den eneste indgang og dannes af  en stor, 
udvendig falset  kørelåge med trykket rundbue og savskifter  på begge sider 
under en toptinde. Ganglågen står nu med små piller, men har oprindelig 
været overdækket. 

Aa. Rl. 1949 
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Fig. 2. Landet. Plan. 1:300. Målt af  Elna Møller 1948. 

Kirken består af  romansk kor og skib, gotisk vesttårn og våbenhus på syd-
siden samt et kapel fra  1700'rne på korets nordside. På tårnets sydside lå 
1824 »et hus« (syn). 

Den romanske  kirke  er bygget af  ret veltildannede granitkvadre på en skrå-
kantsokkel, der under koret ligger ca. 30 cm højere end under skibet. Under 
korsoklen er nu ca. 75 cm groft  kampestensmurværk, som næppe kan have 
stået synlig i romansk tid; men der er sikkert foretaget  store omsætninger 
af  graniten; på kormurene står med små jerncifre  1600, hvilket antagelig er 
årstallet for  en sådan reparation. Under tagskægget ligger en sugfjæl,  og kir-
ken har aldrig haft  gesims. 

I korgavlen ses intet østvindue. Gavltrekanten er muret af  munkesten, der 
nu er dækket af  et groft  lag stænkpuds, og bæres af  gavlkonsoller med fire 
afrundede  udkragninger. Gavltrekanten er udkraget på konsoller af  afrundede 
bindere på højkant, som bærer et savskifte.  Derover sidder fem  høj blændinger, 
der, så vidt det kan ses for  pudsen, har spærstik. Under udkragningen ligger 
vistnok et savskifte  skjult i pudsen. I korets sydside ses et tilmuret, smalt, 
romansk vindue med rund bue af  kilekvadre. På loftet  over kapellet ses korets 
to gamle nordvinduer, der kun er tilmuret med halvstens mur på indersiden. 
Det østre måler i lysningen 28 x 70 cm og har rester af  en egetræsramme, der 
kun har været 1,7 cm tyk, og hvori endnu sidder levninger af  bly og rude-
formet  glas. Det vestre vindue har ingen træramme, men karme og sålbænk 
er pudset op mod bly og rektangulært rudeglas på 10 x 12 cm. 
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Skibets taggavl står pudset; der er rester af  gavlkonsoller. I syd ses et ca. 
80 cm bredt, tilmuret, romansk vindue med kilestensbue som den eneste be-
varede detaille. Sydportalen er tilmuret 1815. Nordsiden har et vindue som 
sydsidens, men ca. 100 cm bredt. Nordportalen (fig.  3) står nu som niche 
med bue af  kilesten. Sokkelprofilet  går ca. 30 cm ind i falsen,  der her i begge 
sider har en fuge,  men først  63 cm inde står en fals  af  granit, som synes at 
bære en tympanonformet  sten. De store, rundbuede empirevinduer har vist 
opslugt to oprindelige vinduer i nordsiden. 

I det  indre  viser korets overmure dels kvadre, dels rå kamp dækket af  et 
tykt, groft  pudslag. Korbuen er rund. 

Ændringer  og tilføjelser.  Det gotiske  vesttårn  er en umådelig blok af  samme 
bredde som skibet. Det er bygget af  røde munkesten i munkeforbandt,  ind-
vendig ses i den nederste halvdel, til ca. 16 skifter  over toppen af  tårnhvælvet, 
dårligt brændte, stærkt forvitrede  sten, derover smukt murværk af  vel-
brændte sten. Skibets taggavl er brudt ned, før  tårnet er opført.  Tårnet, der 
ligesom alt andet teglstensmurværk er dækket af  stænkpuds fra  fod  til top, 
har hjørnelisener på en svær kampestenssyld, understokværket har endvidere 
en lisén midt på nordre og søndre mur. I nord skimtes en sokkel af  en skrå-
kant under et vulstled. I tårnets vestside blev 1679 brudt en stor åbning i 
anledning af  sognepræsten, Mathias Lerches begravelse (sml. epitafium  s. 383), 
da den meget høje og føre  mands kiste var for  stor til at komme ind gennem 
våbenhuset (præsteindb. 1755). 1815 blev på stedet opmuret en portal, der 
fører  ind til tårnrummet, som siden da har tjent som våbenhus (syn). Rummet 
har et krydshvælv med vægbuer til alle sider og falsede  vægpiller med veder-
lagsbånd. Der er ingen overribber. Tårnbuen er spids; den er nu udmuret med 
en skillevæg. I tårnrummets nordvestre hjørne fører  en rundbuet dør ind til 
det med tårnet samtidige trappehus, der har helstens rund spindel og stigende 
spærstik under den »forkert«  snoede trappe, hvis trin er belagt med svære ege-
planker. Trappen har en rundbuet dør ind til mellemstokværket, men fort-
sætter derfra  op gennem det yngre murværk til klokkestokværket, dog således 
at simpelt udkragede binderskifter  har afløst  de stigende spærstik. Vindel-
trappen har smalle lyssprækker mod vest og nord. Mellemstokværket har mod 
vest en moderne, rund, falset  glug; i klokkestokværket sidder til hver side 
et rundbuet tvillingglamhul i stort, rundbuet, falset  spejl. Tårnet har mo-
derne gesims med buefrise  og højt, ottesidet spir med spåndækning. Spiret og 
tårnets tømmerværk blev repareret 17196 af  kirkens »patronesse«, oberst Lüt-
zows enke til Gammelgaard og Lundsgaard (præsteindb. 1755). 1784 ønskede 
Gammelgaards ejer at fjerne  spiret, men det blev forhindret,  fordi  det tjente 
som sømærke7. 1815 blev tårnfløjen  ombyttet med en kugle (syn). 1848 blev 
spirets spånklædning fornyet  (syn). 
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Fig. 3. Landet. Detail af  skibets nordside. 

Våbenhuset  er bygget af  munkesten på syld. Sidemurene har gesims af  to 
udkragninger. I gavlen er en udvidet, spidsbuet dør under fem  spidsbuede 
høj blændinger flankeret  af  små cirkelblændinger. Gavlen har syv brynede, 
munkestensafdækkede  takker. Indvendig ses fire  fladbuede  sparenicher og et 
moderne tøndehvælvet, pudset bræddeloft.  Våbenhuset anvendes nu som lig-
hus. Korhvælvingen er gotisk og af  samme form  som tårnets hvælv; dog har 
det overribber med trinsten. 

Nordkapellet  har granitkvadersokkel med skråkant under to kvaderskifter. 
Derover dækker stænkpudsen formodentlig  murværk. Kapellet har i øst og 
vest rektangulære vinduer, i øst tillige en dør; indvendig er åbningerne flad-
buede. Taget har skrå sugfjæl  og helvalm. Til koret er hugget en fladbuet 
dør, som er lukket med en dørfløj  i bræddekarm fra  o. 1610 (s. 381). Den har 
tidligere haft  en anden plads og kan derfor  ikke tjene til at datere kapellet, 
der antagelig tilhører 1700-årenes slutning, idet kirken i 1755 ikke havde 
sakristi (præsteindb.). Den nuværende overpudsede tilstand vanskeliggør en 
aldersbestemmelse. 

Aa. Rl. 1949 
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En nu forsvundet  indskrift  under korhvælvingen meddelte, at Oberst 
Lützow 1708 havde ladet kirken »renovere« (præsteindb. 1755). I forbindelse 
med den store overflytning  af  inventar fra  Aageby kirke i 1776 blev der ind-
sat nye vinduer i skibet og tårnets vestside af  træ med blyruder (rgsk.), men 
disse må atter være fornyede  og forstørrede  i løbet af  1800'rne. 

På våbenhusloftet  ses, at granitmurværket i middelalderen har stået blankt 
med brede, hvide fuger;  før  kapellet blev opført,  var murværket blevet kalket. 
Der er på kapelloftet  fundet  rester af  middelalderlige tagsten. 

Tagværkerne  er alle nyere, kapeltaget dog af  svær, genanvendt eg med en-
kelt hanebånd. 

Kirken står nu med ukalkede granitmure og, som omtalt, med teglstens-
murværket dækket af  en hæslig puds. På tagene ligger vingetegl. I det indre 
står kirken pudset. Korhvælvingen har til 1930 haft  ribber og skjoldbuer 
malet røde med hvide fuger,  tårnhvælvet har endnu denne behandling. Skibet 
har gipsloft  med gesimsliste under en lille hulkehl. 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt, muret af  munkesten og kamp, 90 cm højt og i 
en afstand  af  75 cm fra  østvæggen. På bagsiden en 42 cm høj, 25 cm bred 
og 26 cm dyb spærstikniche. 

Alterbordspanel  (fig.  5) fra  o. 1570 med otte ung-renaissancefelter  i yngre 
rammeværk, rimeligvis skåret af  en nordtysk, på Laaland Falster bosat mester 
(sml. alterbordspanel i Vejleby, Fuglse herred)8. Panelet stammer oprindelig 
fra  Aageby kirke (s. 389), men da denne nedbrødes 1776 »blev Landet Kirkes 
opmurede Alter beklædt med den gamle fiele  Beklædning fra  Aageby Kirke« 
(rgsk.). Alle felter  har elegant skåret akantusværk. Af  forsidens  felter,  der 
er af  forskellig  bredde, er de to nordligste smykket med montanter, den tredie 
med usymmetrisk rankeværk, den sydligste og bredeste med to dobbeltvolutter. 
Af  de lavere sidefelter  har de to forreste  adelsvåben med symmetriske, ind-
skårne skjolde tilhørende Aalstrups ejere, Erik Grubbe og Anne Laurids-
datter Vasspyd, og de bageste akantusværk. Mellem felterne  kannelerede, opad 
tilspidsende pilastre med profilkapitæler  og høj, glat frise. 

Panelets nuværende chokoladebrune farve  stammer fra  en restaurering 1930, 
ved hvilken lejlighed der fandtes  spor af  tre stafferinger9.  I felterne  en rimelig-
vis oprindelig staffering  med grøn, blå eller rød bundfarve,  røde volutter, 
grønne blade og gule frugter.  Derover en yngre bemaling med røde og grønne 
lazurer samt guld og sølv i felterne  og på rammeværket rødt og gult, marmo-
rering og rosetter. Endelig fandtes  et nyere lag egetræsfarve. 

† Alter  klæde  fra  1821 (rgsk.). 
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Fig. 4. Landet. Indre, set mod øst. 

Altertavle  i ung-renaissance, med malet årstal 1582, en katekismustavle 
med baldakin, ganske svarende til Græshave (s. 368). Landet-tavlens stor-
vinger har dog hele tavlens højde, og storstykkets søjler er af  ens størrelse. 
Predellaen er bevaret med to felter  og indsvejfede  sider; derimod mangler 
baldakingesimsens treblade, kun taphullerne sidder tilbage. 

Felternes oprindelige udsmykning skjultes indtil restaureringen 19309 af 
malerier på lærred fra  1700'erne; nu ophængt i tårnrummet. I de nedre felter 
sad fra  syd: Hudflettelsen,  nadveren, korsgangen, i de øvre fra  nord: Kors-
fæstelsen,  himmelfarten  og opstandelsen. Altertavlen står nu med sin gamle, 
men opfriskede  og supplerede bemaling på kridtgrund (fig.  6). I midtfeltet 
foroven  den korsfæstede  omgivet af  gylden fraktur  på sort bund (Johs. 3, 16) 
og i sidefelterne  malerier af  dåb og altergang. I dåbsscenen er fonten  af  gotisk 
bægerbladtype anbragt midt for  bagvæggen. Præsten, som er iført  hvidt, 
langærmet røkkelin over den sorte dragt, døber efter  middelalderlig skik et 
nøgent barn i fonten,  som er fyldt  med vand. I forgrunden  ved den ene side 
to mænd, ved den anden en kvinde i borgerdragt, med hænderne i bedestil-
ling. Foroven helligåndsdue i stråleglans. I altergangsscenen rækker samme 
præst, der her har fået  messehagel over røkkelinet, brødet til fire  mænd, som 

Aa. Rl. 1949 
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Fig. 5. Landet. Alterbordsforside  (s. 376), 

knæler i en række. I baggrunden alterbord med dug, stager og kalk samt gotisk 
fløj  altertavle med den korsfæstede  omgivet af  indskrifter.  På muren til ven-
stre ses prædikestolen med glatte felter,  profileret  fodliste  og gesims samt en 
lille underbaldakin. Farverne er klare og konturerne sort optrukne. I de tre 
nedre felter  dåbs- og nadverordene på dansk med gylden fraktur  og rige 
initialer på sort bund. På den tredelte baldakinunderside er malet: »Peder 
Grubis ferne  oc mørne voben«, henvisende til Erik Grubbe og Anne Vasspyd, 
og i midtfeltet  måneansigt omgivet af  forgyldte  blystjerner. I baldakinens 
frisefelter  versaler: »Verbum Domini manet in æternum« (»Guds ord forbliver 
i evighed«) og sammenskrevet WPF, muligvis malersignatur (f=fecit?),  samt 
årstallet 1582 på fremspringene.  Predellaens felter  bærer indskriften:  »Textus 
non fallit  loquere cum Christo interpretare cum Paulo« (»Det er den rette 
fremgangsmåde  at tale med Kristus, og tolke med Paulus«), på rammestykket 
står ligeledes med versaler: »H. Rasmus Hansen. P[ræst] oc Hans Christofersen 
D[egn?] . . . . as«10. Storstykkets søjler er gyldne med sølvringe ved kapitæl og 
base, kannelurerne blå, rammeværket rødt med guld- og sølvprofiler.  Vingerne 
har fantasifugle,  ranker og blade, malet med guld og sorte konturer, samt 
grønne og røde frugter  og blomster på blå bund. 

Alt træværket på nær predellaen var dækket af  flere  stafferinger.  Den op-
rindelige, nu rekonstruerede, havde over kridtgrunden en mønjerød male-
grund. Derover fandtes  tre stafferinger,  den yngste med egetræs- og mahogni-
maling, rimeligvis udført  af  maler Bendsen, Maribo, hvis navn var skrevet 
bag på tavlen sammen med årstallene 1828 og 185711. 

Alterskranke  fra  1827-28 med vaseformede  balustre12. † Alter  skranke  fra 
1775 udført  af  snedkerne Hans Larsen og Johan Peter Hansen, Maribo (rgsk.). 

C. A. J . 1 9 2 4 
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Fig. 6. Landet. Altertavlens øverste felter  med oprindelige malerier (s. 377). 

Altersølv.  Kalk  fra  1761, 24 cm høj. Fodplade og fod  ottetunget, den sidste 
opdrevet i to afsæt.  Cylinderformet  skaft  med buklet, tvedelt knop og bæger 
med udadsvejfet  rand. På bægeret graveret 1761 samt våben og initialer for 
Geheimeråd C. von Stöcken, ejer til Gammelgaard. I bunden Københavns 
bystempel 1761 og mestermærke for  Gerhard Hass (Bøje 438). Disk  fra  1864. 
Oblatæske,  1776, oval med knækkede og vredne sider, der er stærkt indsnørede 
over fodpladen.  På låget, hvis rand har knækket vulst, er graveret Adam 
Gottlob v. Moltkes initialer og våben. I bunden »16 lod«, Københavns by-
våben og utydeligt mestermærke [17]76, rimeligvis for  Sivert Thorsteinsson 
(Bøje s. 73). 

Alterstager  (fig.  7), sengotiske, 29 cm høje, bårne af  tre siddende løver, 
ganske svarende til Asbøl kirkes alterstager (Lundtoft-Vis  herred, Aabenraa 
amt). Fod og skål med hulkehl, svagt konisk skaft  med skarpkantet midtring. 
Nyere lysetorn af  jern. 

Messehagel  fra  o. 1850, af  rødt fløjl  med guldkors. 
Døbefonte.  1) Fontefod  af  kalksten fra  en middelalderlig, gotlandsk †font, 

nu brugt under prædikestolens bærestolpe. 
2) En trebenet træfont  i empire, rimeligvis fra  1828. I sakristiet. 
3) Ny, af  granit. I skibets nordside. 
Dåbsfad  af  sydtysk arbejde fra  1550-75. I bunden ses spejderne med drue-

klase i dobbelt ramme med minuskier og majuskler. På randen indstemplet 
bort af  blade. 

Dåbskande  af  tin fra  o. 1860. 

N. J . T . 1930 
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een bøjlekonsol med tandsnit og kvindehoved. Det yderste søjlepar med 
postament og frise  på hver side af  stolen er drejet let udad, rimeligvis for 
at danne overgang til et †brystningspanel, som har indfattet  stolen, da den 
var anbragt over korbuen. Kanneleret bærestolpe i empire fra  1828, da stolen 
fik  sin nuværende placering, hvilende på en middelalderlig fontefod  (sml. 
s. 379). Angående mulig dørfløj  til †opgang, se under dørfløj  s. 381. 

Stolen står med egetræsmaling i flere  nuancer, hvorunder skimtes ældre 
farvelag  med versaler i frisefelterne.  1622 hang på muren ved stolens sider 
Jesper Grubbes og Anne Witrups (Vasspyds) våben14 . 

†Skriftestol  foreslås  1775 udvidet med nye forstykker,  hvis øverste del ind-
rettes som låge, der nedslås, når der er skriftemål,  men ellers opheftes  med 
to kroge som en indlukt stol. Arbejdet synes dog ikke at være blevet udført15. 

†Herskabsstole.  1) Med årstal 1561 og nogle gamle våben (præsteindb. 1755). 
2) Fra 1582, med samme våben som altertavlen (se s. 378) og Peder Grubbe, 

Karen Rud og Jesper Grubbes navne13 . 
†Degnestol  med ufuldstændig  latinsk indskrift,  stod 1877 under triumfbuen. 
Stoleværk  fra  1828 (syn). 
Skab  (fig.  9), sandsynligvis sengotisk, 215 cm højt, udskåret af  een egebul. 

O. N.1946 

Fig . 7. L a n d e t . A l t e r s t a g e (s. 379). 

Prædikestol  (fig.  8) i høj-renaissance 
fra  o. 1610, oprindelig anbragt som lek-
toriestol13. Beslægtet med Maribo kir-
kes prædikestol (s. 66) og rimeligvis et 
yngre arbejde fra  samme værksted, men 
med smallere felter  og kraftigere  hjørne-
betoning. Fem fag  med figurer  af  Frel-
seren og de fire  evangelister i nicher 
med udsvejfede  pilastre og halvrund 
afslutning  foroven,  men uden markering 
af  bueslaget. De smalle indskriftfelter 
under nicherne, som findes  på Maribo-
stolen, er udeladt og postamentgesim-
sen i stedet gjort kraftigere.  I posta-
mentfelterne  kassetteværk og på hvert 
af  hjørnerne et fremspring  med diamant-
bosse og en stor krumknægt, der griber 
op over postamentgesimsen og danner 
plint for  hjørnernes dobbeltsøjler. Krum-
knægtene har på forsiden  englehove-
der over tandsnit, på siderne fladsnit. 
Glatte frisefelter  og over hvert hjørne 
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Fig. 8. Landet. Prædikestol (s. 380). 

Afsluttet  med saddeltag og omvundet med jernbånd med smedede nagler. 
I forsiden  to låger over hinanden; den nedre dækker over to rum. Skabet 
står nu i tårnrummet. 

Dørfløj  til sakristiet, fra  o. 1610, med to slanke fyldinger  i glat ramme og 
gesims med stærkt fremspringende  kronliste over tandsnit og svejfet  topstykke 
med beslagværk og diamantbosse og ornamenter på bagsiden. Døren har tid-
ligere haft  sin plads et andet sted, muligvis i den oprindelige †opgang til 
prædikestolen, hvormed den synes beslægtet. 

†Pulpitur.  1775 nedtoges Aageby kirkes pulpitur, 12 alen langt, 5 alen 
bredt, og opsattes i Landet med ny trappe og bagstykker, så »Pulpituret i 
Landet Kirke udvidedes og flere  Stole indsattes« (rgsk.)16. 1828 nedbrødes alle 
pulpiturer (syn). 

Pengeblok  fra  1700'erne af  jernbunden eg. 78 cm høj med den tilspidsede 
stub, som nu er over gulvet. Låge med stregornamenter på midterste jern-

G. K. K. 1949 
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bånd og øskener til tre låse. Foroven 
jernplade med to pengeslidser. 

Præsterækketavle  fra  1834 med hvid 
skriveskrift  på sort bund. 1752 istand-
sattes den gamle †præsterækketavle  (præ-
steindb. 1755). 

På tårnrummets sydvæg hænger fire 
adelsportrætter,  sml. gravsten nr. 1 (s. 384), 
som oprindelig flankerede  prædikestolen 
(præsteindb. 1755). Øverst til venstre 
Peder Grubbe til Aalstrup, malet i sit 
59. år (død 1614). Knæstykke, 100 x 77 
cm, en face  til højre, iført  sort broka-
desdragt med broderier og tredobbelt 
guldkæde med kongens billede om hal-
sen. Højre hånd i siden, venstre på kår-
dehæftet.  Mørk baggrund med Grubber-
nes våben og indskriften:  »Ætatis 59« i 
venstre hjørne. Som pendant hans hu-
stru, Karen Rud, 104 x 82 cm, en face 
til venstre, i sort brokade med perle-

broderi, opstående krave, guldkæde og hue med stene og perlesnor. I venstre 
hjørne Rudernes våben og: »Ætatis 56«(!) — hun blev kun 52 år gammel, 
født  1560, død 1612. Derunder til venstre landsdommer Jesper Grubbe, malet 
1619. 101 x 85 cm, en face  til højre, iført  sølvbroderet dragt og med kårde i 
sølvbroderet gehæng. Højre hånd i siden, venstre på kårdehæftet.  Ansigtet 
stærkt opmalet. I venstre hjørne draperi, i højre Grubbernes våben og: 
»Ætatis 31 An[n]o 1619«. Ved siden af  dette et portræt af  Anne Witrup, hans 
hustru, malet 1628. 101 x84 cm, en face  til venstre. Hun bærer sort over-
kjole med grå borter over stribet kjole, stor pibekrave og perlestukket hoved-
sæt. I højre hjørne draperi, i venstre Witrups våben og: »Ætatis 40 Anno 
1628«. Alle portrætter har nye rammer17 . 

Klokke,  fra  1629, støbt af  Arent Kleiman. På halsen mellem frise  af  sprin-
gende hjorte og palmetbort plattysk indskrift  med reliefversaler:  »Anno 
Domyn 1629 den 31 Mayus Arent Kleyman heft  mu gegaten dorch Furre 
bun yck geflaten«  (»i Herrens år den 31. maj 1629 har A. K. støbt mig, jeg 
er flydt  gennem ild«). På klokkelegemet relief  af  Kristus i brystbillede og en 
korsfæstelsesgruppe.  Tvm. 97 cm. 

†Klokker.  1) På tre et halvt skippund, ni lispund (632 kg) afleveret  ved 
klokkeskatten 1528. 2) Fra 1696, ifølge  præsteindb. 1755 med indskriften: 

G. K . K. 1946 

Fig . 9 . L a n d e t . S k a b (s. 380). 
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Pach t & Crone fot. 

Fig. 10. Landet. Epitafium  1677 over sognepræst Mathias Lerche, død 1679 (s. 383). 

»Anno 1696 støbte dig Jacob Jeremisen. Hoc æs sumptu Templi et Parochia-
norum fusum  est Pastore Laurentio Johannis Fiil, Kirckeværger(!) Søfren 
Pedersen Hvid« (»denne bronze er støbt på kirkens og sogneboernes bekost-
ning, da Laurits Hansen Fiil var sognepræst og Søren Pedersen Hvid kirke-
værge«). Klokken er muligvis omstøbt af  en 1686 nævnt sprukken †klokke, 
som da krævedes omstøbt18. 1815 Hyttedes klokken til en anden af  grevskabet 
Christianssædes kirker (syn). 

G R A V M I N D E R 

Epitafium  (fig.  10). 1677. Sognepræst Mathias Lerche, død 27. dec. 1679, 
med hustru og datter samt dennes mand, kapellan, senere sognepræst Hans 
Mule og deres to børn. Ovalt maleri på lærred, 209 x o. 160 cm. I midten 
Mathias Lerche, hvis kæmpeskikkelse dominerer billedet og presser familien 
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sammen ved siderne, kvinderne til venstre, svigersøn og sønnesøn til højre 
for  ham. Han var ifølge  præsteindb. 1755 så stor, at der ved hans begravelse 
måtte gøres en ny port i tårnmuren, da våbenhusdøren var for  snæver. Begge 
mænd er iført  silkebræmmet præstedragt med stor pibekrave. Mathias Lerche 
har venstre hånd på brystet og rækker den højre til sønnesønnen, som fatter 
om pegefingeren,  mens Hans Mule, som kun når ham til skulderen, lægger 
højre hånd på barnets hoved. Mathias Lerches hustru har fladt,  sort hoved-
tøj over hvidt lin og er næsten skjult af  sin husbond og datteren. Denne har 
hvidpudret paryk med øresløjfer,  kniplingsbesat kjole udringet over skuldrene 
og leder ved hånden sin lille pige frem  foran  sig. Baggrund med skyer og 
Jehovas navn. Samtidig ramme med flad  vulst og bølgelister. Under maleriet 
oval, konveks tavle med nyere indskrift. 

Den oprindelige indskrift  lød ifølge  præsteindberetningen: »Anno 1677 den 
3. Sept. hafver  jeg Matthias Lerche bekostet og ladet opsætte dette Epitaphium, 
mig og min salige Hustrue og Børn til een Amindelse og Kirchen til Bepry-
delse. <Den 27de December 1679 er den salig Mand i Herren hensoved>«. På 
skibets sydvæg. 

Gravsten.  1) O. 1622 (fig.  11). Peder Grubbe til Aalstrup, død 24. febr.  1614 
og hustru Karen Rud, født  1560, død 17. marts 1612, begge først  begravede 
i Maribo og siden ført  til Landet, samt deres søn landsdommer Jesper Grubbe, 
født  1588, død 8. aug. 1622 med hustru Anne Witrup, død�. Gråblå kalk-
sten, 320 x 201,5 cm, med reliefversaler.  Stenens midtparti er delt i fire  rund-
buefelter,  i hvilke de afdøde  knæler, det ene ægtepar over det andet, mændene 
i pladerustning til venstre. Reliefferne  har absolut portrætkarakter,  og en 
sammenligning med malerierne ovenfor  (s. 382) gør det muligt at identificere 
det øverste par som Peder Grubbe og hustru; begges stilling og ansigtstræk 
samt hendes dragt stemmer så nøje overens med de to malerier, at det er 
nærliggende at formode,  at stenen er hugget efter  disse. Også Jesper Grubbe 
og hustrus portrætlighed er åbenbar, selvom disse ikke er kopieret efter  male-
rierne, af  hvilke kun hans var malet før  stenens udførelse.  Hver person er 
indesluttet i en rundbuearkade med tungebort langs randen, og det svagt 
konkave mellemrum mellem arkaderne er udfyldt  med krucifiks,  opstandelse 
og montanter. Over og under reliefferne  er der smalle rektangelfelter  med 
gravskriften,  og langs stenens rand 64 anevåben. Stenen lå tidligere foran 
alteret over Grubbernes begravelse, nu indmuret i tårnrummets nordvæg. 

2) O. 1620. Hans Jensen, sognepræst til Landet og Aageby i 44 år, død 
21. sept. 1632 i sin alders 74. år og hustru Dorithe Søfrensdaater,  med hvem 
han levede i ægteskab 41 år, død�, og deres børn Hans og Jens »som døde 
strax efter  deres hellige Daab Ao 1599 den 17. Sept.«. Grå kalksten, 166,5 x 
101 cm, med fordybede  versaler. Midt på stenen knæler præsten og hans 
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hustru med de to små svøbelsesbørn mellem sig under dobbelt, profileret 
rundbueslag båret af  kannelerede pilastre med volutkapitæler. Derover den 
opstandne Kristus under knækket bueslag med englehovedkonsoller og bo-
mærkeskjolde i sviklerne. Gravskrift  nederst på stenen i kartouche og religiøs 
randskrift.  Stenen lå indtil 1828 i kirkegulvet neden for  koret, men er nu 
trappesten foran  vestdøren. 

3) O. 1798. Sognepræst Lauritz Christopher Busch, født  1748, død 1798, 
og hustru Magreta Charlotte Brugman, født  1751, død 1794 efterladende  sig 
tre sønner og seks døtre. Oval, konveks marmortavle, 85 x 75 cm, med for-
dybede versaler og symmetrisk oprullet rand. På sakristiets vestmur. 

†Gravsten.  O. 1639. Rasmus Løjet, herredsfoged  i søndre herred i 15 år, 
25 

Fig. 11. Landet. Gravsten over Peder Grubbe, død 1614, Jesper Grubbe, død 1622, 
og hustruer (s. 384). 

O. N.1946 
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sognefoged  i Landet sogn i 12 år, boede 14 år i Skotsebølle og døde 1639, 
80 år gammel, og hustru Magdalena Olufsdatter,  død � (præsteindb. 1755). 

Regnskaber 1692—93, 1700—25 div. år (RA), 1719—20 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA), 
1775—77 (Gammelgaards godsarkiv). — Synsprotokoller 1732—1803 (LA, Odense), 
1803—73 div. år (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Dokumenter og Breve for  hele Stiftet 
1579—1762 div. år (stiftsøvrighedsarkivet,  LA).— Museumsindberetninger af  J. Magnus-
Petersen og C. Engelhardt 1877, N. J. Termansen 1928, 1930 og 1931, O. Norn og Ger-
trud Købke Knudsen 1946, Aa. Roussell 1949. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 43 ff.  (NM). — J . K o r n e r u p : Notesbog XI I . 
1859. S. 24 (NM). — 

Chr. A. Jensen: Lolland-Falstersk Ungrenæssance, i AarbLollFalst. 1925. S. 29 ff.  og 
Altertavlen i Landet Kirke, i AarbLollFalst. 1932. S. 1 ff. 

1 Frederik I.s Registranter s. 278. 2 Kronens Skoder, III , 294. 3 Kancelliets 
Brevbøger 1556, 17. december. 4 Holms Saml. 1784, 27. November (LA). 5 J. Friis: 
Laaland-Falster I, 283. 6 Dok. og Breve 1579—1762. 7 Bispearkivet reg. no. 1037. 
8 AarbLollFalst. 1925. S. 32 ff.  9 Ved konservator N. J. Termansen. 10 Rasmus 
Hansen var sognepræst i Landet o. 1578—o. 1588. 11 Haugner: Sønder Herred s. 169. 
1 2 Larsen: Laaland Falster I , 187. 1 3 Danske Atlas VI, 463. 1 4 S.Abildgaard: 
Notesbog I, 43. 15 Overslag af  snedker Hans Larsen. Afskrift  i NM.s arkiv. 16 Ar-
bejdet udførtes  af  snedkerne Hans Larsen og Johan Peter Hansen, Maribo. 17 Danske 
malede Portrætter IX, 221—22. 18 Dok. ang. Kongens Kirkers Tilstand i Fyens 
Stift,  Vejledende Arkivregistratur II, 117 (RA). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 12. Landet o. 1807. 



Fig. 1. Aageby. Plan, sydside og snit af  klokketårn. 1:300. Opmåling af  H. Erichsen, 
Stokkemarke o. 1775. 

†AAGEBY K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

K irken, der hørte til Fuglse herred, var indtil 1775 — og muligvis allerede før  reforma-
t ionen1 — anneks  til Landet. Den lå under kronen, indtil den 1699 blev tilskødet 

Fr. v. Lützow til Gammelgaard (sml. prædikestol, s. 389)2. En senere ejer af  denne var 
A. G. Moltke, efter  hvis indstilling et kgl. reskript af  30. aug. 1775 beordrede kirken 
nedbrudt, hvilket skete det følgende  år3 , skønt sognefolkene  i en skrivelse af  13. nov. 
1775 havde protesteret mod nedlæggelsen. 

12. maj 1445 holdtes Laalands landsting på grund af  regnvejr i kirken4 . 
Den ældre tradition  ville vide, at kirken var bygget af  »æmulation« (indbyrdes strid 

i sognet), og at sognet tidligere havde hørt til Landet (præsteindb. 1755). 

Kirken har ligget i den meget lille Aageby by kun ca. 1 km fra  Landet kirke. 
Der ses nu intet spor af  den, men på matr. nr. 2 d skal man kunne træffe 
rester af  kister og skeletter under jorden5. 1586 omtales tjørnene om kirke-
gården6. Kirken blev nedbrudt i foråret  1776, og 8000 hele og 9000 halve 
mursten blev rensede og genanvendt i Gammelgaards østfløj  sammen med 

25* 
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ege- og fyrretømmer  fra  kirken og klokkehuset (rgsk.). Tømrermester Hans 
Erichsen af  Stokkemarke afgav  under 19. december 1775 et skøn over, hvad 
der kunne genanvendes af  tømmer fra  kirken, specificeret  for  skib, kor, våben-
hus og klokkehus; det sidste opgives at være opbygt af  egetømmer og meget 
gammelt (rgsk.). De angivne tømmermål passer godt med en tegning i Revent-
low-museets arkiv, der er mærket H. Erichsen, Stockemarcke 19. december 
1777 (fejlskrivning  for  1775?). Tegningen savner angivelse af,  hvilken kirke 
den forestiller,  men der kan ikke være tvivl om, at det er en opmåling af 
Aageby kirke (fig.  1). Kirkens sidste sognepræst giver følgende  beskrivelse 
af  bygningen: »Kirken er efter  sognets størrelse; den er bygget af  brændte 
sten, uden tårn, spir og sakristi, men ved den vestre ende er tillagt et træhus, 
hvori klokkerne hænger . . . Kirken synes i temmelig stand med træloft  over 
og ringmur om kirkegården« (præsteindb. 1755). Dette kan, på grundlag af 
tegningen og regnskabsnotater suppleres med: 

Kirken har bestået af  romansk kor og skib bygget af  munkesten og en 
tømret forhal  fra  1692 ved vestgavlen under et genopført  middelalderligt 
klokkehus af  tømmer. 

Den romanske  kirke  har haft  en længde af  ca. 24,10 m med fem  spærfag 
over koret og ni over skibet. Oprindelige detailler kendes ikke; på tegningen 
er gavlene vist afvalmede,  men mester Erichsen angiver udtrykkelig i sit til-
bud, at han må have pligtfolk  til de trende murede gavles nedtagning. På 
originaltegningen angiver en svag blyantslinie ved vestgavlen den rigtige 
tagform.  Kirken har på hver side tre fladbuede  (gotiske?) vinduer, der an-
gives at være »små, gamle og ej videre duelig«. I vestgavlen var en dør. Tagene 
var teglhængte. 

Forhallen.  1692 indkøbtes 39 stk. savskåret tømmer samt fire  stk. 9 alens 
12" x 12" fodtømmer.  Konstruktionen gør det sandsynligt, at væggene har 
været bygget som bindingsværk. I vestsiden er angivet en bred dør. Tag-
fladerne  op mod klokketårnet, der overspænder de vestlige to tredjedele af 
forhallen,  og sadeltaget mellem dette og skibet var teglhængt. 

Klokketårnet.  1586 omtales klokkehuset som »noget brøstholden«6, og 100 
år senere er det så brøstfældigt,  at det står på stivere7. Antagelig er denne 
middelalderlige bygning i 1692 repareret og genrejst over forhallen.  Den var 
bygget i fire  stokværk med lodrette sider i øst og vest og skrå sider i nord 
og syd, hvis man tør tro på tegningen. Klokketårnet har i modsætning til de 
middelalderlige klokketårne ikke midtstolpe og høj stolper i væggene. I mel-
lemstokværkerne sidder store kryds, vist rester af  den middelalderlige kon-
struktion. Glamhuller er ikke angivet. Taget er pyramideformet. 
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I N V E N T A R 

*Alterbordspanel,  ung-renaissance fra  o. 1570, nu i Landet kirke (s. 376), 
hvortil det flyttedes  1776 ved Aageby kirkes nedrivning8. 

†Altertavle  fra  1582, rimeligvis af  katekismustype, svarende til Landet alter-
tavle (s. 377) og med våben tilhørende Erik Grubbe og Anne Vasspyd, Gam-
melgaard9. På tavlens nordre side var der et maleri af  en dåb bivånet af  fire 
adelspersoner og på søndre side en nadveruddeling til 14 personer, ni mænd 
og fem  kvinder, blandt hvilke præsten i sin indberetning om inventaret 1755 
mener at genkende de fire  faddere  fra  dåbsscenen. 

†Altersølv.  †Kalk,  forgyldt10,  ifølge  præsteindb. 1755 fra  1578 og med ind-
skriften:  »Her Rasmus Hansen B«11 samt: P. L. P. H. C. R., hvilket i ind-
beretningen udlægges: »Pastor loci primarius hunc calicem reparavit« (»stedets 
sognepræst istandsatte denne kalk«). †Disk,  nævnt 159010. 

†Messeklokke,  nævnt 159010. 
†Korgitter.  »Chors dørren« omtales 1755 (præsteindb., se under prædikestol). 
†Prædikestol  fra  1642 af  lektorietype med Just Frederik von Pappenheim 

og Regitze Urnes våben og initialer på døren samt årstallet 1643 (stafferings-
året) (sml. Græshave prædikestol s. 369). Stolen var bygget »over kordøren« 
og havde på pulpiturpanelerne foruden  det danske våben den udvalgte prins 
Christian og hans gemalinde, prinsesse Magdalena Sibylla af  Saksens navne 
og våben. 1708 renoveredes stolen af  oberst Lützow sammen med kirkens 
andre ornamenter (præsteindb. 1755). Ved kirkens nedbrydning erklæredes 
stolen for  at være meget net og tjenlig til at opsættes i en anden kirke (rgsk.). 

†Pulpitur  og †stoleværk.  Pulpituret nedtoges ifølge  rgsk. 1776 og flyttedes 
sammen med tre mandfolke-  og tre fruentimmerstole  til Landet kirke (se 
s. 381). De øverste stole havde våben og navne som prædikestolens12. 

†Klokker.  Kirken havde 1755 to klokker (præsteindb.), en lille, skriftløs  og 
en større med årstallet 1722, som man overvejede at flytte  til Ryde kirke 
1776 (rgsk.). 

GRAVMINDER 

*Gravsten,  o. 1613, over Emmeche Sparre til Opagergaarde, død 29. aug. 
1613. Nu i Ryde kirke (s. 402). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1692—93 (RA), 1775—77 (Gammelgaards godsarkiv). — Synsforretning 

1586, Karen Brahes Ms., nr. 280 (LA, Odense). — Dokumenter angaaende Kongens 
Kirkers Tilstand i Fyens Stift,  kongelig Majestæts Kirker i Lolland, 1686 (RA). — 
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Skrivelse fra  kongen om kirkens nedbrydning, 1775, 30 aug., og fra  sognefolkene  til 
kongen imod nedlæggelsen, 1775, 13. nov. (Pederstrups godsarkiv, B. IX, B. II, 1). 

S.Abildgaard: Notesbog I, 1756. S. 42 (NM). 
Svend Jørgensen: Af  det nedlagte Aagebys Historie, AarbLollFalst. 1923. S. 47 ff. 
1 AarbLollFalst. 1923. s. 62, sml. s. 65, hvor der anføres  en regest af  et stadfæstelses-

brev fra  1501 på »alle de tiennere, som ligger til Landekirke og Oggebye prestes bord«. 
2 Kronens Skøder III , 293. 3 Haugner: Sønder Herred, s. 187, sml. AarbLollFalst. 
1923. S. 63. 4 Eline Gøyes Jordebog, s. 93. 5 Haugner, s. 187; AarbLollFalst. 1923. 
S. 57 ff.  6 Karen Brahes Ms., nr. 280, s. 119v. 7 Dok. ang. Kongens Kirkers Til-
stand i Fyens Stift,  Vejledende Arkivregistraturer II, 117 (RA). 8 Arbejdet udførtes 
af  snedker Johan Peter Hansen, Maribo (rgsk.). 9 S.Abildgaard: Notesbog I, 42. 
10 Provstevisitatsbog 1590, Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 496. 11 Sognepræst i Landet-
Aageby o. 1578—88. 12 Pontoppidan: Danske Atlas VI, 473. 



Fig. 1. Ryde. Ydre, set fra  syd. 

RYDE K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kirken har siden 1688 været anneks  til Landet1 . Om dens ejerforhold  i middel-
alderen er intet oplyst, udover at kronen 1515 havde kaldsretten2 , og bevarede 

denne, indtil kirken 1689 blev bortskødet med Øllingsøgaard3. Den kom siden under 
Gammelgaard, blandt hvis ejere nævnes oberst Fr. v. Lützow (sml. †herskabsstole, s. 401), 
der siges at have smykket denne som godsets andre kirker4 , Chr. v. Stöcken (sml. dåbs-
fad,  s. 399, klokke nr. 2, s. 402), A. G. Moltke (sml. oblatæske s. 398) og stiftamtmand 
C. W. v. Munthe af  Morgenstierne, der lod opføre  et begravelseskapel i en lund mellem 
kirken og gården. 

Kirken, der i slutningen af  1800'rne blev solgt fra  Gammelgaard,5 overgik til selveje 
1. januar 1911. 

Kirken ligger på en efter  laalandske forhold  høj bakke øst for  herregården 
Gammelgaard, der er opstået af  en nedlagt landsby, Gammelby. løvrigt ligger 
kirken fjernt  fra  al bebyggelse. 

Kirkegården er udvidet mod syd i 1923 og har kun mod nord og i nordre 
del af  østsiden gammelt stendige, ellers er der mur af  kløvet kamp. 1815 blev 
der opført  en kampestensmur om kirkegården (syn). Udenfor  østdiget har 
der ligget et hospital fra  1700-årenes slutning, der blev nedrevet i 1930, og 

Aa. Rl. 1949 
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Fig. 2. Ryde. Plan. 1:300. Målt af  Mogens Clemmensen o.1915. 

1824 blev der ved østre kirkeport opført  en vognremise til præstens befordring 
(syn). I Gammelgaards park opførte  C. W. v. Munthe af  Morgenstierne († 1811) 
et gravkapel, der blev nedrevet i midten af  1800'rne. 

Kirken består af  apsis, kor og skib samt tilbygget tårn fra  romansk tid 
og et gotisk våbenhus, alt bygget af  munkesten i munkeforbandt. 

Apsis har skråkantsokkel over en synlig syld af  små kampesten. Midt i 
muren sidder et lille, tilmuret, romansk vindue. Apsis har ingen gesims, men 
en sugfjæl  kanter sig primitivt rundt under tegltaget, som krones af  en gam-
mel, blyklædt brandstang. 

Koret  er bygget af  munkesten på 30 x 14 x 9½ cm. Nordsiden har bevaret 
sin skråkantsokkel og det romanske vindue som blænding. Sugfjæl,  men ingen 
gesims. Sydsiden har fået  fornyet  sin sokkel som et højereliggende rundled. 
De nuværende vinduer, på det romanskes plads og i selve østhjørnet, er ind-
sat 1815 (syn). Korets østgavl, der er glat uden kam eller takker, har tidligere 
haft  lavere rejsning (se tagværker s. 395). 

Skibet  er bygget af  samme slags store sten som koret og har østgavl som 
korets. Nordsiden (fig.  3) har en (vist senere indbygget) kampestenssyld og 
ingen sokkel. Antagelig har der siddet to romanske vinduer på de nuværendes 
plads. Den meget primitive, tilmurede, rundbuede nordportal står i et lille, 
skråkantafdækket  fremspring.  Indvendig er portalen fladbuet  med smig vest-
karm. Nordsidens gesims består af  tre udkragninger, hvoraf  de to nederste 
er gamle. Ved østhjørnet er en gavlkonsol med fire  udkragede retkanter. På 
sydsiden er soklen fornyet  som på koret. Over våbenhustaget ses et tilmuret, 
romansk vindue, det moderne østlige vindue har vist ødelagt et tilsvarende. 
Sydportalen, der står i et lille fremspring,  er endnu i brug, indvendig er den 



R Y D E K I R K E 393 

Fig. 3. Ryde. Kirkens nordside. 1:150. Målt af  Mogens Clemmensen o.1915. 
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rundbuet i spærformet  spejl. Gesimsen består af  tre udkragninger og er ny. 
Ved østgavlen sidder rester af  en gavlkonsol. Vestgavlen ses på skibets loft 
at være ført  op som fuld  mur i 106 cm tykkelse over skibets taglinie, der mar-
keres af  en rille for  tagdækningen (se tagværker s. 396), som østmur for  tår-
net, der således må være projekteret fra  første  færd.  Vestsiden af  muren er 
glat og ikke i forbandt  med tårnets sidemure. 

Det indre.  Apsis har halvkuppelhvælv med vulst i vederlagshøjde. Koret 
har helstens tøndehvælv, der er samtidig med opførelsen  og muret før  gav-
lene. Den runde korbue er udvidet. Skibet har gipset loft  med hulkehl på 
langvæggene. Sydvinduet er bevaret som blænding. 

Tilføjelser  og ændringer.  Tårnet  må, som ovenfor  vist, være påtænkt fra 
begyndelsen, og der er næppe gået lang tid, før  det blev opført.  Det danner 
i plan et kvadrat af  samme bredde som skibet, men har tidligere haft  et gan-
ske smalt sidekapel i nord og syd, adskilt fra  tårnrummet ved en høj, rundbuet, 
dobbelt arkade med helstens stik, som nu på begge sider ses i tårnets under-
mure. Mod skibet har stået en lignende dobbeltbue, hvis firkantede  pille gen-
nem hele det 19. århundrede vakte megen irritation, indtil den endelig blev 
fjernet  i 1870 (syn). Tårnrummet har nu fladt,  pudset loft,  men 1814 omtales 
en hvælving i tårnet, og 1869 var tårnmuren revnet, så hvælvingerne (ar-
kadebuerne?) kunne bevæge sig (syn). Sidekapellernes gavlmure står endnu 
delvis bevarede som brede, lave støttepiller; den ene indgår i våbenhusets 
vestmur, de andre er stærkt skalmurede. Det vides ikke, hvornår sidekapel-
lerne blev nedrevet, men det synes at fremgå  af  forholdene  i våbenhusets 
murværk, at det er sket allerede i gotisk tid (se nedenfor).  En ujævnhed i 
tårnmuren over arkadebuerne synes at markere kapellernes taghøjde. Syd-
sidens arkadebuer er udmuret med moderne murværk af  gule munkesten, 
men udmuringen har ifølge  et gammelt fotografi  tidligere været i renaissance-
forbandt.  I nordsiden står arkaderne nu som helstens blændinger. Vestsiden 
har en moderne teglstenssokkel og en tilmuret dør, der indvendig står som 
en fladbuet  blænding. Det kan ikke med sikkerhed ses, om døren er oprinde-
lig; 1815 blev den tilmuret (syn). 36 skifter  oppe har muren et tilbagespring. 

Overmuren har i vest et moderne, spidsbuet vindue til orgelpulpituret, ind-
vendig sidder det i en gammel fladbue.  I mellemstokværket sidder til tre 
sider en lille glug; klokkestokværket har glamhuller til alle sider, det østre, 
der er rekonstrueret efter  et lynnedslag i 1919, er lille og rektangulært, de 
øvrige er udvidede og hugget ned gennem en næsten hele tårnbredden dæk-
kende, stor, rektangulær blænding, der foroven  har et tandsnit af  kantstil-
lede bindere under et løberskifte  og et savskifte.  Glamhullerne har indvendig 
spærstik. Tårnet har ingen gesims, det høje pyramidespir er rekonstrueret 
efter  lynnedslaget. Vindfløjen,  der er brækket af,  har bogstaverne HM (ju-
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Fig. 4. Ryde. Indre, set mod øst, 

istitsråd H. Meinke, ejer af  Gammelgaard 1854—83). På tårnets sydside læses 
mellem mange andre jernankre 1699. 

Våbenhuset  udfor  sydportalen er bygget af  munkesten på svær syld. Søndre 
tårnkapels østgavl indgår i murværket på en måde, der synes at vise, at tårn-
kapellet har været nedrevet allerede i gotisk tid, da våbenhuset blev opført. 
I våbenhusets østmur sidder et lille, tilmuret, udvendig fladbuet  vindue. I 
syd en glat gavl med top- og fodtinder,  toptinden brynet og dækket med 
munketegl, de andre har vingetegl og fald  mod gavlkammen. Den store, 
spidsbuede dør er moderne udvidet. Indvendig har våbenhuset murede bænke 
og spidsbuet tøndehvælv af  rørede og pudsede brædder. 

Gennem hele den første  halvdel af  1800'rne var det en stadig tilbageven-
dende klage, at vinduerne var for  små. Således hed det 1829, at »kirken har 
egentlig kun eet ordentligt vindue, og for  det skygger prædikestolen« (syn). 
Kirken fik  derfor  et sæt nye, spidsbuede støbejernsvinduer. 

Tagværket  over koret er meget interessant (fig.  5). Lige over tøndehvæl-
vingen har ligget en svær egebjælke, hvoraf  rester er bevaret i de dybe huller 
i gavlene. Som understøtning for  spærene ligger den endnu bevarede, men 
stærkt forvitrede  rygås af  trekantet tværsnit. Svage mærker på den angiver 
fem  spærfags  plads, men de har ikke været fæstet  med nagler eller søm til 
åsen. På dennes underside er iagttaget svage spor af  ottekantede stolper, som 

Aa. Rl. 1949 



396 L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 

har støttet ned på underåsen, som de nu stående, senere indsatte støtter, der 
betjener sig af  de gamle taphuller i rygåsen. Fra underåsens indmurede øst-
ende har gået en skråstiver, der må have ramt den østre stolpe. Det vides 
ikke, om der har været en lignende stiver ved vestgavlen. Over rygåsen ses 
i vestgavlen et trekantet hul, der er et aftryk  af  en helt forsvundet  tagkøl, 
som har haft  vandnæser i underkanten. Op mod den løber aftryk  af  tagbræd-
der på klink. Igennem østgavlen stikker en egebjælke på 18 x 19 cm, hvis 
forvitrede  ende har rester af  et vandret, firkantet  hul for  en tværnagle. Bjæl-
ken forankrer  apsistagets nu stærkt forvitrede  brandstang. Korets nuværende 
tagværk er helt af  eg og sikkert samtidig med den forhøjede  tagrejsning. 

Af  skibets oprindelige tagværk er kun en 14 cm dyb rille for  2 cm tykke 
tagbrædder tilbage i vestgavlen. På det sted, hvor en eventuel åsbjælke skulle 
have ligget, er kun et uregelmæssigt hul uden detailler. Det nuværende tag-
værk er helt af  eg, gavlfagene  og det midterste fag  har meget svære bjælker, 
39 x 29 cm, de øvrige fag  har spærfod.  Der er korte skråbånd op til spæret, 
dobbelte hanebånd, hvoraf  de nederste har skråstivere op til spæret. På de 
gennemgående bjælker står midtstolper, hvorimellem der ligger to sæt længde-
bånd med store kryds som understøtning for  hanebåndene. 

Tårnets pyramidespir er af  eg med stoleværk på alle fire  sider. Våbenhusets 
tagværk er ligeledes af  eg. 

Kirken står nu hvidtet og teglhængt, men kirkemuren er først  blevet hvidtet 
efter  våbenhusets opførelse.  Kirkerummet har gulv af  grå og gule teglfliser, 
våbenhuset har gulv af  Solnhoferfliser. 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt, muret af  munkesten, ca. 35 cm fra  østvæggen. 
130 cm bredt, 89 højt og 103,5 dybt. De ret medtagne horisontale fuger  synes 
at være indridsede i underkanten. 

Altertavle  (fig.  6), ifølge  præsteindb. med malet årstal 1603 og sikkert skæn-
ket af  Lauritz Grubbe til Gammelgaard ved hans hustru Dorte Urnes død 
1600 (sml. s. 404). Tavlen er et ret tørt arbejde i renaissance. Af  storstykkets 
2 x 3 felter  er nederste række retkantede med stærkt profilerede  rammer ad-
skilt af  halspilastre, øverste række har rundbuearkader med beslagværk og 
mellem arkaderne en mandlig og en kvindelig herme, hvis skafter  forneden 
ender i kløer. Mellem rækkerne en liste med pærestav. Storstykket har på 
siderne to kraftige,  glatte søjler med joniske kapitæler og beslagværk i pryd-
bælter og på postamenter. Storstykkets tredeling er ikke gennemført  i posta-
ment- og frisefelter,  der kun er tvedelte. Storgesimsens tre fremspring  smyk-
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kes af  løvehoved og diamantbosser, de to yderste over storsøjlerne, det mid-
terste båret af  englehoved. Kronliste med tandsnit og æggestav. Yderst på 
arkitraven står to evangelistfigurer,  Markus og Lukas, mens en knælende 
Kristusfigur  er anbragt over det midterste fremspring.  Topstykket har to ret-
kantede felter,  på hvis bagklædning to alliance-våben nu er fastgjort,  til-
hørende Lauritz Grubbe og hustru Dorte Urne, i nordre felt  parrets fædrene 
våben, Grubbe og Urne og i søndre felt  de mødrene, Vasspyd og Rud. Mel-

Fig. 5. Ryde. Korets tagkonstruktion. 1:50. Øverst set fra  nord, nederst set mod vest. 
Målt af  M. Clemmensen 1919. 
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Fig. 6. R y d e . D e t i n d r e af  kor og apsis. 

lem og på siderne af  felterne  glatte, joniske søjler. Postament og gesims med 
fremspring  over og under søjlerne, kronliste med tandsnit og kartouchefliget 
gavl med beslagværk, volutter og frugtbundter. 

Nyere staffering  med gul egetræsådring og religiøse indskrifter.  Herunder 
skimtes i rundbuefelterne  malerier og i de retkantede felter  frakturindskrifter. 
1755 havde tavlen følgende  indskrift:  »Anno domini 1603 blev dette arbeyde 
malet og stafferet«  (præsteindb.). 

Altersølv.  Kalk  fra  1682, 21 cm høj. Sekstunget fod  med fodplade  og rundt 
skaft  med lodrette rundstave. Den store knop, der er noget ældre end kalken 
og vendt på hovedet, har på over- og undersiden seks drevne og ciselerede 
blade, hvorimellem rudebosser med versalerne: IESUS C. Stort bæger med 
stejle sider og graverede versaler: »Anno 1682 den 1. may hafver  erlig oc 
welbyrdig mand Palle Dyre til Gammelgaard med sin kiereste fru  Marie Grubbe 
foræret  denne kalch oc disk til Ryde kierche«. På fodpladen  mestermærket 
E K. Samtidig disk  med cirkelkors på randen og mestermærke som kalken. 
Oblatæske  fra  1777, arbejde i knækket rokoko, som Landet (s. 379), med Adam 
Gottlob Moltkes våben og initialer. Københavns bystempel og mestermærke 
for  Sivert Thorsteinsson (Røje s. 73). Vinkande  fra  o. 1850 af  sort, københavnsk 
porcelæn. 

L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 

O. N.1946 
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Fig. 7. Ryde. Prædikestol (s. 400). 

†Kalk,  af  kobber, nævnt 18386. 
Alterstager  i barok, 34 cm høje. Rund profileret  fod  på tre ben, svært skaft 

med flad  midtknop og lyseskål som foden.  Ingen lysetorn. 
†Alterstage  af  malm, nævnt 18386. 
†Messehagel  fra  1748, nævnt 18337. 

Døbefont,  romansk monolit af  granit. Firkantet fod  med rundstave langs 
hjørner og overkant, kort skaft  med midtvulst og cylinderformet,  skæv kumme 
over to små rundstave. Intet afløb.  Tvm. 61 cm. Fonten står nu på et nyere 
muret fodstykke. 

Dåbsfad  fra  o. 1575. Sydtysk arbejde med syndefaldet  i minuskelring og 
dobbeltranke med blomster i bunden. På randen graveret: »Geheimeraad 
Christian von Støkken 1761« samt over for  hinanden med ældre versaler 
initialerne S P og D E C (Stig Pors og Dorte Eggertsdatter (Abildgaard) 
c[onjux](?)). Tvm. 61,5 cm. 

Dåbskande  af  tin, fra  sidste halvdel af  1800'rne. 

O.N. 1946 
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Prædikestol  (fig.  7) i bruskbarok, skåret af  Jørgen Ringnis (sml. prædike-
stol og pulpitur 1630-31 i Nakskov s. 110 og 114). Af  den oprindelige stol er 
kun to fag  helt og eet delvis bevaret. De smalle felter  har muslingeskalnicher 
med de for  Ringnis karakteristiske, store figurer  af  evangelisterne Matthæus, 
Markus og Lukas. Arkaderne har kannelerede pilastre på postament med 
lodrette rundstave, bueslag, der nærmer sig hesteskoform,  og bruskværk i 
sviklerne. På stolens hjørner står dyderne tro, håb og kærlighed som hermer 
med draperimasker og beslagværk på skafterne,  hvis postamenter er trukket 
ud i to flige.  Undergesims af  karnisprofil  med beslagværk på undersiden og 
maskekonsoller på hjørnerne samt glatte postamentfelter  med flade,  brusk-
værksprydede fremspring.  Nyere forkrøbbet  fodliste.  Foroven afsluttes  stolen 
med pærestav og englehoved-krumknægte på hjørnerne. 

Nyere opgang, som 1825 havde en †dør, som var så høj, at den hindrede 
udsigten til alteret (syn). 

Stolen er nu egetræsmalet, men i postamentfelterne  skimtes ældre fraktur-
indskrifter.  Ved den nuværende placering af  stolen i skibets sydøsthjørne 
har man vendt faget  med Lukas ind mod væggen, halveret oksen og ødelagt 
arkaden. 

Præstestole.  1) Med indskåret årstal 1607. Stolen har to gavle, der muligvis 
er nogle få  år ældre og hidrører fra  kirkens renaissance-stoleværk. De har 
brede, kannelerede pilastre over neglesnit og roset, beslagværk i de høje pryd-
bælter og joniske kapitæler med tværstreger og cirkler over rundstaven. Spor 
på plankerne viser, at de har været afsluttede  med pålagte profillister,  der 
har dannet trekantgavl. I frisefeltet  står indskåret 1607 og H. H. W. for 
sognepræst Hans Hansen Viingaard. Døren har to fyldinger,  den nedre glat, 
den øvre med arkade, hvis bueslag har slyngbånd og treblade i hjørnerne; 
topstykke med fire  fligede  blade og to volutter øverst på hver side af  et roset-
felt.  Østpanelet består af  to fag,  svarende til døren, men afsluttet  af  gesims 
med tandsnit og æggestav. Vestpanelet, der formodentlig  stammer fra  stole-
staderne, har renaissanceprofiler,  men forkert  vendte fyldinger.  I 1640'rne, 
da den nye præstestol blev lavet, er Viingaards stol sikkert blevet omdannet 
til degnestol, hvilket fremgår  af  en skrå not til pulten på den ene plankes 
inderside. Stafferingen  er hvid med guld. 

2) Bruskbarok fra  1640'rne, ifølge  sin stil fra  Jørgen Ringnis' værksted, 
sml. herskabsstol nr. 1, Gurreby (s. 439) og Krønge altertavle fra  1643 (Fuglse 
hrd.). I frisefelterne  er senere tilføjet:  Anno 1668 og indskriften  »Acilius 
Iohannis Wester Rurgius« med reliefversaler  for  sognepræst Axel Hansen 
Vesterborg. Dør med arkadefylding,  hvis pilastre og bueslag er helt opløst i 
bruskværk med stærkt udtrukne volutter. Over fyldingen  tandsnit og øverst 
på døren en lille liste med konsoller under lavt bruskværkstopstykke. Gavle 
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med hermepilastre, der har æseløreagtige 
volutkapitæler, skafter  med tungeræk-
kende masker og bruskværk samt posta-
menter med stærkt opløste masker. Ge-
sims med perlesnor og trebladformet 
beslagværk, og over tandsnit store kar-
toucheagtige topstykker med jesumono-
gram. Stolens sidestykker er sammensat 
af  en del forskelligt  træværk. Mod vest 
to smalfelter  med reliefversaler:  »Cave te 
vigilate et orate« (»Agt dig, våg og bed«), 
sikkert samtidigt med det renaissance-
profilerede  træværk nedenunder og hid-
rørende fra  kirkens gamle stolestader. 
Hvid staffering  med guld på profilerne. 
I korbuens nordside. 

†Herskabsstole.  1) Fra 1598, en mands-
og en kvindestol med Lauritz Grubbes og 
Dorte Urnes initialer og fædrene  og mød-
rene våben. Over disse andre initialer og 
våben fra  1707, tilhørende oberst Frede-
rik von Lützow og Dorothea Magdalene 
von Harstall; nævnt i præsteindb. 1755. 

2) Pulpiturstol fra  begyndelsen af 
Fig. 8. Ryde. Pengeblok (s. 401). 

E. Skov 1949 

1700'rne tilhørende oberst Lützow og hustru og med parrets navne og våben. 
»Bygt på den nordre side af  kirken« (præsteindb. 1755). 

†Pulpitur.  1819 klages der over, at »lægteret« i søndre ende kun står tre 
en kvart alen fra  prædikestolen. Det ønskes flyttet  over til nordsiden og vest-
muren, hvilket åbenbart er sket, for  1829 udvidedes det med herskabspulpi-
turet (syn). 

Pengeblok  (fig.  8), muligvis senmiddelalderlig, men med yngre beslag og 
låse, af  brunmalet, jernbunden eg, 65 cm høj. Stærkt indsnøret fod  med kraf-
tig kantet og affaset  midtring. To hængelåse fra  17- eller 1800'rne. I våben-
huset. 

To *klingpunge,  den ene af  fløjl  med kantet skaft,  den anden har skaft  med 
karvesnit, men pungen mangler. Begge i Maribo stiftsmuseum. 

†Urværk,  nævnt i præsteindb. 1755 som »ganske øde og snart intet af  uden 
stilladsen«. 

Klokker.  1) 1727, støbt af  Asmus Asmussen, Husum. Indskrift  med ver-
saler mellem palmetbort og vinranke: »Gloria in excelsis deo. Asmus Asmussen 

26 
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me fecit  Husum anno 1727« (»ære være gud i det højeste. A. A. gjorde mig i 
Husum år 1727«). Tvm. 88 cm. 

2) 1753, støbt af  Johan Barthold Holtzmann. Indskrift  med versaler om 
halsen mellem akantusranker: »Me fecit  Iohan Barthold Holtzman Hafniæ 
a° 1753« (»mig gjorde J. B. H. i København 1753«) og på legemet: »Christian 
von Stöcken, Charlotte Friderica Foscam«. Tvm. 81 cm. 

†Klokke  på tre et halvt skippund, tre lispund (584 kg) afleveredes  ved 
klokkeskatten 1528. 

G R A V M I N D E R 

Epitafium  af  sandsten i barok fra  1654 med malet indskrift  over Laueridtz 
Grübe, lensmand på Aalholm slot og Nykøbing i 12 år og på Halsted kloster 
i fem  år »oc funderet  hand først  gammell Gaar til en hergaar« og hans to hu-
struer, Dorthe Urne og Anne Sparre. Sidstnævnte, med hvem han var gift  i 
35 år, og som fødte  ham en søn, døde på Gammelgaard 19. febr.  1653, 74 år. Selv 
døde han på Aarhus slot 22. april 1639, 79 år gammel. Storstykket med den 
ottekantede indskrifttavle  omgivet af  32 anevåben flankeres  af  to brede pila-
stre, foran  hvilke der oprindelig stod to store benrade. I stedet er nu anbragt 
marmorerede træpilastre for  at dække over sporene af  de to dødningefigurer. 
Forkrøbbet undergesims, som bærer to store figurer  af  Markus og Lukas sid-
dende med deres symboler på storstykkets sider. Nederst to små puttokon-
soller, som bærer pilastrene og mellem dem hængestykker med tom indskrift-
tavle over medaillon med døden, vinget og bevæbnet med le, flankeret  af  to 
engle med svunget »underkrop«. Over pilastrene englehovedkonsoller og lille 
bølgeliste samt smal frise.  Topstykket, som flankeres  af  evangelisterne Mat-
thæus og Johannes, har to kvadratiske felter  med figurrige  relieffer  af  kors-
nedtagelsen og gravlæggelsen, imellem dem kærligheden og på siderne to 
dyder uden attributter. Over en fremspringende  bølgeliste gavlen med opstan-
delsen; dens flade  volutvinger ligger nu bag alteret. 

I storstykkets indskriftfelt  gravskriften  med fraktur  og i hængestykket en 
nu ulæselig indskrift,  ifølge  hvilken epitafiet  blev opsat 1654 af  Erik Grubbe 
til Tjele og Gammelgaard, kirken til ære og sirat, sine kære, nu salige forældre 
til en amindelse8; på frisen  indskriften:  »Som i nu er, vaar vi i liffue,  som vi 
nu er, saa skulle i bliffue«,  henvisende til de forsvundne  benrade. Rester af 
den oprindelige staffering:  hvidt og sort med guld og farver  ses endnu på 
våbnene. 

Gravsten.  1) Begyndelsen af  1600'rne. Emmeke Sparre til Opagergärde 
[Opagergaard], død 29. aug. 1613. Rødlig kalksten, 190 x 93,5 cm med ufuld-
endt gravskrift  i store, fordybede  versaler. Under en trekløverbue er der et 
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Fig 9. Ryde. Epitafium  fra  1654 over Lauritz Grubbe til Gammelgaard (s. 402). 

opstandelsesrelief  med fem  krigere om graven og Kristus i skyer. På relieffets 
sider to vingede fabelvæsener  med klove, hale, kvindekrop og vrængeansigt. 
I hjørnerne cirkler med fire  hjælmprydede adelsvåben, øverst Sparre og Ven-
stermand, nederst Grubbe og Ulfeldt.  Mellem de øverste våben englehoveder. 
Over gravskriften  står en fireliniet  indskrift  (jeg er opstandelsen etc.), af 
hvilken den sidste linie er fjernet  for  at give plads for  en sekundær indskrift 
med små reliefversaler:  »Denne liigsten er flyttet  fra  Aagebye d. 26. dec. 1776 
og lagt her� fra  Gammelgaard«. Tidligere i kirkegårdsdiget9, nu indsat i 
våbenhusmuren ind mod kirken. 

2) O. 1640. Anders Nielsøn Black, død [22. febr.]  16[54], [61] år gammel, 
og hustru Anna Rasmusdatter, d ø d � . Grå kalksten, 213,5 x 132 cm. Ind-
skrift  med skrå reliefversaler  midt på stenen. I hjørnerne medailloner med 
evangelistsymboler; mellem de øverste et englehoved, mellem de nederste to 
kartoucher med bomærke og initialerne A N B, jesumonogram og A K D. 
Mellem skjoldene vrængemaske. I vestportalen under orgelet. 

3) O. 1676. Axel Hansøn, skolemester i Naxskou 1627, sognepræst i Rhyde 
og Gurreby 1637, provst i sønder herred 1659, født  i Vesterborg 21. dec. 1605, 
død 4. juli 1676 og hans to hustruer, Katharina Hansd[atter] Faack, født  i 

26* 

O. N.1946 
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Flensborg 7. maj 1613, død 19. juli 1650 og Anna Jensd[atter], født  i Rud-
kiøbing 9. nov. 1607, død 29. juni 1673. Trapezformet,  rødbrun kalksten, 
127 x 76—70 cm. Indskrift  med kursivversaler og fraktur  i relief.  Indvendig 
i den tilmurede nordportal. 

Tre †kister  fandtes  1923 i en begravelse i koret tilhørende Lauritz Grubbe. 
Kisterne, af  hvilke pladerne (se ndf.)  samt enkelte *beslag og noget presset 
*læder er bevaret, var af  eg beklædt med læder og smykket med guldfrynser 
samt havde mange forsiringer  af  udhamret messing med våben og scener af 
Kristi historie på låget; på Lauritz Grubbes lå desuden hans †paradekårde, 
rigt udstyret med guld- og sølvindvirket trådfletning.  Dorte Urnes kisteplade 
lå på en barnekiste10. 

Kisteplader.  1) O. 1600. Fru Dorothea Wrne, Lauritz Grubbis til Gammel-
gård, død 9. febr.  1600 på Gamelgard. Af  kobberfolio,  27 x 12 cm med renais-
sanceversaler i relief  på prikket bund. Enkelt ramme af  S-bøjler. På korets 
sydvæg. 

2) O. 1639. Lauritz Grube til Gamelgård, søn af  Erich Grube til Gammel-
gård og fru  Anna Vadsbiurd [Vasspyd], født  på sin mødrene gård Aistrop 
[Aalstrup] »Sancti Martini Aften«  1560, død på Aarhus gaar 22. april 1639. 
Af  kobberfolio,  41,5 x 27 cm. Rektangulært skriftfelt  med reliefversaler  på ru, 
prikket bund; dreven og ciseleret ramme af  oprullede blomsterstængler. Nu 
på korets sydvæg. (Se epitafium  s. 402). 

3) O. 1653. Fru Anne Sparre, død på Gammelgaard 19. febr.  1653, 74 år 
gammel. Af  kobber, 49 x 32 cm. Glat, rektangulært skriftfelt  med punslede 
versaler. Fastnittet ramme med gennembrudte, punslede ranker og indprik-
kede ornamenter. På korets sydvæg. 

Krucifiks.  O. 1650. Rimeligvis fra  Anne Sparres kiste. Af  kobberfolio. 
47 x 41,5 cm. En stiv kristusfigur  med tornekrone og lændeklæde med store 
løkker på den ene side. Kors med store blomster for  enderne. På korets syd-
væg. 

Kirkegårdsmonument.  O. 1850. Kammerherre C. W. von Munthe af  Morgen-
stjerne, storkors af  Dannebrogen, ridder af  S. Georgs orden, stiftamtmand 
over Laaland-Falsters stift,  født  4. marts 1744, død 20. sept. 1811, og hustru, 
Anna Petra Catharina, født  von Flindt, født  20. nov. 1750, død 19. okt. 1814, 
og sønnen Henrik Flindt, født  9. febr.  1791, død 8. febr.  1807. Kisterne stod 
oprindelig i slægtens †gravkapel (s. 392), men nedsattes o. 1850 på kirke-
gården. Marmortavle, 85 X 52 cm, i granitindfatning  og indskrift  med for-
dybede versaler. Øverst et marmorkors. Udvendig i tårnets sydmur. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1776—1777 (Gammelgaard godsarkiv). — Synsprotokoller 1803—61 div. 
år (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Fortegnelse over Ryde kirkes inventar 11. april 1838 
(Gammelgaard godsarkiv, Maribo stiftsmuseum).  — Museumsindberetninger af  J. Mag-
nus-Petersen og C. Engelhardt 1877, P. Nørlund 1919, O. Norn og Gertrud Købke 
Knudsen 1946, Aa. Roussell 1949. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 44 (NM). — M.Clemmensen: Notesbøger III. 
1914—15. S. 57 ff.  og X. 1919. S. 1 ff.  (NM). 

1 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 459. 2 Suhms Saml. II, 2, s. 66. 3 Kronens Skøder 
I I I ,17. 4 J. Friis: Laaland-Falster I ,293. 5 Haugner: Sønder Herred, s. 202. 

6 Fortegnelse over Ryde kirkes inventar 1838. 7 Larsen: Laaland Falster I, 190. 
8 Pontoppidan: Marmora Danica II, 327. 9 Haugner s. 187. 10 Haugner har næppe 
(s. 200) ret i sin antagelse, at denne barnekiste indeholdt Dorte Urnes ben. 

Fig. 10. Ryde 1780. 



Fig. 1. Soliested. Ydre, set fra  vest. Aa. Rl. 1949 

S Ø L L E S T E D K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kirken var fra  1695 til 1842 anneks til Skovlænge-Gurreby1. Den tilhørte efter 
reformationen  kronen, indtil den 1689 bortmageskiftedes  til generalfiskal  Jørgen 

Landorff.2  1708 blev den købt af  Erik Vind til Øllingsøgaard,3 blandt hvis senere ejere 
nævnes H. Diderichsen (sml. klokke nr. 1, s. 414 og epitafium,  s. 414) og M. H. Wil-
hjelm (sml. altertavle, s. 412). Kirken overgik til selveje 1908. 

Efter  et sagn kunne et par af  Søllestedgaards kvindelige ejere ikke enes om pladsen 
i kirken, hvorfor  den ene byggede Skovlænge kirke (s. 417)4. I en nyere gengivelse siges 
kirken bygget af  tre søstre, der boede på herregården lidt syd for  kirken, men da de 
ikke kunne enes om kirkestolene, overtog den ene kirken, mens de to andre byggede 
hver sin (Skovlænge og Gurreby). Derfor  ligger de tre kirker så tæt ved hinanden5 . 

Kirken ligger på fladt  terræn nord for  den stærkt voksende by. Kirkegården 
er udvidet mod nord og vest og hegnes af  moderne mur, hæk og hegnstråd. 
Det angives, at hegnet tidligere bestod af  stakit mod syd og kampestensdiger 
i øst og vest. I øst var der en låge mellem hvide piller. Præstegården lå tid-
ligere umiddelbart syd for  kirken6. 

Kirken består af  romansk apsis og skib, gotisk våbenhus mod syd og grav-
kapel fra  1642 mod nord. Ved kirkegårdens sydøsthjørne står en middel-
alderlig klokkestabel. 
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Den romanske  kirke  er bygget af  velformede  granitkvadre med anvendelse 
af  sandsten og kridt i de dekorative led. Kirkens plan er ejendommelig ved, 
at koret mangler. 

Apsis (fig.  3) har sokkel bestående af  et skifte  granitkvadre under en 15 cm 
høj karnis af  grå sandsten. Midt i muren sidder et cirkelvindue hugget i to 
monolitter. Formen er ikke ganske en cirkel, men en i den underste sten hug-
get kurve er ingen forbedring.  Vinduet er blændet i lysningen. I sydsiden er 
groft  indhugget et kurvehanksbuet renaissancevindue, som har bevaret sin bly-
rude, indenfor  hvilken der sidder gitterstænger. Vinduet giver sig nu ikke til 
kende indvendig. Udvendig skærer det sig op i en buefrise  af  kridtsten, hvis 
konsoller er indsvejfede  på alle tre sider. Over buefrisen  ligger et vulstled, 
et savskifte  og en fremspringende  hulkehl, alt af  kridtstenskvadre og ligesom 
buefrisen  dækket af  et tykt lag hvidtekalk. Apsis støder til skibets gavl med 
en kam af  granit. 

I skibets gavl trekant markerer granitkvadre en gammel taglinie, derover 
er gavlen muret af  munkesten med 13 brynede kamtakker og en cirkelglug 
i toppen. Indvendig har granitgavltoppen en 9 cm bred slidse. Skibet har ingen 
sokkel. I sydsiden sidder tre romanske vinduer med hele eller halve monolitter. 
Sydportalen er bevaret med en udvendig 110 cm bred rundbue af  kilesten. 
Buefeltet  er moderne udmuret. Tæt ved østgavlen ses både i nord- og sydsiden 
en højtsiddende, udbygget granitflise  med rå overside. Den skygger over (til-
murede) huller på 27 cm i firkant,  som siges at gå 2—3 alen ind i muren. På 

Fig. 2. Søllested. Plan. 1:300. Målt af  Hans Hannibal 1941. 
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Fig. 3. Søllested. Østgavl. 1:100. Målt af  Th. Henningsen 1908. 

sydsiden har kvadren i andet skifte  fra  jorden nedenfor  hullet et indhugget, 
langt kryds. 

Nordsiden har to tilmurede, romanske vinduer; det, der skulle svare til 
sydsidens vestligste, findes  ikke. Den tilmurede nordportal er udvendig 148 cm 
bred og således større end sydportalen. Blandt buens kilesten er en enkelt, 
tynd sandsten. Slutstenen er 3 cm tykkere på midten end ved enderne. I 
portalens tilmuring står endnu en gammel egedør bestående af  to sammen-
pløjede planker med en nedfældet  revle med trænagler. 

Vestgavlen har haft  en udvendig 185 cm bred portal mellem højkantstillede 
karmkvadre; den er nu ødelagt af  et vindue. På kirkeloftet  ses gavltrekanten 
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Fig. 4. Søllested. Indre, set mod øst. Aa. Rl. 1949 

muret af  granit, men med en lavere taghældning end den nuværende. På 
murens yderside er granitten taget ned til rejsehøjde, og gavlen er skalmuret 
med munkesten med syv spidsbuede høj blændinger, hvoraf  de to midterste 
senere er slået sammen under en stor fladbue.  Gavlen har 13 brynede, munke-
teglsafdækkede  takker (fig.  1). 

I det  indre  (fig.  4) står granitmurværket groft  pudset på et berappet og 
hvidtet lag. Apsis åbner sig mod skibet med tre rundbuede false  under et 
halvkuppelhvælv. I apsismurens sydside er indhugget et lille skab. 

Ændringer  og tilføjelser.  Samtidig med at skibets gavle er ændrede, er lang-
murene forhøjede  med munkestensmurværk, der danner en gesims med to 
udkragninger. I nordsidens forhøjelse  ligger både ind- og udvendig et skifte 
granitkvadre, som sikkert kommer fra  den nedbrudte vestgavl. Murværket 
står ukalket bag det 1642 opførte  kapel. Antagelig samtidig med forhøjelsen 
er indbygningen af  tre fag  krydshvælvinger uden overribber, men med søm 
langs væg- og gjordbuer og på svære, falsede  piller med vederlagsbånd. 

Våbenhuset  er bygget af  munkesten på syld, i foden  af  gavlen sidder enkelte 
kvadre. Hver sidemur har en tilmuret glug med trappestik; gesimsen har to 
udkragninger. Døren i gavlen er moderne udvidet, på siderne af  den sidder 
to snedstillede skjoldblændinger, der næsten har form  af  ligesidede trekanter. 

409 
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Fig. 5. Søllested. Klokkestabel. Aa. Rl. 1949 

Derover ses tre små, spidsbuede høj blændinger, den midterste med en glug 
med trappestik og renaissanceagtig blyrude. Gavlen har ni brynede, munke-
teglsafdækkede  kamtakker. Indvendig har våbenhuset fire  sparenicher og 
bjælkeloft.  Våbenhuset har indtil 1815 (syn) haft  åben tagstol med ganske 
korte kopbånd mellem spær og bjælke. 

Gravkapel.  Ifølge  en forsvunden  indskrift  i kirken over den gamle nord-
portal var gravkapellet opført  1642 af  Eric Steensen og fru  Barbra Murmand 
til Søllestedgaard7. Kapellet er opført  af  små mursten i krydsforbandt  på 
en glat sokkel af  store granitkvadre. En lille glug i gavlen angives tidligere 
at have været en smal døråbning. Gluggen udgør nu det utilgængelige rums 
eneste lyskilde. Derover sidder en sandstenstavle, der er blevet opsat 1745 
og beretter, at Fru Barbara Kirstine Steensen i 1730 har ladet kapellet repa-
rere og har hensat en kapital til dets vedligeholdelse. Langvæggenes gesims 
består af  et afrundet  rulskifte  under en udkragning. Gavlen har 11 vingetegls-
afdækkede  kamtakker med bryn af  en afrunding  under et lille fremspring. 
Indgangen til rummet har oprindelig været gennem kirkens gamle nordportal. 
Det er overdækket af  en lav krydshvælving med helstens overribber og blok 
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Fig. 6. Søllested. Klokkestabel. Snit øst-vest. 1:75. 
Målt af  Mogens Clemmensen 1915. 

på toppen. Vægbuen mod skibet afskærer  den gamle nordportal. Taget har 
tidligere haft  en stejlere rejsning og har været spånklædt. 

Tagværket  over skibet er af  svær eg med dobbelt murlægte, spærsko og 
stivere, store kryds og dobbelte hanebånd. 
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Kirken står nu med granitmurværket blankt og alt det øvrige hvidtet. 
Tagene er teglhængt, på skibet med falstagsten  iøvrigt med vingetegl. Kir-
ken har store, rundbuede empirevinduer med sprodsedelte trærammer, det 
sydøstre blev indsat 1830 (syn). 

Klokkestablen  (fig.  5 og 6) hviler på en syld af  kampesten. Fodremmene 
synes ikke at være oprindelige, måske har klokkestablens stolper fra  begyn-
delsen stået på sten. 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt. En skal af  kvadre og marksten, muret op ad 
apsisvæggen, men delvis skjult af  nyere trækasse. Bordets højde er ca. 100 cm, 
bredden ca. 115 og dybden ca. 100 cm. I søndre side en 57 x 51 cm stor åbning 
med dørfals  og stabler. 

Alterklæde,  nyt, smykket med en ældre bort og to krydsende palmegrene 
i guldbroderi. 

Altertavlen  er et maleri fra  1855 af  Kristus i Emaus, signeret H. Raadsig. 
Samtidig ramme. Skænket af  justitsråd Wilhjelm til Øllingsøgaard4. 

Altersølv.  Kalk  og disk  fra  1876 med mestermærke for  Asbjørn Jacobsen, 
København. Oblatæske  fra  1860 (syn). 

Vinkande  fra  o. 1850, sort, af  københavnsk porcelæn. 
Alterstager  (fig.  7), fra  begyndelsen af  1600'rne, 42 cm høje. Flad fod  med 

hulstave og profilringe  samt tre huller, rimeligvis hidrørende fra  nu forsvundne 
ben. Stærkt profileret  skaft  med to balusterled og mange profilringe.  Flad 
lyseskål. 

Messehagel  fra  1700'rne af  rødt fløjl  med guldgalloner langs kanterne og 
guldkors med trekløvermønster på ryggen. 

Døbefont,  moderne efterligning  af  romansk font  med figurrelieffer.  Tegnet 
af  arkitekt H. Lønborg-Jensen. 

* Døbefont  i Øllingsøgaards have, rimeligvis kirkens oprindelige. Senromansk, 
af  gotlandsk kalksten; lav, bred kumme med næsten lodrette sider, konisk 
skaft  med rundstav foroven  og stor fod  med bredt hulled ved overgangen til 
skaftet8. 

†Døbefont  fra  1851 (syn). 
Dåbsfad  (fig.  8) fra  o. 1625, nederlandsk arbejde af  drevet messing. I bunden 

ses syndefaldet  indrammet af  vinranke og indskriften:  »Adam en Eva dyt 
wel versert dye hebben ons sterven gelert« (»Adam og Eva det smerter meget, 
(at) de har lært os at dø«) med reliefversaler.  Rand med drevne og graverede 
spidsovale bukler. Tvm. 54 cm. 

Dåbskande,  nyere, af  tin. 
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Prædikestol  (fig.  4) i renaissance, malet 1605 og fra  samme værksted som 
Maribo prædikestol (s. 66) og svarende til Gurreby prædikestol (s. 438), som 
er signeret C L S. Fire fag  smykkede med det for  mesteren karakteristiske 
beslagværk. Detaillerne er tungere, og der findes  adskillige afvigelser  fra  Maribo-
stolen. Arkadefelterne  mangler nicherne, og beslagværket har bredt sig helt ud 
i sviklerne, mens buens underside smykkes af  æggestav. Ingen himmel og ny 
bærestolpe og opgang. 

Stolens indskrifter  og farver  stammer fra  en restaurering 19369, men frisens 
og postamentets bibelord er de oprindelige: Es. 58, 1 og Luk. 11, 28: »Bene-
didet oc salig den Mand, der Guds Ord høre oc bevare kand« med tilføjelsen: 
»oc holder det for  sin ypperste Skat, att øffue  sig deri båd Dag oc Nat«. Den 
oprindelige †staffering  var med grøn, kornet farve  på kridtgrund og blå, røde 
og gule lazurer. 

Stolestader,  nyere, med spidsbuegavle. 
†Stolestader.  1803 var kvindestolene blotte bænke uden rygstød (syn). 
†Præstestol,  nævnt 1830 (syn). 
Herskabsstole  fra  før  1565 med Jørgen Brahes og Ingeborg Oxes fædrene 

og mødrene våben1 0 . 
Pengeblok  fra  1800'rne af  jernbunden, brunmalet eg, 83 cm høj. Låge med 

to hængelåse, og over og under den neglesnit. 
†Lysekrone,  nævnt 183311. 
Kirkeskib,  fuldrigger  »Haabet«. 

Fig. 8. Søllested. Dåbsfad  (s. 412), Fig. 7. Søllested. Alterstage (s. 412). 
G.K.K. 1946 O. N . 1946 
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†Anetavle  fra  1642. En mægtig tavle, som hang under kirkens hvælvinger 
over indgangen til familien  Steensens begravelse (se s. 410), opsat af  Eric 
Steensen til Søllestedgaard og fru  Barbra Murmand, der lod begravelsen op-
føre  dem og deres børn til »sove-kammer og hvile-sted«. På tavlen var foruden 
denne indskrift  malet begge ægtefællers  aner i 16 led med angivelse af  hver 
enkelts våben og slægtskabsforhold  til begravelsens stiftere7. 

Klokker.  1) 1775, støbt af  Michael Carl Troschell. Om halsen versalindskrift 
på latin: »Soli Deo gloria, me fecit  Michael Carl Troschell Copenhagen (ann)o 
1775« (»Gud alene æren, M. C. T. København støbte mig år 1775«). På legemet 
en rokokokartouche med verset: 

»Jeg længe afless  war og kunde icke lyde 
ey sognefolkene  til herrens huus indbyde, 
men see jeg kom istand og fik  mit maal igien, 
bekostningen derpaa gav her Hans Didrichsen. 

Anno 1775.« 

På modsat side to medailler i kartouche, hver med såvel for-  som bagsiden 
gengivet, den ene for  Christian 7., den anden for  Frederik 6., med latinske 
indskrifter.  Tvm. 74 cm. 

2) 1803, støbt af  H. C. Gamst, Kiøbenhavn og med støberens og kirkeejeren 
J. H. Seehuusens navne med versaler under akantusbort. Begge klokker er 
ophængt i klokkehuset på kirkegården. 

†Klokker.  1) På fire  skippund, otte lispund (704 kg). Afleveret  ved klokke-
skatten 1528. 

2) Fra 1622, muligvis støbt af  Arent Kleiman, Lybæk; ifølge  præsteindb. 
1755 med indskriften:  »Anno 1622 haver Pernille Gyldenstiern til Syllested 
Gaard med Bernt Liansen sognepræst, Hans Jensen sogne foget  med Peder 
Madsen, Hans Mortensen kirckeværgere og menige sognefolck  ladet denne 
klocke omstøbe og forbedre.  M. A. K. (Mester Arent Kleiman?)«. 

G R A V M I N D E R 

Epitafium  i ny-klassicisme fra  o. 1790 over Hans Diderichsen, kongelig 
majestæts kammerråd, ejer af  Ølling Söegaard, hvis vandel udmærkede sig 
ved redelighed, menneskekærlighed, usminket gudsfrygt  og flere  sande dyder. 
Han trådte frem  på verdens skueplads i Naschou 8. juli 1837, hans fader  var 
købmand Diderich Diderichsen, hans moder Maren Tønnesen. To gange gift. 
Først med Margaretha Heitmann, dernæst med Maria Margaretha Neander. 
Otte børn, af  hvilke fire  er døde. Hans udødelige del forlod  sin jordiske bolig 
i hans alders 54. år den 3. sept. 1790. Epitafiet  opsattes af  hans enke, som 
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var født  i Mariboe 31. aug. 1733 som datter af  købmand Jørgen Henrich 
Neander og Anne Tofte  og døde <31. aug. 1795 i Naschou i sit alders 63. år). 
Epitafiet  består af  en hvid marmortavle, 110 x 59 cm med fordybede,  sort-
malede versaler. Tavlen indrammes på siderne af  kannelerede pilastre af 
blågrå, flammet  marmor, som står på en bjælke med bort i hvidt marmor 
på forsiden.  Den bæres af  to bjælkehoveder af  lysegråt marmor med hvid 
roset på forsiden.  Pilastrenes æggestav-kapitæler bærer en lav trekantgavl 
med vinget timeglas i det hvide gavlfelt.  Øverst bag gavlen aftrappet  opbyg-
ning af  gråt marmor med brændende urne på toppen. Indmuret på skibets 
nordøstligste pille. 

Gravsten.  1600'rne. Rød kalksten, 198 x 118 cm. Helt udslidt indskrift  med 
reliefversaler.  På stenen er fremstillet  en engel, som holder to store ovale 
tavler foran  sig. Brugt som tærskelsten i våbenhuset. 

I det nu tilmurede gravkapel (se s. 410) på kirkens nordside stod 1755 
(præsteindb.) følgende  kister: 

1) 1646. Fru Barbara Murmands, gift  i 20 år 8 mdr. med Erich Steensen 
til Søllestedgaard, født  på sin fædrene  gård Bramslyche 1. juli 1595, død på 
Søllestedgaard 4. juni 1646. I ægteskabet var fire  sønner og fire  døtre. 

2) 1653. Erich Steensen til Søllestedgaard, søn af  Hans Hansen til Steens-
gaard og Margretha Basse til Sørup. Født på Steensgaard 18. juni 1590, død 
på Søllestedgaard 21. dec. 1653. 

3) 1660. Jomfru  Barbara Stenov, datter af  Erich Stenov til Søllestedgaard 
og fru  Barbara Muurmands til Bramslykke. Født på sin fædrene  gård 2. juni 
1629, død på Windebygaard 2. juni 1660. 

4) 1684. Hans Steensen Erichsen, søn af  Erich Steensen til Søllestedgaard 
og fru  Barbara Muurmand til Bramslykke. Født på Søllestedgaard 12. marts 
1635, død i Rolyche i Kiøbeløv sogn i en alder af  »49 Aar ringere 2 Uger 
4 Dage«. 

5) 1693. Jomfru  Anna Margretha Steensen, datter af  kancelliråd, amtmand 
over Assens og Hindsgauls Amter, Erich Steensen til Schougaard og fru  Kir-
sten Rotkirch. Født på Schougaard på Fyn 4. sept. 1676, død sammesteds 
1. marts 1693. Efter  gravskriften  et rimet vers. 

6) 1695. Fru Sophia Baronesse de Wintherfeldt,  født  von Steensen, gift 
med Friederich Baron von Wintherfeldt  til Wustrow, kaptajn i Livgarden til 
hest. Født 14. aug. 1673 på sin fader,  kancelliråd, amtmand Erich Steensens 
gods Schougaard, død 23. juni 1695. Gravskrift  på tysk og latin. Skriftsted, 
Salm. 16, 8—9, på tysk. 

7) 1701. Erich Steensen til Schougaard og Holsegaard, kancelliråd, amt-
mand over Assens og Hindsgavls amter. Født på Bramslykke 13. aug. 1638 
som søn af  Erich Steensen til Bramslykke og fru  Barbara Mormand. Gift  i 
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30 år, 3 uger og 3 dage med fru  Kirstine Rotkirch. Død på Schougaard 
17. sept. 1701. Rimet gravvers. 

8) 1706. Fru Kirstine Rotkirck, født  på Antvorskov slot langfredag,  7. april 
1637. Datter af  ridder, gehejmeråd og befalingsmand  over Antvorskov, hr. 
Wendtsel Rotkirck og fru  Kirsten Ritz til Tygestrup. Gift  to gange, først  i 
halvandet år med major Jørgen Hartvig; anden gang 24. aug. 1671 med kan-
celliråd og amtmand over Assens og Hindsgavls amter Erich Steensen til 
Schougaard, med hvem hun levede i 30 år, 3 mdr. og 3 uger og velsignedes 
med 3 døtre. Død 12. febr.  1706, kl. 8 om morgenen. Rimet gravvers. 

9) 1712. Baron Mogens Holck til Schougaard, oberst for  det fynske  infanteri-
regiment. Født på Kronborg 21. marts 1670 som søn af  hr. Eiler Holck, fri-
herre af  Holck og herre til Holckenhavn, ridder, gehejmeråd, generalmajor 
og guvernør over Fyn, og friherreinde  Elisabeth Høy, datter af  hr. Mogens 
Høy til Kiergaardsholm, Danmarks riges råd og kongelig majestæts højt-
betroede stiftamtmand  over St. Hans Kloster i Odense. Gift  13. okt. 1697 
med Barbara Kirstine de Steensen, datter af  kancelliråd, amtmand Erich 
Steensen til Schougaard. Død uden livsarvinger 12. maj 1712 »i dend Pomer-
ske Feyde« ved Rostock. Rimet Gravvers. 

Senere er tilkommet: 10) Antagelig Barbara Kirstine Steensen, baron Mo-
gens Holcks efterladte  hustru, død 1755 (sml. indskrifttavle  s. 410)12. 

Synsprotokoller 1803—60 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Museumsindberetninger af 
J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1877, N. J. Termansen 1935, H. Munk 1936, 
O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1946, Aa. Roussell 1949. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1754. S. 46 ff.  (NM). — M. Clemmensen: Notesbog I. 1907. 
S. 46 og IV. 1914—16. S. 64—71 (NM). 

1 Haugner: Sønder Herred s. 140. 2 Kronens Skøder III, 9. 3 Haugner: Sønder 
Herred s. 267. 4 J. Friis: Laaland Falster I, 255. 5 Optegnelse i dansk Folkeminde-
samling. 6 Haugner, s. 140. 7 Bircherods ms. 1732, Ny kgl. Saml. fol.  409 s. 199. 
8 Brev fra  godsejer Wilhjelm 29. sept. 1939. I NM's arkiv. 9 Ved maler H. Munk. 
1 0 S. Abildgaard: Notesbog I, 49. 1 1 Larsen: Laaland Falster I, 200. 1 2 Haugner, 
s. 137. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9. Søllested 1802. 



Fig. 1. Skovlænge. Ydre, set fra  syd. Aa. Rl. 1949 

S K O V L Æ N G E KIRKE 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kirken, der i katolsk Tid muligvis var viet til Jomfru  Maria  (sml. klokke s. 426), 
var fra  1633 til 1695 annekteret Søllested. 1688 blev det bragt i forslag,  at kirken 

skulle nedbrydes, men biskop Kingo protesterede, og den kgl. forordning  af  1688 fore-
skrev sammenlægningen af  sognet med Søllested og Gurreby ved påkommende vacance1 . 

Kirken tilhørte efter  reformationen  kronen, indtil den i 1689 med Øllingsøgaard blev 
tilskødet fru  Margrethe Giedde, enke efter  vicekansler Holger Vind 2 (sml. alterkalk 
s. 423). Den kom siden under Gammelgaard, blandt hvis ejere nævnes Fr. v. Lützow, 
der efter  den i kirken bevarede inskription udsmykkede såvel denne som de andre kirker 
på sit gods (sml. epitafium  s. 426). 

Fra begyndelsen af  1800'rne skiftede  kirken oftere  ejer; i slutningen af  århundredet 
og begyndelsen af  1900'rne tilhørte den slægten Raae, men overgik til selveje 1928. 

Efter  et sagn skal to søstre være blevet uenige om hæderspladsen i kirken, hvorfor 
den ene flyttede  til Gurreby og byggede kirken der (sml. Søllested). I modstrid med 
sandheden hævdede en gammel tradition, at den svenske general Magnus Stenbock 
var født  i sognet og døbt i kirken3 . 

Kirken ligger på fladt  terræn i spredt bebyggelse. Sin oprindelse kan den 
sikkert henføre  til en middelalderlig adelsgård, hvis voldsted endnu kan spores 
350 m øst-nord-øst for  kirken. Kirkegården, der aldrig er blevet udvidet, 
hegnes af  et træstakit og en længe af  den smukke, gamle præstegård på syd-

27 
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siden. 1719 fandtes  33 favne  planker om kirkegården, men 1734 og 1743 blev 
der klaget over manglende indhegning4. 

Kirken består af  romansk kor og skib med gotisk våbenhus på sydsiden, 
alt af  munkesten; op mod kirkens nordside har stået et lille †klokkehus. 

Den romanske  kirke  er trods sin lidenhed opført  i to omgange, således at 
koret er ældst; men der er næppe stor tidsforskel  mellem de to bygningsafsnit. 

Koret er bygget af  en meget lille munkesten, 25 x 12 x 8—8½ cm, med 
mange sorte bindere og skårne rygfuger.  En binder indvendig på østgavlen 
er før  brændingen udformet  med et kryds med midtrille i relief.  Koret har 
hjørnelisener med et skråkanttilbagespring 8—9 skifter  over soklen. Lisenerne 
ender foroven  med gavlkonsoller med tre og fire  afrundede  udkragninger. 
Soklens nederste, cementpudsede del erstatter vistnok et oprindeligt skrå-
kantfremspring,  et to skifter  derover liggende skråkantskifte  er nymuret, 
men kopierer antagelig et gammelt. Østgavlen (fig.  3) har rundbuet tvilling-
vindue med helstens stik omgivet af  et løberskifte.  Den cementpudsede sål-
bænk har været muret med afrundet  fremspring  støttet af  søjlestav. Over 
vinduet ligger to skæve savskifter  og en spærfrise  på konsoller af  afrundede 
bindere. Derover er det meste af  gavltrekanten udmuret med stående siksak 
indtil en ejendommelig topdekoration bestående af  savskifter  og en trappe-
frise.  I gavlen er 1856 indhugget en glug for  kirkeklokken (syn). 1803 blev 
kirkens gavlkamme udsat til ommuring (syn); de er nu alle forsvundne,  og 
murværket nærmest taglinien er omsat. 

Korets sydside har en tilmuret, smuk præstedør med profilerede  false  i et 
lille fremspring  (fig.  4). Indvendig er døren rundbuet med fals  og smig. 
Vederlagsstenenes form  kan på grund af  forvitring  ikke angives. Blændings-
søjlen over døren har knopbase og vistnok bladkapitæl. Over portalfremsprin-

Fig. 2. Skovlænge. Plan. 1:300. Målt af  Gerhardt Poulsen 1907. 

L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 
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get sidder en lille, primitivt udformet  menneskefigur.  Den rige gesims' bue-
frise  hviler på binderkonsoller af  afvekslende  udformning,  over hvert par 
bueben er indlagt en ekstra, krum buesten. Derover er gesimsen nymuret. 
Korets nordside har spor af  et oprindeligt vindue øst for  det moderne. Gesim-
sen er som sydsidens. 

Skibet er bygget af  munkesten af  sædvanlig størrelse. Østgavlen har en 
stump savskifte  i rejsehøjde og er iøvrigt udmuret med siksak indtil et kort 
savskifte  ved toppen. Sydsiden har brede hjørnelisener med tre små, afrundede 
udkragninger. Sokkel som koret. Sydportalens fremspring  har fem  savskifter 
og går til taget. Døråbningen er moderne udvidet. Øst for  portalen sidder et 

27* 

Fig. 3. Skovlænge. Østgavl. 1:100. Målt af  Th. Henningsen 1907. 
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Fig. 4. Skovlænge. Præstedør i korets sydside. 1:50. Målt af  Gerhardt Poulsen 1907. 

romansk vindue med lysningssten, tilmuret i lysningen. På indersiden ses 
falsens  sten at være fint  riffelhuggede  med sildebensmønster i flere  rækker 
på hver sten. Buens underside er pudset. Øst for  dette vindue sidder et mo-
derne vindue i en stor udhugning af  uregelmæssig form,  der antagelig rummer 
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rester af  et oprindeligt vindue. 1803 blev dette vindue og korets sydvindue 
udsat til fornyelse  (syn). Gesimsen dannes af  rulskiftetænder  med rundet 
underside under et fremspring.  Nordsiden har sokkel af  kløvet kamp; vest 
for  portalen er bevaret et stykke gammel skråkantsokkel. Portalfremspringet 
går til taget og har to savskifter,  det øverste i højde med gesimsens tænder 
og af  rulskiftesatte  sten. Den tilmurede døråbnings overdel er ødelagt af  et 
moderne vindue, der 1803 omtaltes som værende for  lille (syn). Øst for  por-
talen er et romansk vindue omdannet til opgang til loftet,  og over det moderne 
vindue øst herfor  ses et gammelt vinduesspor. Nordsiden har hjørnelisener 
og gesims som sydsidens. 

Vestgavlen har ikke haft  sokkel. I rejsehøjde ligger et savskifte,  og derover 
er gavlen ved savskifter  delt i fire  ligebenede trekanter, idet dog linierne langs 
taget mangler. 

I det  indre  står korets østvinduer som blændinger. På loftet  ses det, at der 
på korets østvæg er pudset en stor rundbue med et kalkmaleri på hvidtekalk-
lag. Korets overmure står iøvrigt blanke med en noget flygtig  fugning.  Puds-
ningen markerer måske en tøndehvælving af  brædder, men pudsningen ses 
ikke at være ført  op mod træ, og en tilsvarende rundbue findes  ikke på vest-
væggen. Skibets overvægge har til at begynde med stået blanke, men er dæk-
kede af  et senere pudslag, der skjuler den oprindelige puds på undersiden af 
vinduesbuerne. Over den runde korbue er korets og skibets lofter  sat i for-
bindelse med hinanden ved en 50 x 123 cm rundbuet, falset  døråbning. 

Ændringer  og tilføjelser.  I gotisk tid er i koret indbygget et seksdelt hvælv 
uden overribber, med kappesøm langs vægbuerne. Den nordøstre ribbe er 
forneden  kvartstens. Hjørnepillerne er falsede  og har bredt vederlagsbånd. 
Skibet har fået  to krydshvælv uden overribber, det østre med topkvadrat. 
Vægpillerne er falsede,  dog er den nordøstre erstattet med en som konsol 
indmuret kampesten. 1856 lå fire  ankerbjælker tværs gennem hvælvene (syn). 
1870 var hvælvene blåmalede (syn). 

Våbenhus,  gotisk, af  munkesten på syld af  store kampesten, der når højt 
op i muren. I øst sidder et moderne, rundt vindue. Ny gesims af  et fremsprin-
gende rulskifte.  Gavlen har en udvidet, fladbuet  dør og tre spidse højblæn-
dinger, den midterste med glug med trappestik, under syv munketeglsafdæk-
kede kamtakker. Indvendig har våbenhuset fire  fladbuede  sparenicher og 
bjælkeloft.  1803 var der intet loft  over våbenhuset (syn). 

Tagværkerne  er nye. 
Kirken har nu støbejernsvinduer i falsede  spidsbuer, kun skibets sydøstre 

vindue er af  træ. Kirkens ydre er hvidkalket og hængt med vingetegl. Det 
indre er glatpudset med ribber og buer rødmalede med hvide fuger.  Gulvene 
er af  sorte og hvide fliser. 
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E. Skov 1949 Fig. 5. Skovlænge. Indre, set mod øst. 

†Klokkehus  har været lille og af  meget enkel konstruktion. Det beskrives 
1719 som bestående af  fire  5½ alen høje stolper og stående op mod kirkens 
nordmur4. Klokken hang så lavt over jorden, at sognemændene ikke kunne 
høre den, og en forbedring  af  forholdene  krævedes. Den samme klage blev 
fremført  1814 med forslag  om at bygge et tårn, antagelig en tagrytter, på 
kirken (syn). 1855 blev det foreslået  at anbringe klokken i en buet åbning 
i vestgavlen, men 1856 var denne ordning gennemført  i korets østgavl (syn). 

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

På det pudsede buefelt  på korets østmur ses på loftet  malede vinger i rød-
brun farve,  formodentlig  fra  1300'rne. De må tilhøre engle eller evangelist-
tegn, der iøvrigt er dækkede af  hvælvet. Langs randen af  buefeltet  er malet 
en trappefrise  i rødt. 

I N V E N T A R 

Alterbord,  middelalderligt, muret af  munkesten; 75 cm højt, 140 bredt og 
i en afstand  af  45 cm fra  østvæggen. I bagvæggen, som er den eneste synlige, 
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en 56 cm dyb niche med halvstens fals  og jernstabler fra  en †låge. Nichen 
bliver større indad og er overdækket af  en egeplanke. 

Alterbordspanel  med renaissanceprofiler.  På alle tre sider fyldinger  i profi-
lerede rammer og på forsiden  spor af  nu forsvundne  arkader. Øverst glat 
frise.  Umalet. 

Altertavle  (fig.  6), et stort, rigt arbejde i sen-renaissance med bruskbarokke 
indslag fra  o. 1630, bekostet af  sognepræsten Jens Jacobsøn Riber og hustru 
Anna Due (sml. epitafium  s. 426). Skåret af  samme snedker som prædikestolen 
i Græshave (s. 369) med flere.  Storstykket med dets fire  søjler og postamentet 
er komponeret efter  det sædvanlige arkitektoniske skema. Topstykket, der 
med den brudte gavl er næsten lige så højt som storstykke og postament-
parti tilsammen, er stærkt dominerende og har en temmelig kompliceret op-
bygning, der er en forgrovet  efterligning  af  Nykøbings tavle (s. 218); midt-
feltet,  med skåret krucifiksgruppe,  rager op over sidefelterne  og bærer den 
svære topgesims. Overalt på tavlen vrimler det med ornamentik: beslagværk, 
bruskbarokke kartoucher og sving, hermer, englehoveder, løvemasker, drage-
hoveder, frugtbundter  og draperier. Topfeltet  flankeres  af  to svævende engle 
med trompet og kors; på gesimserne står (nu ombyttede) figurer  af  Moses, 
Aron, Markus og Matthæus. Skæringerne er omhyggeligt udført,  og selvom de 
ikke røber større kunstneriske evner, er de ikke uden lune, f.  eks. i hermerne 
på siderne af  storstykket (fig.  7—8). 

Storstykket har stærkt restaurerede oliemalerier på lærred. I midten nad-
veren flankeret  af  Moses og Kristus. I postamentfeltet  1. Kor. 10, 16 og i 
frisefeltet  Joh. 1, 29 med gylden fraktur.  Broget staffering  fra  1907 domi-
neret af  mørk, brun bundfarve  og uægte sølvbronzering5. 

Altersølv.  Kalk  fra  1692, sml. Gurreby (s. 437). Rund fod  med fodplade  og 
platte over vulst, cylindrisk skaft  med profilringe  og flad,  tredelt knop. For-
højet bæger. På foden  initialerne S H H W og F M G (salig hr. Holger Wind 
og fru  Margrethe Giedde) og ægteparrets alliancevåben. På fodpladen  to ens 
mestermærker, rimeligvis for  Peter von Brockhusen, Nakskov (Bøje s. 298). 
Glat disk  med cirkelkors, men uden stempler. 

Sygekalk  fra  slutningen af  1700'rne, 12 cm høj. Rund fod  med fodplade 
og vulst, tvedelt knop og bæger med stejle sider. Samtidig, glat disk. 

Vinkande  og oblatæske  fra  o. 1850, sort, af  københavnsk porcelæn. 
Alterstager,  sengotiske, 27,5 cm høje af  forsølvet  malm. Foden, som nu er 

vendt opad, har hulkehl. Svagt konisk skaft  delt af  tre skarpkantede ringe. 
Ny lysetorn af  jern. Rester af  to bøjler til lysepiber i den nuværende lyseskål. 

Døbefont,  romansk, af  granit. Cylinderformet  kumme med tredobbelt, flad 
rundstav som mundingsprofil  og dyb fure  langs underkanten. Ny muret og 
pudset fod.  Intet afløb.  Kummens indvendige tvm. 52 cm. 
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O. N.1946 
Fig. 6. Skovlænge. Altertavle (s. 423). 

Dåbsfad,  glat, af  messing. 
Dåbskande,  o. 1850, af  tin, stemplet L. W. Buntzen. 
†Fontehimmel,  nævnt 1855, klodset og opmalet, men ikke restaureret (syn). 
*Korbuekrucifiks  (fig.  9), et smukt og særpræget arbejde fra  1325—50, af 

samme type som Elmelunde-krucifikset  fra  Møn (DK. Præstø a. s. 985), men 
langt bedre skåret. Spinkel, udmagret skikkelse med lange ben og fødder. 
Hovedet er faldet  ned mod skulderen, så halsens sener træder stærkt frem. 
Ansigtet er udtryksfuldt  og tragisk. Tornekronen og højre arm mangler, og 
venstre er sat sammen af  to stykker. Stærkt fremtrædende  ribben og stor 
sidevunde. Kort, stærkt foldet  lændeklæde med sløjfe  i venstre side. Fødderne 
er lagt over hinanden. Vistnok samtidigt korstræ med affasede  kanter, cirku-
lær skive i skæringen og grenfremspring  på den øvre del af  træet. Rester af 
staffering.  Lys hudfarve  med blodpletter og blåt lændeklæde. Nu i stifts-
museet, Maribo. 

Prædikestol  (fig.  5), på overgangen mellem sen-renaissance og bruskbarok 
fra  1633, af  samme mester som altertavlen (s. 423) og nøje svarende til Græs-
have prædikestol (s. 369). Fire fag  ganske som i Græshave, men fodlisten  har 
her hængestykker af  kartoucher, hvoraf  eet mangler. Lukket underbaldakin, 
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Fig. 7—8. Skovlænge. Detailler fra  altertavlen (s. 423). 

karnissvunget og endende i drejet knop. Samtidig opgang, hvis dør har to 
fyldinger  og oprindelige gangjern. Indskrift  med reliefversaler  i frise  med 
navnene på stolens givere »Her Jens Jacobsøn Riber og Anna Due« og der-
over splitgavl og Kristusfigur,  som måske har været topfigur  på altertavlen. 
Opgangspanel med halvanden fylding  og bredt frisefelt  under håndlisten. 
Femsidet himmel, hvis frise  har følgende  indskrift  med reliefversaler:  »Denne 
predekestol er gifvit  af  Her Jens Jacobsøn Riber, sogneprest til Skovlenge 
oc Gurby oc af  hans hustru Anna Due til Guds ære, kirken til beprydelse oc 
Guds børn til it godt exempel, anno 1633«. Under frisen  draperiguirlander 
med drueklaser i hjørnerne. Kronliste med pærestav og profilliste  båret af 
oprindelig to løvehoved-krumknægte ved hvert hjørne. Øverst tre gavle med 
arkader i gennembrudt snitværk mellem halspilastre, som bærer gesims med 
splitgavl, på siderne støttet af  drager. Foran arkaderne Frelseren og to engle 
på små konsoller. På himlens hjørner drejede vaser med blomster. Loftet  har 
femsidet  fylding  med listeindfattet,  gennembrudt plade i midten. 

Stol og himmel er stafferede  som altertavlen, opgangen egetræsmalet. I 
stolens postamentfelter  nye indskrifter  med forgyldte  versaler, og derunder 
spor af  ældre indskrifter.  På opgangspanelet Es. 52, 7 med fraktur. 

†Pulpitur  med bænke, nævnt 1814 (syn). 

G. K. K. 1946 
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†Præsterækketavle  for  tidsrummet 1618—97, ophængt ved prædikestolen6. 
Pengeblok  af  eg med gammelt slidsebeslag, de øvrige beslag moderne. I 

våbenhuset. 
Lysekrone  i renaissance fra  beg. af  1600'rne. 2 x 6 ∽-formede  lysearme med 

bladskeder og rosetter. Mellem nederste rækkes arme delfinformede  pynte-
bøjler. Stang med vasebaluster og skarpkantede profilringe.  Nederst delfin-
bøjle i dobbelt løvehoved og øverst en løve, som siddende på halen holder et 
skjold med versalindskriften:  »Anno 1709 dend 12. Novemb. blef  denne lyse-
krone forærret  kierken til beprydelse af  herr Mogens Rahr sognepræst til 
Sølested, Skowlenge og Gureby kierker og hans dyd-ædle og gudelskende 
hustru, Barbara Ane Myller, som ligger under alteret begravet«. I skibets øst-
ligste fag. 

Orgel  fra  1940. 
Klokke  fra  1400'rne. Minuskelindskrift  om halsen mellem rammelinier: 

»Maria virgo frater  Iohannis G(!)tigoti capellano(!) hic« (»Jomfru  Maria. Bro-
der Johannes Stigsøn(?), kapellan her«). Tvm. 63 cm. Muligvis støbt af  Hans 
Ghyse eller Jacob Jode (Uldall 184). I korgavlen. 

†Klokke.  På halvfemte  skippund (720 kg). Afleveret  ved klokkeskatten 1528. 

G R A V M I N D E R 

Epitafium  fra  o. 1634 over Jens Jacobsøn Riber, sognepræst til Skovlænge 
og Gurreby i 40 år, død 30. jan. 1634 og hustru Anna Due, som begge i levende 
live har foræret  prædikestol (s. 424) og altertavle (s. 423) i Skovlænge kirke 
og prædikestolen i Gurreby (s. 438). Det rektangulære storfelt  flankeres  af 
balusteragtige søjler med beslagværks prydbælter foroven  og forneden,  og en 
slags joniske kapitæler. Postament under tandsnitliste og med konsoller pry-
dede med drager i fladsnit  under søjlerne. Glat frise  med bøjlekonsoller. Top-
stykke over højt postament. Råde pilastrene, der flankerer  det kvadratiske 
felt,  vingerne, postamentet, frisen  og den kartouchefligede  gavl er overbroderet 
med let fladsnit  i form  af  drager, bøjler og beslagværk. 

Staffering  fra  1708 med gyldne frakturindskrifter  i storfelt,  frise  og posta-
mentfelt,  bekostede af  Frederik Lützow til Gammelgaard, Lundsgaard og 
Jershave, »romerske kayserlig mayestets fordum  Artilleri-oberst«, som lod sine 
fem  kirker, Ryde, Landet, Aageby, Skovlænge og Gurreby udbedre og pryde. 
Da fandtes  denne tavle, som berettedes at skulle være opsat som epitafium 
over Jens Riber. I postamentet mindevers og på frisen  Joh. 5, 29. I topfeltet 
maleri af  opstandelsen. Lysebrune ornamenter på mørkere grund og sort-
marmorerede søjleskafter. 
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Fig. 9. Skovlænge. *Korbuekrucifiks  (s. 424). O.N. 1943 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Synsprotokoller 1803—61 (stiftsøvrighedsarkivet,  LA), 1861—80 (bispens arkiv, Ny-

købing F.). — Dokumenter og Breve for  hele Stiftet  1579—1762 div. år (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA). — Biskop Ramus' visitatsbog 1732—1803 (bispearkivet, LA. Odense). — 
Museumsindberetninger af  J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1877, M. Clemmensen 
1915, O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1946, Aa. Roussell 1949. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1754. S. 49 (NM). — M.Clemmensen: Notesbog III . 
1914—15. S. 80 ff.  (NM). 

1 Haugner: Sønder Herred, s. 117 f.,  jfr.  Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 459. 2 Kronens 
Skøder III, 17. 3 Danske Atlas VI, 462, jfr.  J .F r i i s : Laaland-Falster I, 251 f.  og 
optegnelse i Dansk Folkemindesamling. 4 Dok. og Breve 1579—1762. 5 Iflg.  ind-
skrift  på bagsiden, af  maler Julius Hansen, Søllested. 6 Thott 730, s. 386v. (Kgl. 
Bibl.). 

Fig. 10. Skovlænge 1802. 



G U RREBY K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kirken var indtil 1634 anneks  til Skovlænge, 1634—92 til Ryde, 1692—1842 til 

Skovlænge-Søllested og siden atter til Skovlænge1. Om forslag  til dens nedbry-
delse se ovenfor  under Skovlænge (s. 417). 

Kirken tilhørte efter  reformationen  kronen, indtil den i 1689 med Øllingsøgaard blev 
tilskødet fru  Margrethe Gedde, enke efter  vicekansler Holger Vind2 . Den kom siden 
under Gammelgaard, blandt hvis ejere nævnes Fr. v. Lützow, der lod kirken »renovere 
og pryde« (sml. kalkmaleri s. 435). Kirken forblev  under Gammelgaard — også i den 
periode, denne tilhørte s ta ten 3 — indtil den i slutningen af  1800'rne kom under Klint-
holm på Møn. Den overgik til selveje 1913. 

Om det til kirkens opførelse  knyttede sagn, se under Skovlænge (s. 417). 

Kirken ligger ikke i nogen by, men på en lille højning i det åbne landskab. 
Kirkegården, der vist aldrig er udvidet, er på alle sider hegnet af  en munke-

stensmur på kampestenssokkel, afdækket  med vingetegl; kun på et lille 
stykke af  vestsiden er der kampestensdige. I det sydøstre hjørne er der en 
portal med falset  rundbue. 

Kirken består af  romansk kor og skib og gotisk våbenhus, alt af  røde munke-

Fig. 1. Gurreby. Ydre, set fra  nordøst. Aa. Rl. 1943 
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sten i munkeskifte,  samt en tagrytter af  bindingsværk over vestgavlen fra  1797. 
På kirkegården har tidligere stået en tømret klokkestabel (præsteindb. 1755). 

Den romanske  kirke  er muret på en syld, som delvis består af  flækkede 
kampesten. 

Koret har høj sokkel med to fremspring,  øverst en skråkant, nederst en 
kvartrunding. Østgavlen har et højtsiddende, rundbuet, smiget vindue med 
fremspringende,  afrundet  sålbænk. Rundt om buestikket løber et savskifte 
med meget skæve tænder, der fra  begge sider vender æggen opad. I højde 
med savbuens top sidder på hver side et stykke savskifte  under en frise  af 
en enkelt række snedstillede sten og derover fem  savskifter  med varierende 
mellemrum; i gavltoppen et græsk blændingskors, mellem dette og øverste 
savskifte  er stående siksak-muring. Langs taglinien ligger et savskifte.  Koret 
har gavlkonsoller af  fem  afrundede  udkragninger, men ingen gavlkam. På 
nordre langmur sidder en gesimsrest bestående af  et savskifte  over et svagt 
fremspringende  tandsnit med afrundede  tænder; derover sugfjæl. 

Skibet har skråkantsokkel i samme højde som korets, det rundede led er 
vistnok forsvundet  med en senere indhugning af  kampesten. Soklen går ikke 
om på gavlene. Østgavlen har lidt over rejsehøjde på hver side en stump 
svagt fremspringende  tandsnit med afrundede  tænder samt savskifte  langs 
taglinien. Svagt markerede gavlkonsoller, men ingen gavlkam. 

Sydsiden har på midten bevaret et tilmuret, romansk vindue, der har haft 
fremspringende,  afrundet  sålbænk. Vinduet sidder for  tæt under gesimsen, til 
at der kan have været plads til et omløbende savskifte.  Det kan ikke ses, 
om der øst for  dette har været et vindue ligesom på nordsiden, idet der på 
dette sted har været udhugget for  et stort, kurvehanksbuet vindue, inden det 
moderne, spidsbuede vindue er indsat. Sydportalen (fig.  3) er stadig i brug, 

Fig. 2. Gurreby. Plan. 1:300. Målt af  Knud Iversen 1943. 
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Fig. 3. Gurreby. Sydportal. 1:50. Målt af  Erik Lerbech Sørensen 1943. 

omend de indre led er afhugget  (syn 1870). Den står i et kraftigt  fremspring, 
som over portalbuen har en tilbagetrækning af  to skråkanter over en kvart-
runding og derfra  løber op i gesimsen. Den falsede  portalåbning har i hver 
side en rundstav, der i sokkelhøjde løber af  med en spids tå på retkantet base 
og i vederlagshøjde har trekantkapitæl. Den tilsvarende bue har i toppen et 
stykke rundstav afsluttet  i hver ende med et trekantkapitæl. Indvendig står 
portalen i fladt  spærstikspejl. Over portalindfatningens  tilbagetrækninger er 
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Fig. 4. Gurreby. Nordsiden. 1:150. Målt af  Knud Iversen 1943. 

en smukt muret halvsøjle i en blændingsarkade af  to rundbuer, hvis siksak-
murede bund ligger længere tilbage end skibets murlinie. I arkadebuerne er 
hver anden sten sortbrændt. Detaillerne er meget omhyggeligt udført.  Syd-
siden har under gesimsen en buefrise  muret af  krumme sten på kvadratiske 
konsoller, hvoraf  de fleste  er profilerede  med vandrette eller lodrette rund-
stave. I den vestlige del har en eller måske to konsoller form  af  mandehoveder. 
Over buefrisen  ligger et skævt savskifte  og derover et svagt fremspringende 
rulskifte  med rundet underkant. 

Nordsidens østre, romanske vindue er bevaret tilmuret (fig.  4-5); det har om-
løbende savskifte  som østgavlens. Vest derfor  sidder et romansk vindue util-
muret, men indvendig dækket af  en gotisk hvælvingspille. Det har svagt 
fremspringende  lysningssten, men intet spor af  rude. Sålbænken er muret af 
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• - * 

Fig. 5. Gurreby. Detail af  nordsiden med portal og vinduer. 

sten på fladen  og har fremspringende  rundkant. Det er ikke udelukket, at 
disse vinduers sålbænke på midten har været understøttet af  slanke halv-
søjler udspringende fra  soklen. Det vestlige vindue har på indersiden et krumt 
løberskifte  omkring stikket, udvendig er det tilsvarende savskifte  udmuret. 

Den gotisk tilmurede nordportals ydre rundbue har afrundet  kant og står 
på retkantede false,  i det næste led er forholdet  det omvendte (fig.  4-5). Por-
talen står i et lille fremspring,  der over portalbuen har en skråkantafdækket 
tilbagetrækning under en stejl trekantgavl med et blændingskors under en 
udkraget blok i toppen og savskifter  langs skråfladerne.  Nordsidens gesims 
består af  et svagt fremspringende  tandsnit med næsten kvadratiske tænder 
profilerede  med vandrette riller, derover et rulskifte  med rundet underkant. 
Øverst et moderne gesimsled. 

Vestgavlen har lidt over rejsehøjde et svagt fremspringende  tandsnit med 
afrundede  tænder. Ellers er gavlen glat. Den er afbrudt  i halv højde og af-
dækket med tagsten op mod tagrytteren. 

I det  indre  (fig.  6) ses syd for  den moderne udvidede, spidsbuede korbue en 
rundbuet alterniche. En tilsvarende på nordsiden angives at være dækket af 
prædikestolen. Korets overmure har rygskårne fuger  under et pudslag. Gavl-
trekanternes indersider har udglattede fuger  og står upudsede. På skibets 

28 

Aa. Rl. 1949 
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Fig. 6. Gurreby. Indre, set mod øst. 

overmure kan de samme forhold  iagttages; her ses desuden i rejsehøjde et 
fladskifte  i polsk forbandt  med huller for  skråkonsoller af  Gloslundetype (s. 356). 

Ændringer  og tilføjelser.  I kor og skib er i gotisk tid indbygget ottedelte 
hvælv uden overribber, men med sømme langs gjord- og skjoldbuer. I skibets 
sydøst-hjørne går vægpillen delvis ind i alternichen. Skibets vægpiller har 
vederlagsbånd. 

Våbenhuset  er bygget på syld af  tildels meget store kampesten, der står 
fliseagtigt  op i murfladen.  Sidemurene har gesims af  tre små udkragninger. 
Sydgavlen har lige over den moderne udvidede dør et skævt savskifte,  der til 
begge sider ender ved to små, rektangulære blændinger. Over savskiftet  tre 
spidsbuede høj blændinger, den midterste med en lille luge. Gavlen har en skæv 
toptinde. Indvendig har hver langvæg to små, fladrundbuede  nicher over 
murede bænke. Rummet er dækket af  et samtidigt krydshvælv uden over-
ribber; vægbuen mod skibets mur løber på begge sider af  på portalfremspringet. 
På våbenhusets vestside er i 1943 bygget et smalt udhus, der står i forbindelse 
med våbenhuset ved en dør i den nordvestre niche. Ved samme lejlighed er 
en nyere glug i vestsiden tilmuret, og en rund glug er indsat i østsiden. End-
videre fik  sydgavlen små, diagonaltstillede støttepiller. 

Tagrytteren  er af  egebindingsværk fra  1797; den er nu udvendig pudset på 
hønsetråd. Årstallet er indskåret på klokkebjælken. Den temmelig klodsede, 
næsten terningformede  bygningsdel har glamhuller til tre sider, smal, skrå 

G. K.K.1949 
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sugfjæl  og pyramidetag dækket med spån. 
Vindfløjen  er uden inskription. Det var dår-
ligt håndværk, der var præsteret ved tag-
rytterens opførelse,  og klager over dens 
brøstfældighed  begyndte få  år efter  (syn 
1809, 1816, 1838). 

Tagværket  over koret er af  spinkel eg 
med (fornyet)  spærfod  med stiver og enkelt 
hanebånd. I spærene er spor efter  svalehale-
blade fra  spinkle skråstivere til bjælkerne 
før  hvælvingens indbygning. Med undtagelse 
af  kippen mangler alle samlinger trænagler 
og er sikrede med jernspigre. Nummererin-
gen er øksehuggede streger, som dog måske 
stammer fra  et reparationsarbejde. Skibets 
tagværk er af  svær eg og har spærsko med 
stiver, der binder ned på murens inderside, 
dobbelte hanebånd og svære kryds. Våben-
husets tagværk er nyt. 

Kirken, der har stået med røde mure, 

(†) K A L K M A L E R I E R 

I alle kirkens hvælv er der under hvidtekalken fundet  rester af  kalkmalerier 
fra  to perioder. Ved en prøveafdækning  1910 fremkom  der på østkappen i 
skibets østhvælv et billede fra  midten af  1400'rne med motiv fra  kongernes 
tilbedelse. Mellem gavlstolperne i et overdækket skjul sidder Maria med bar-
net på skødet. Kongerne, der er stillet op efter  alder, frembærer  deres gaver. 
Den ældste, som har blottet sit hoved, løfter  knælende låget af  et højt, bæger-
formet  gemme fyldt  med pengestykker, den næste har et lille monstranshus 
og den yngste et stort drikkehorn på fod.  Mens de to af  kongerne bærer fod-
lange dragter, er den yngste iført  en kort kofte,  snabelsko og lavtsiddende 
bælte med nedhængende bjælder. Mellem figurerne  lange, slyngede bladranker. 
Maleriet er overvejende holdt i rødlige farvetoner.  I kappens søndre side fand-
tes rester af  et billede forestillende  omskærelsen eller fremstillingen  i templet. 

I samme hvælv fandtes  i nordre kappe oberst Frederik Lützow og hustru 
Dorothea Magdalena von Harstals våben og initialer samt årstallet 1708. 

28* 

da våbenhuset blev opført,  er nu hvidkalket og hængt med vingetegl. Gulvet 
i kirken består af  sorte og hvide fliser,  i våbenhuset af  ølandssten. 

Fig. 7. Gurreby. Alterstage (s. 437). 
G. K.K. 1946 
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Fig. 8. Gurreby. Dåbsfad  (s. 438). 

Svarende hertil stod i søndre kappe indskriften:  »Anno 1708 haver kirckens 
patron den høyædle og vælbaarne herre, herr Obrist Friderich Lytzou herre 
til Gammelgaard, Lundtzgaard og Jershave, med sin høyædle ov(!) welbaarne 
frue,  fru  Dorothea Magdalena von Harstal ladet kircken renovere og pryde 
tillige med de andre kirckens ornamenter. Gud til ære kirken til zirat. 1708.« 

I våbenhusets hvælv var langs ribbernes yderkanter malet smalle grå og 
rødgule striber. 

De fremdragne  malerier blev atter overkalket. 

I N V E N T A R 

Alterbordet  dækkes af  panel. Ang. †sidealtre, se s. 433. 
Alterbordspanel,  i renaissance, fra  o. 1600. På forsiden  fire  fyldinger  med 

renaissanceprofiler,  på nordsiden halvanden og på sydsiden kun een fylding, 
resten skjules af  altertavlens underbygning. 

Den oprindelige staffering  på kridtgrund er for  største delen bevaret. Pane-
lets forside  og nordsiden har kun været bemalede på nedre halvdel, idet den 
øvre sikkert har været skjult af  et alterklæde. Fyldingerne har indenfor  en 
afstreget  ramme en fra  felt  til felt  varierende ådring med rødt på okkergul 
grund, mens listerne er dels terrakotta, dels gule og grønne. På sydsiden, hvor 

G. K.K.1946 
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P.N. 1917 
Fig. 9. Gurreby. Korbuekrucifiks  (s. 438). 

stafferingen  går helt op, er i fyldingen  malet en arkade med perspektiviske 
kapitæler og bueslag. 

Altertavlen  er et relief  af  Kristus i Emaus af  C. V. Bissen4. 
†Altertavle  fra  1517. En kostbar, forgyldt  fløj  altertavle3 med billedhugger-

arbejde forestillende  Maria med barnet omringet af  apostlene og andre helge-
ner, hvorunder læstes et citat fra  Højsangen: »Tota pulchra es amica mea. 
An(n)o D(o)mi(ni) MDXVII.« (»Du er fuldendt  fager,  min veninde. I Herrens 
år 1517«)5. 

Alter  sølv. Kalk,  skænket 1693, svarende til Skovlænges (s. 423) og med 
samme våben og initialer samt stempler rimeligvis for  Peter von Brockhusen, 
Nakskov (Bøje s. 298). Samtidig disk  med cirkelkors. 

Vinkande  fra  o. 1850, sort, af  københavnsk porcelæn. 
Alterstager  (fig.  7), fra  o. 1650, 40 cm høje. Stor, tung fod  med hulstave 

mellem vulster, slankt, balusterformet  skaft  og flad  lyseskål. 
Døbefont,  romansk, af  flammet  granit. Firkantet fod  med hjørnerne omsluttet 
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Fig. 10. Gurreby. Prædikestol (s. 438). O. N. 1946 

af  lodret tovstav mellem to mindre samt keglestubformet  skaft  med tov-
stav under kummen, der er glat med skrå sider. Indre tvm. 42 cm. 

Dåbsfad  (fig.  8) fra  1626 af  nederlandsk arbejde, 54 cm i tvm. I bunden 
drevet og graveret fremstilling  af  Isaks ofring  indrammet af  ranke og versal-
indskriften:  »Vreest Godt ond erhovt syn gebodt. Sol Deo glorya 1626« (»Frygt 
Gud og hold hans bud. Gud alene æren«). Rand med dobbelt bort af  drevne 
spidsovale og rudeformede  bosser. 

Dåbskande  af  tin, nyere. 
Korbuekrucifiks  (lig. 9), unggotisk, fra  slutningen af  1200'rne. Af  den 82 cm 

høje figur  er kroppen set frontalt,  mens benene er drejet i profil  og fødderne 
overlagte. Hovedet hælder kun let mod højre, tornekronen er snoet, armene 
skråt strakte og lændeklædet knælangt med vulst foroven.  Fladt, samtidigt 
korstræ med grenstumper og trepas for  enderne. Ny mørkebrun staffering. 
På korets østvæg. 

† Kor  gitter.  1818 omtales stakitlågerne mellem kirke og kor (syn). 
Prædikestol  (fig.  10), tidligere anbragt som lektoriestol, i renaissance, af  type 

som Maribo prædikestol fra  1606 (s. 66), men et enklere arbejde, signeret CLS 
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og nærmest beslægtet med Søllested prædikestol, der er malet 1605 (s. 413). 
Den består kun af  tre fag  smykkede med beslagværk; men i modsætning til 
de ovenfor  nævnte arbejder med glatte svikler i storfelterne.  Hængestykkerne 
er adskilte på hjørnerne, og det midterste og største bærer signaturen. 

Nyere grøn staffering  med guld og hvidt. Ifølge  †indskrift  skal stolen have 
båret giveren Jens Jacobsen Riber og hustru Anne Dues navne og årstallet 
1634, rimeligvis hentydende til en staffering  (præsteindb. 1755). Stolen står 
nu i nord-østre hjørne af  skibet over det øverste stolestade, men sad endnu 
1856 på en opsats, som adskilte kor og kirke (syn). 

Stolestaderne  har nye gavle, men rygpanelerne er fra  forskellig  tid, de fleste 
rimeligvis ung-renaissance. Østpanelet i nord under prædikestolen har kan-
nelerede rammestykker fra  renaissancen. Indgangspanelerne med barok-
profilerede  fyldinger  og skællagte skiver på rammestykkerne er samtidige med 
herskabsstol nr. 2. 

Herskabsstole.  1) Den østligste stol på nordsiden stammer ifølge  sin stil fra 
Jørgen Ringnis' værksted, sml. præstestol nr. 2 i Ryde (s. 400) og altertavle 
fra  1637 i Nørre Vedby (Falsters nørre hrd.). Gavlene har to laurbærkransede 
hermer, den ene med velvoksen moustache, under æseløreformede  volutkapi-
tæler. Skafter  med roset og draperi og postament af  vrængemaske. Frise med 
enkelt triglyf  under tandsnit og i gavltoppene et stærkt fremspringende  dia-
demhoved i bruskværk. Døren har en arkadefylding  opløst i bruskværk og 
derunder tandsnit samt en mindre oval, forkrøbbet  fylding.  Øverst et brusk-
værks topstykke over en konsolliste. Nyere grøn staffering  med guld. 

2) Den østligste stol på sydsiden, fra  slutningen af  1600'rne. Gavle med 
skællagte halspilastre på postament med diamantbosser og øverst topstykker 
med volutter. Dør med stor fylding  og tandsnitgesims. Sidepanelerne har 
fyldinger  adskilt af  rammestykker med skællagte skiver. Stafferet  som nr. 1. 
I kirkens sydside. 

Skab,  gotisk, af  eg med oprindeligt, fliget  låseblik og nøgle. Indmuret i 
kirkens nordmur. 

Pulpituret  er nyt. Et †pulpitur  i skibets vestende nævnes 1804; 1856 for-
langes det fjernet  (syn). 

Pengeblok  af  jernbunden eg, anskaffet  1819, da den gamle †blok  var rådden 
(syn). På kirkeloftet. 

†Lysekrone,  seksarmet, men 1838 adskilt og beskadiget6. 
Klokker.  1) 1640. Versaler over buefrise:  »Fru Dorete Munck til Sødal 1640«. 

Derefter  en hånd. På legemet Munk-våben. Hankene har tovstave. Tvm. 39 cm. 
2) 1820, støbt af  I. C. og H. Gamst, Kiøbenhavn 1820. Akantusbort mel-

lem perlesnore over indskriften.  Tvm. 82,5 cm. Omstøbt af  †klokke nr. 2 i 
omtrent samme størrelse (syn). 
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Klokkestolen  har indskåret: »Anno 1797«. 
†Klokker.  1) På fire  skippund, otte lispund (704 kg). Afleveret  ved klokke-

skatten 1528. 
2) 1619 med følgende  indskrift:  »Anno 1619 Gurrebye klokke, hr. Jens Jacob-

sen Riiber, sognepræst sammesteds, Peder Jeppesen og Niels Degn, kircke-
værgere« (præsteindb. 1755). Klokken var revnet 1818 (syn) og omstøbtes 
1820. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten.  1625—50. Rimeligvis over præsteægtepar, da stenen oprindelig 
lå foran  alteret7. Bevaret er en dobbeltkartouche med maske og det relief-
hugne Jesumonogram i hustruens skjold, mens mandens er borthugget, da 
stenen 1697 blev overtaget af  Chrestofher  Wulf,  tidligere apoteker i Ottense, 
død i Wolshaug 5. okt.. 1650, 43 år gammel og Mads Clemendsen, herritsfouged 

i synder herrit, som boede og døde i Wolshaug 11. marts 1695, 77 år gammel. 
Stenen er lagt af  deres ægtefælle  Maren Eriks Datter Helmers 1697. Blåsort 
skånsk eller bornholmsk marmor, 209 x 132,5 cm med fordybede  og forgyldte 
versaler i svagt forsænket  felt  på stenens øverste halvdel. Derunder kartouche-

skjoldene, det ene med Maren Eriksdatters 
sammenskrevne initialer. I skibets nordvæg. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsprotokoller 1803—61 (stiftsøvrighedsarkivet, 
LA), 1861—80 (bispens arkiv, Nykøbing F.). — 
Fortegnelse over Gurreby kirkes inventar 11. april 
1838 (Gammelgaard godsarkiv, Maribo stiftsmuseum). 
— Museumsindberetninger af  Kr. Boock 1876, J. Mag-
nus-Petersen og C. Engelhardt 1877, Eigil Rothe 
1910 (kalkmalerier), P. Nørlund 1917, Aa. Roussell 
1943, O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 1946. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1754. S. 50 (NM). — 
M. Clemmensen: Notesbog III . S. 65 f.  (NM). 

1 J. Friis: Laaland-Falster I, 254, jfr.  Rørdam: 
Kirkelove III , 229 og Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 459. 

2 Kronens Skøder III , 17. 3 Larsen: Laaland Falster I, 203. 4 Weilbachs Kunstner-
leksikon, 2. udg. I, 111. 5 S. Abildgaard: Notesbog I, 50. 6 Gammelgaards gods-
arkiv. 7 Haugner: Sønder Herred, s. 124. 



Fig. 1. Avnede. Prospekt af  kirken, set fra  nord. Aa. Rl. 1946 

A V N E D E K I R K E 
LAALANDS SØNDER H E R R E D 

Kirken, der muligvis i katolsk tid var viet til S. Laurentius (sml. nedenfor),  er fra 
ældre tid, bortset fra  en kortere periode i 1500'rne, annekteret Halsted kirke1 , 

Kirken hørte tillige med hovedkirken under kronen, indtil de 1719 sammen over-
droges baron Jens Juel Vind for  at lægges under det for  ham af  Halsted kloster og gods 
oprettede baroni2 , under hvilket kirken endnu hører. 

S. Laurids' kilde fandtes  ved åbredden tæt ved kirkegården3 . 

Kirken er meget smukt beliggende på et næs, der vest for  den lille by skyder 
ud i flade  enge. Indtil Nakskov fjord  blev inddæmmet i 1860'erne, nåede van-
det op til og forbi  kirken, og endnu skal engene ved vintertide kunne stå 
under vand. 

Den gamle, snævre kirkegård er afrundet  mod vest og indhegnet af  et dige 
af  svær, tildels kløvet kamp, der når mandshøjde, men kirkegårdens terræn 
ligger de fleste  steder højere end digets overkant. I årene 1695—1702 blev 
der årligt arbejdet på at hegne kirkegården (rgsk.), og 1705—07 blev kirke-
gården, »som var meget bortskyllet af  stranden, så at kirken stod i stor fare«, 
indhegnet med et bolværk af  savskårne egestolper og planker (rgsk.), men 
allerede 1721 blev der forlangt  udkast til et nyt bolværk, da kirken var i 
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Fig. 2. Avnede. Plan. 1:300. Målt af  Jens Sørensen 1942. 

fare  ved højvande4. Der er nu kun ca. 6 m fra  kirkegården til diget. Den søndre 
del af  kirkegårdens gamle østgrænse har et almindeligt kampestensdige med 
empireagtige kørelågepiller. Mod øst er kirkegården iøvrigt moderne udvidet 
og begrænses af  en hæk. 

Den lille kirke består af  et gotisk langhus med tresidet østgavl og et gotisk 
tårn udfor  syddøren. Inden tårnets opførelse  har der muligvis stået en klokke-
stabel ved vestgavlen, hvor to blokke af  kampesten markerer et fundament, 
hvis vestlige del måske er bortskyllet af  fjorden  (lig. 2). Langhuset og tårnet 
er bygget af  røde munkesten i munkeforbandt  på en svær kampestenssyld. 

Langhuset  har samtidige, tildels brynede støttepiller på stærkt fremsprin-
gende syld. Udfor  norddøren ligger store kampesten nogenlunde på række i 
ca. to meters afstand  fra  kirkemuren. Det er måske en terrænforstærkning. 
Den tresidede, afvalmede  østgavl har et falset,  rundspidsbuet vindue i hvert 
fag;  kun det søndre er endnu åbent. I sydsidens østligste fag  sidder en lille, 
tilmuret, falset,  fladbuet  præstedør. Sydportalen i det vestligste fag  er ud-
videt, men det øverste af  spidsbuen er bevaret. Nordportalen lige overfor  er 
tilmuret. Den har indvendig to konsolagtige vederlagssten bestående af  to 
udkragninger, den øverste to skifter  høj. Buen er ødelagt af  et moderne vindue. 
Nordsidens midterste vindue er omdannet, så det står som en uformelig  spids-
bue i spidsbuet spejl. De ydre false  af  langsidernes øvrige vinduer er gamle, 
men en lysningsfals  er vistnok borthugget ved indsætning af  de moderne 
vinduer. Langhusets gamle gesims er bevaret i tårnet og består af  et sav-
skifte  under to udkragninger. Den nye gesims af  små sten har tandskifte  under 
et antal udkragninger. 
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Fig. 3. Avnede. Ydre, set fra  nordoøst, 

Vestgavlens gavltop og kamtakker er nye. Indvendig ses en lille, fladbuet 
glug, som senere er udvidet og har fået  vingetegl på sålbænken. 

Det indre  (lig. 4). Kirkerummet er dækket af  tre fag  samtidige krydshvælv 
og et tredelt østhvælv. De helstens gjordbuer er stærkt nedhængende, kor-
gjordbuen har vederlag allerede 80 cm over de synlige syldsten. De tre kryds-
hvælv har kvartstens ribber på de nederste stykker undtagen i østhvælvets 
østside. De to østre krydshvælv har topkvadrat, gavlfagene  har overribber, 
på de andre hvælv er overribben vist fjernet  med undtagelse af  en klods for-
neden. Vestfagets  vægpiller er falsede  og har vederlagsbånd. 

Tårnet  er en tilbygning på sydsiden af  langhuset og bygget af  større munke-
sten end dette. I en af  de kvaderagtige granitsten i tårnfodens  østside er ind-
hugget en kreds. Sydsiden har en dør med en hæslig cementtrappe foran. 
Vestsiden er moderne skalmuret, gesimsen består af  tre udkragninger under 
en skråtstillet sugfjæl.  Tårnrummet, der tjener som våbenhus, har to flad-
buede sparenicher i hver sidemur, i den sydvestre sidder en tilmuret glug 
med trappestik. Overstokværket har en spids, helstens aflastningsbue  mod 
kirkemuren samt en fladbuet,  tilmuret glug i øst og vest. To moderne træ-
vinduer sidder tæt sammen i høje, fladbuede,  døragtige åbninger. Klokke-

Aa. Rl. 1943 
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Fig. 4 . A v n e d e . Indre , set m o d øst, 

stokværket har i øst og syd fladbuede  tvilling-glamhuller, der både ind- og 
udvendigt sidder i fladbuede  spejl. De to andre sider har fladbuede,  falsede 
glamhuller, hvoraf  det vestre er tilmuret. På klokkestolen står indhugget: 
»Dette taarn er sat 1777«, hvilket må hentyde til det høje pyramidespir. 1719 
forlangtes  spiret repareret med egetømmer og munketeglsten, samtidig med 
at kirketaget skulle repareres5. 

Tagværkerne  over langhuset er af  fyr  med enkelte gamle stykker egetømmer 
i valmen. Tårnets spir er af  eg med øksehuggede eller trekanthuggede numre. 

Kirken står nu hvidkalket, undtagen på tårnets nordside, der tidligere også 
har været hvid, og hængt med vingetegl. Gulvene er lagt med gule lerfliser. 

I N V E N T A R 

Alterbordet  er et moderne, glat fyrrepanel. 
†Alterklæder.  1) Nævnt 1683, at lægge under alterdugen, af  grønt klæde6. 
2) Nævnt 1833 som nyt, med fru  grevinde Friis's navnetræk7. 
Altertavle  fra  1749. Kun storstykket er bevaret, flankeret  af  store, joniske 

halvsøjler. Nyere, udsavede vinger og tvedelt topstykke kronet af  kors. I 
storfeltet  et maleri af  Wegener: Kristus prædikende på bjerget, ifølge  indskrift 

Aa. Rl. 1949 
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G. K. K. 1946 

på tavlens bagside indsat 10. aug. 1852. 
På storstykkets bagside frakturindskrif-
ten: »Anno 1749 er denne altertaule op-
set, da sognepræsten var h. Knud Müller, 
degnen Lauritz Frost, substitut Hans 
Christophersen, kirkeverger Rasmus Han-
sen og Jens Rasmussen. Hvem dette vel-
meente er icke til (gode), hand koste een 
bedre dog kircken til baade« samt maler-
signaturen »Pinsit I. E. Tvingel, pector«, 
sikkert ophavsmanden til det oprindelige 
maleri. I postament- og frisefelt  nyere 
indskrifter,  Matth. 6, 33 og 2. Kor. 13, 5 
over spor af  ældre og bag på den ene 
vinge: »Maler . . . Eckernførde  1855«. 

†Altertavle,  nævnt 1667. Ovenpå tavlen 
stod ligesom i en liste udhuggen igennem 
træet disse ord med gamle bogstaver på 
latin: »Se her, du som går forbi,  fordi 
du er årsagen til min smerte, o menne-
ske, se hvad [jeg må lide for  dig]«, hvil-
ket kunne tyde på, at tavlen har inde-
holdt en korsfæstelsesfremstilling8. Fig. 5. Avnede. Alterstage (s. 446). 

Altersølv.  Kalk  fra  1719, 19,5 cm høj. Profileret  fodplade  og fod  med krans 
af  tætsiddende, smalle vulster og lille bladkrave foroven.  Indknebne skaftled 
med midtvulst og tvedelt knop med vulster som fodens.  Muligvis nyere bæger 
med tunger forneden  og forstærket  rand. Københavns bystempel 1719 og 
mestermærke for  Christen Jensen (Bøje 264). Samtidig disk  med cirkelkors 
på randen og mestermærke som kalken og sammen med denne omgjort af 
†kalk og disk fra  1686 (rgsk.). 

†Kalk  og disk.  1) Nævnt 1683, af  t in6 . 2) 1686, af  forgyldt  sølv, vægtig 
27 lod minus et kvint. På foden  indskriften:  »Haf  Dorothea, tack, haf  tack 
for  gafve  stor, Gud var din rige løn i himmel engle chor. 1686«, og på disken: 
»Deo et ecclesiæ Aunede donavit Dorothea Engelberti filia  1686« (»skænket 
af  D. E. 1686 til Gud og Aunede kirke«). Arbejdet udførtes  af  guldsmed Peter 
von Brockhusen, Nakskov (Bøje s. 298). Kirken havde da i lang tid ikke 
haft  anden kalk og disk end af  »bar oc brystfeldig«  tin9 . 

Oblatæske  fra  1778, se Halsted (Laalands nr. hrd.). Oval, med glatte sider 
og på låget graverede initialer og alliancevåben for  Baron Frederik Krag 
Juel Vind og hustru Frederikke Juliane Vind samt kirkens navn. I bunden 
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Københavns bymærke [17]78 og mestermærke for  Jens Sveistrup (Bøje s. 95). 
†Oblatæske  af  træ, nævnt 16836. 

Vinkande,  sort, af  Kbh. porcelæn fra  o. 1850. †Vinflaske,  nævnt 1683 og 
omstøbt 1709 (rgsk.). 

Alterstager  (fig.  5), senmiddelalderlige, 27 cm høje, på tre ben. Ganske mage 
til Græshave alterstager (s. 369), men med to ekstra lysepiber til små lys for-
uden den store lysetorn. 

*Røgelsekar,  indleveret til Nationalmuseet 1809. 
†Fyrfad  af  kobber, nævnt 16836. 
†Messehagel.  Af  rødt fløjl,  nævnt 16836. 
Døbefont,  af  støbejern, fra  sidste halvdel af  1800'rne. 
Dåbsfade.  1) Fra o. 1575, af  sydtysk arbejde. Tvm. 62,5 cm. I bunden ses 

Maria med barnet i solgisel på månesegl i drevet arbejde, indrammet af  dob-
belt minuskelbort. På randen hjort-og-hund-frise  og graverede versaler: »Til 
Guds naufns  ære och daabens beprydelse haffver  Holger Wulf  och hans hustru 
Dorethea Jochums dater Brun foræret  Avfnede  kirche dete fad  anno 1687«. 

2) Fra o. 1650, tvm. 42 cm, med ciseleret bladranke på randen. Dyb, kon-
kav bund. 

O. N.1946 Fig. 6. Avnede. Prædikestol (s. 447). 
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Krucifiks  fra  slutningen af  1400'rne. Fi-
guren, der er 57 cm høj, hænger i skråt 
strakte arme. Tovsnoet tornekrone, lille 
lændeklæde med midtsnip, krydslagte 
fødder.  Korstræ med sengotiske profiler. 
Ny staffering.  På korets nordvæg. 

Prædikestol  (fig.  6) i ung-renaissance. 
Et meget primitivt arbejde fra  o. 1580. 
Fem fag  med to rækker fyldinger  over 
hinanden i brede profilrammer,  på hjør-
nerne står kannelerede balustersøjler med 
korinthiserende kapitæl og bladskede for-
neden. Mellem, over og under søjlerne 
profilerede,  forkrøbbede  lister. Nyere po-
stament, kronliste og bærestolpe; †bog-
stol fra  1692 (rgsk.) og ny opgang. Syv-
kantet himmel, rimeligvis samtidig med 
stolen, men omdannet. Topspirene og de 
mellemfaldende  rosetter er barokke og 
hængestykkerne endnu yngre. 

Stol, opgang og himmel er egetræs-
malede med nyere gyldne versalindskrifter  i felterne.  Herunder konstateredes 
ved en undersøgelse 1948 oprindelige malerier af  dyderne og samtidig oliven-
grøn staffering  af  rammeværket. 

Stolestaderne  er nyere. 
†Præstestol  krævedes 1854 borttaget (syn). 

†Pulpitur.  1692 får  snedker Jens Rasmussen resten af  sin arbejdsløn for 
pulpituret (rgsk.). 1854 kræves lægteret anbragt noget højere eller fjernet  (syn). 

†Klingpunge.  1690 nævnes to pungtavler10. 
Mindetavle  fra  krigen 1864, på sydvæggen. 
Klokker.  1) (Fig. 7) unggotisk, fra  1324 med toliniet meget spinkel majuskel-

indskrift  om halsen: »Prior Kanutus fecit  me fundi  cuius anima requiescat 
in pace amen. Anno D(om)i(n)o MCCCXXIIII« (»Prior Knud lod mig støbe, 
hans sjæl hvile i fred,  amen. I herrens år 1324«). Den øverste linie står mel-
lem to spinkle tovstave, og en lignende findes  på hankene. Tvm. 50 cm (Ul-
dall s. 30 f.).  Klokken hang oprindelig i Halsted kirke (Laalands nørre herred)11. 

2) Fra 1596. Toliniet versalindskrift  om halsen og en enkelt om slagringen: 
»Her Christoffer  Jurnsen som (!)her til Halstet oc Annede, och Morten Son 
faget  och sonne men all«. På den stærkt slidte slagring: »[Wol Gott] fortruvet 
der hat wol g[ebuvet: dass Gott mit uns] wol kan weder uns 15[96]« (»den der 

E. M. 1949 

Fig. 7. Avnede. Klokke fra  1324 (s. 447). 
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stoler på Gud, har bygget godt. Når Gud er med os, hvem kan da være mod 
os«) skrevet med renaissanceversaler og spejlvendt N 1 2 . Øverst på halsen 
rosetfrise  og tovstave på hankene. Tvm. 76 cm. 

3) Støbt i Bochum 1878, af  støbejern. Stemplet med initialerne B V G. 
Ligger i et hjørne af  klokkestokværket. 

†Klokke,  på eet skippund, atten lispund (304 kg), afleveret  ved klokke-
skatten 1528. 

Gravsten  fra  o. 1669. Peder Rasmusøn Holm i Ulesløf,  død 8. nov. 1669, 
66 år gammel. Grå kalksten, 48 x 48 cm. Indskrift  med fordybede  versaler, 
som dækker hele stenen. I gulvet foran  prædikestolsopgangen. 

Regnskaber 1688—1718; 1720 (kirkeinspektionsarkivet, LA); 1694—1720 div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — Synsprotokoller 1849—61 (provstearkivet, LA). — 
Dokumenter og Breve for  Herrederne 1464- -1762 div. år (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). 
— Dokumenter og Breve for  hele Stiftet  1579—1762 div. år (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). 
— Jordebøger, Herredsbøger m. m. 1568—1717 div. år (stiftsøvrighedsarkivet,  LA). — 
Museumsindberetninger af  J. Magnus-Petersen 1877, O. Norn og Gertrud Købke Knudsen 
1946, Peter Kr. Andersen 1948 (prøveafdækning  af  prædikestol), Aa. Roussell 1949. 

J. Th. Bircherods antikviteter (Ny kgl. Sml., fol.  409, Kgl. Bibl.). 
1 Dronning Sophies Kopibøger 1588—1617. S. 141. 2 Kronens Skøder III, 821 ff. 

3 AarbLollFalst. 1924. S. 49. 4 Dokumenter og Breve for  hele Stiftet,  1721. 5 Smst. 
1719. 6 Jordebøger m. m. 1683. 7 Larsen: Laaland Falster, s. 118. 8 J. Th. Birche-
rods antikviteter. 9 Dokumenter og Breve for  Herrederne 1686. 10 Jordebøger m. m. 
1690. 11 Haugner: Sønder Herred, s. 100. 12 Indskriften  kompleteret efter  Bircherod. 

G R A V M I N D E R 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 8. Avnede 1803. 



Fig. 1. Stokkemarke. Ydre, set fra sydost. Aa. Rl. 1949 

S T O K K E M A R K E K I R K E 
L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 

Ki rken siges i p a v e b r e v e at være vie t t i l S. Clemens1. N å r en senere t r ad i t i on vil 
vide, a t dens værnehe lgen v a r S . Jø rgen 2 , skyldes d e t t e fo rmoden t l ig den S. J ø r -

genstavle , der indt i l 1878 f a n d t e s i k i r k e n 3 (sml. s . 459). K o n g e n h a v d e al lerede før 
r e fo rma t ionen k a l d s r e t t e n 4 , hv i lke t s ikker t s tod i forb indelse med , a t de t hele sogn 
t i lhø r t e k ronen som et kongel igt b i rk , oprindel ig vel et særligt len u n d e r den i 1300 ' rne 
n æ v n t e cur ia S t o k k e m a r k e , 5 m e n i begynde lsen af 1500 ' rne admin i s t r e r e t u n d e r Engel -
borg, b l a n d t hv i s l ensmænd nævnes r idderen Albe r t Glob (sml. †glasmalerier) . K i rken 
t i lhø r t e k ronen , indt i l den 1687 blev ove rd rage t Odensebispen 6 . Senere h ø r t e den u n d e r 
K n u t h e n b o r g 7 , f r a hv i l ke t gods den overgik ti l se lveje 1912. 

I k i rken nævnes 1472 et Jomfru Maria alter8. 
I h v e r t fa ld i 15—1600 ' rne i nd tog k i rken en særsti l l ing som landsk i rke , hvo r det laa-

l andske p ræs t e skabs a rk iv b lev o p b e v a r e t i en »Knubkiste«9 . 
Til k i rken k n y t t e s forskellige sagn. En s ten på Lø j e t m a r k skal være k a s t e t e f te r 

den 1 0 . »Kejser Nikolaus« skal i S. Pe te r sborg h a v e l ade t bygge en k i rke m e d et t å r n 
som S tokkemarkes , l igesom t r ad i t i onen h a r fo r t a l t , a t der i sin t i d v a r gemt v ig t ige 
d o k u m e n t e r om k i rken i t å r n s p i r e t 1 1 . 

Kirken ligger på fladt terræn syd for byen; den gamle vej til Tjennemarke 
går tæt vest om kirken. Kirkegården er stor og antagelig udvidet mod øst 

29 
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Fig. 2. Stokkemarke. Sydside og plan. 1:300. 
Målt 1908 af Gerhardt Poulsen (opstalt) og Th. Henningsen (plan). 
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Fig. 3. Stokkemarke. Ydre, set fra nordost. Efter tegning af J. Kornerup 1859. 

og nord. I øst løber den ud i en spids, hvor der skal findes færre knogler i jor-
den end i den øvrige del. Kirkegården hegnes mod syd af en stærkt repareret, 
men i hvert fald i den vestre del gammel mur af tegl og kamp og med en flad-
buet låge ind til præstegårdshaven. I øst er muren sat af Flensborgsten på kamp, 
vist rester af et gammelt dige. Østmuren har en lille låge i søndre ende. Nord-
muren, der tildels er ny, har ligeledes en lille låge. Også vestmuren er ny ; 
den har to kørelåger og er fra begge sider bygget op mod det moderne våben-
hus, der står helt ud til vejen. 

Kirken består af senromansk kor og skib, gotisk apsis, sakristi på korets 
nordside, våbenhus på skibets sydside og vest tårn samt moderne våbenhus 
i vest, alt af røde munkesten. Skibets nordside har tidligere haf t et våbenhus. 

Koret danner det ældste bygningsafsnit; det er opført — med fortanding 
sat af til skibets østgavl — af korte, tykke sten, 25 x 12 x 9 cm i munkefor-
bandt med mange sorte bindere. Enkelte steder ses grov riffelhugning, som 
kan skyldes afhugning af hvidtekalk, men ikke iagttages på apsidens bløde 
sten. Koret har nu syld af små kampesten, men den oprindelige skråkant-
sokkel ses bag sakristiet. Østgavlen har tidligere haf t en højere rejsning. Den 
er nu uden kam og næsten dækket af apsistaget. Bag dette ses gavltrekanten, 
der over rejsehøjde er bygget af munkesten af samme længde som undermurene, 
men 10 cm tykke. Gavlen har glittede rygfuger i overordentlig fin stand. Den 
er af hvidtede savskifter mellem løberskifter delt i tre ligebenede t rekanter ; 

29* 
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Fig. 4. Stokkemarke. Nordportal. 1:50. Målt af Th. Henningsen 1908 (s. 453). 

de midterste ben mangler fire skifter i at nå ned på »bjælken«. I toppen sidder 
et hvidtet blændingskors. Gennem gavlen, der er bygget som fuld mur, er 
med en spidshammer hugget en spidsbuet åbning mellem korets og apsidens 
lofter. Gavlen har svære sætningsrevner, antagelig opstået ved apsisbuens 
indhugning, der må have svækket den betydeligt. 

Korets langmure har hjørnelisener med gavlkonsoller af to afrundede skif-
ter. Gesimsen består af afrundede rulskiftetænder under et savskifte; en skråt-
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stillet sugfjæl står ned på en synlig murlægte af eg. I sydsiden er der spor af 
et par tvillingvinduer, i nordsiden ses på sakristiloftet et 196 cm bredt frem-
spring for en præstedør, der afsluttes med en skråkant to skifter under gesim-
sen, hvis felter mellem tænderne samt savskifte har været hvidtet . Øst for 
fremspringet sidder et romansk vindue af sædvanlig form, som i gotisk tid 
er udhugget i vestre fals til 94 cm's bredde (for at give lys til altertavlen?). 
Vinduet er moderne t i lmuret i inderflugten. Skibets østgavl har i gesims-
højde et kort stykke savskifte og i toppen en rest af et blændingskors, der er 
blevet ødelagt, da tagrejsningen blev sænket. 1816 omtales alle fire vindskeder 
på den egentlige kirke (syn). Det gamle spor af kortaget synes at vise en til-
muret rille for tagbrædder, og øverst, at der har været huller for rygås og 
tagkøl. Skibets langmure er bygget af 26—27 x 12 x 10 cm sten, der ligesom 
korets viser grov riffelhugning. Skibet har hjørnelisener, der ikke går om på 
gavlene, og to skifter ganske svagt fremspringende gavlkonsoller. En skrå-
kantsokkel løber af på lisenerne. Gesimsen er som korets, dog er sugfjælen 
ers ta t te t af to fremspring af moderne murværk. 

Den rundbuede, ti lmurede sydportal står i et fremspring, der går til ge-
simsen, men kun er smykket af et savskifte øverst oppe i flugt med gesimsens 
tænder. Begge sider har spor af tre romanske vinduer med krumt løberskifte 
over stikket. Nordportalen er t i lmuret (fig. 4). Den står i et fremspring, der 
går helt op i gesimsen. Portalens runde buer er muret af skiftevis røde og 
sorte sten ligesom spærstikkene i tvillingblændingen over portalen. Blæn-
dingernes mellempille er borthugget ved åbningen af en senere igen ti lmuret 
dør til et pulpitur. Trappen til denne dør omtales 1803 (syn). 

Vestgavlen har haf t en gavlkam, hvoraf en rest endnu ses på sydsiden. 
Gavltrekanten er bevaret næsten til toppen (fig. 5). Den velbevarede fugning 
langs taglinierne kan tyde på, at gavlen har haf t vindskeder. Øverst sidder 
et hvidtet blændingskors, hvor de manglende nedhæng på korsarmene har 
været markeret ved hvidtning på murfladen. Også savskifterne i gavlen, hvoraf 
det nederste ligger lidt under rejsehøjde, har været hvidtede. Skibets loftsrum 
har været belyst gennem et almindeligt romansk vindue med lysningssten. 
Stenene i både indre og ydre false har fin sildebensrifling, som har været 
skjult af pudsen, der dækker bueundersiden og falsene. 

Det indre (fig. 6) har ingen romanske detailler bevaret udover, at korets 
overmure er pudsede og over pudslinien har huller til skråkonsoller af Glos-
lundetype (sml. s. 356). 

Ændringer og tilføjelser. Apsis kan, som den fortrinlige bevaringstilstand 
af fugerne på korets østgavl viser, ikke være meget yngre end koret. I højalte-
ret er fundet et *relikviegemme (se s. 458), der er skænket af biskop Gisike 
(1286—1300), måske ved alterets genindvielse efter apsidens opførelse; mulig-
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Fig. 5. Stokkemarke. Skibets vestgavl. 1:100. Målt af Gerhardt Poulsen 1908. 

vis har vi da her et vigtigt kronologisk holdepunkt (se kunsthistorisk over-
sigt). Apsis har tresidet form med hjørnepilastre og er opført af store, røde 
munkesten i munkeforbandt . Skråkantsoklen er så bred, at stenene måt te 
lægges på fladen. I midtfaget sidder to falsede, spidsbuede vinduer med mo-
derne glasmalerier (se s. 457). I sidefagene sidder et lignende vindue i t i lmuret 
stand. Gesimsen har en stor frise af halvstens buer, i midtfaget fire, hvoraf 
de to midterste er de største og svagt spidse. Deres midtkonsol består af tre 
bindere, hvoraf den midterste har et ansigt indgravet i stenen. Sidekonsollerne 
dannes af affasede bindere. Sidefagene har hver tre buer med konsoller af t re 
bindere, hvoraf den underste har affaset, tildels svejfet underside. Over bue-
frisen har gesimsen tre pudsede udkragninger, hvis alder ikke kendes. Ap-

siden åbner sig mod koret med en spids bue og har samtidigt krydshvælv 
uden overribber. Vægbuer mangler, også mod korgavlen. 

Sakristiet på korets nordside er bygget af røde munkesten i munkeforbandt , 
men stenene er meget forskellige, forneden og i gavlen findes sten, der måler 
28—29½ cm i længden og 8 cm i tykkelsen, men tykke, korte, sortbrændte 
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sten findes rigeligt i midtpart iet . Sakristiet har ingen syld eller sokkel, i nord 
og øst sidder spidsbuede vinduer, hvoraf det sidste er moderne omdannet til 
dør. Sidemurene har sugfjæl, men ingen gesims. Den glatte gavl har en cirkel-
blænding i toppen. Indvendig er rummet dækket af et krydshvælv med profi-
lerede ribber uden overribber, ganske lave hjørnepiller, skjoldbuer, undtagen 
mod koret, hvor der er en forhugning og afretning af den gamle murs præste-
dørsfremspring. 

Våbenhuset (fig. 2) på sydsiden er af stærkt lappet munkestensmurværk i 
munkeforbandt . Sidemurene har hverken gesims eller sugfjæl og er måske 
gjort lavere. De har hver en omdannet glug. Den omdannede dør har en faset 
spidsbue og en tilsvarende blænding på hver side. Gavltrekanten er af hel-
stens mur og har en cirkelglug; den virker udvendig, som om den er omsat, 
men viser på indersiden munkeforbandt af gule og flammede sten og gotisk 
fugning. Rummet har pudset loft og cementgulv og anvendes nu som ligkapel. 

Vesttårnet er usædvanlig svært og stort og bygget i omtrent samme bredde 
som skibet af store, udmærkede, røde og sorte munkesten i munkeforbandt 
med velbevaret, gotisk fugning. Samtidigt t rappehus og støttepiller — med 
moderne bryn — på svær syld. Sydsiden har et meget stort, mangefalset, 
spidsbuet vindue med afvekslende sorte og røde sten i buen. Et lignende 
vindue har siddet mod vest. Tårnrummet har spids tårnbue og et stjernehvælv, 
hvis ribber løber af i hjørnerne. Det har vægbue i øst og ingen overribber. 
Trappehuset har gesims af to udkragninger og et savskifte. Indgangen er op-
rindelig fra t å rnrummet gennem en lille, fladbuet dør, men er nu groft hug-
get udefra. Trappen er usædvanlig bred og bekvem med rund spindel og tønde-
hvælvet loft. Den udmunder i første mellemstokværk og går derfra videre i 
tårnets murtykkelse med glat loft af spærform. Første mellemstokværk har 
i syd og vest to fladbuede glugger i spidsbuede spejl, nordsiden har kun en 
enkelt, fladbuet, falset glug. En lignende sidder i hver side i andet mellem-
stokværk, den nordre er gemt bag urskiven. I østsiden er spændt en stor 
aflastningsbue over skibets gamle vestgavl. Under klokkestokværket er ud-
vendig på muren på alle fire sider et tilbagespring. Stokværket har til alle 
sider fire fladbuede, falsede glamhuller, der indvendig sidder i et fælles, flad-
buet spejl. Tårnet har et krydstag med fire høje, kamtakkede gavle med høj-
blændinger og cirkelblændinger, der tidligere har stået hvidtede (se opmåling 
fig. 2). Hjørnerne mellem de nederste kamtakker er udfyldt med et vist 
senere indsat murstykke med en skjoldblænding over en udløbsåbning. I 
krydset mellem tagrygningerne sidder et lille spir med en ny fløj stang med 
en stor kugle af kobber. 1827 sås kuglen på spiret hængende i to dele (syn). 
Tømmerkonstruktionen viser, at spiret tidligere har været betydelig større. 
1699 var tårnet tækket med bly (rgsk.). 
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Fig. 6. Stokkemarke. Indre, set med ost. Aa.Rl.1949 

I det indre er korbuen udvidet spidsbuet samtidig med, at der i koret er 
indbygget et gotisk, seksdelt hvælv på lave, affasede hjørnepiller med hel-
stens vægbuer. Ingen overribber. I sengotisk tid er skibets vestligste vinduer 
omdannet til store, spidsbuede, falsede vinduer, der at ter er blevet ers ta t te t 
af de mindre, moderne. Når det i 1816 (syn) meddeles, at »nye vinduer har i 
vestre gavl afløst de gamle i 1815«, er det dog muligvis disse vinduer, det 
drejer sig om. 

Kirken var i gammel tid blytækt, men i 1781 blev i henhold til kgl. resolu-
tion1 2 blyet på nordre side af kirken taget af, og taget ligesom på den søndre 
side belagt med tagsten. Blyet skulle omstøbes, og koret og tårnet tækkes 
dermed. I 1830 har kirkens tag »så godt som været afbrudt«, hvorved kirkens 
indre led meget af regn (syn). 

†Nordre våbenhus giver sig nu kun tilkende ved et svagt tagspor på muren 
ved skibets nordportal. Det har haf t dobbeltfalset, fladbuet dør og glat gavl18. 
I 1699 fik det nyt loft (rgsk.). Muligvis er materialer derfra anvendt til det 

vestre våbenhus, der i ny tid er bygget af gamle munkesten og har medført , 
at t å rnrummets store vestvindue blev ødelagt. 

Tagværkerne er overalt moderne undtagen over sakristiet, hvor spærene 
er af gammel eg med dobbelte murlægter og har spærstivere med svalehale 
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og hanebånd. Tårntaget er omsat af gammel eg og fyr. Apsis og vestre våben-
hus har skifertag, tårnet kobber. De øvrige tage er dækket med vingetegl. 

Kirken har tidligere været kalket udvendig, 1814 skulle tårnets sondre og 
vestre side anstryges med rødlig farve (syn). Nu står kirken med blank mur 
undtagen på søndre våbenhus, der er rødkalket. Indvendig er kirkerummet 
glatpudset, skibet har gipset loft og hulkehlsgesims. Kirken har gulv af gule 
lerfliser, i sakristiet ligger dog bræddegulv over en fyrkælder. 

G L A S M A L E R I E R 

Resen1 3 afbilder (fig. 7) to firpaslignende rammer, der i et rundt felt har 
Globs våben. Under det ene »h. Albreth Glob miles«, under det andet »Mester 
Anders Glob deghn i Roskille och prosth udi Onse«. Vinduerne omtales endnu 
1833 sammen med andre som ikke mere eksisterende14. Disse andre viste 
paven, Maria med barnet, Kristus, der lægges i graven, Knud den Hellige, 
Oluf den Hellige, S. Jørgen og en katolsk bisp. Samtidig nævnes: I koret 
Knud Urnes og Margrethe Grubbes våben fra 1519, hvilket muligvis også 
har været glasmalerier. I apsidens østvinduer er 1937 indsat glasmalerier af 
J . Th. Skovgaard. 

Fig. 7. Stokkemarke. †Glasmalerier. Efter Resen (s. 457). 
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Fig. 8. Stokkemarke. *S. Jørgen og dragen (s. 459). 

I N V E N T A R 

Alterbordet består af glat fyrretræs panel. Det oprindelige murede bord er 
formodentlig blevet nedbrudt 1835 (srnl. ndf.). 

*Relikviegemme f ra slutningen af 1200'rne, en lille blykapsel med ben-
stumper indsvøbt i rødt silketøj og rester af en pergamentstrimmel, der 
har båret helgenens navn. På kapselens ene side er indristet runerne: »æpi-
scopus gisiko«15, hvoraf fremgår, at Odensebispen Gisike (1286—1300) har 
skænket relikvierne og formodentlig (gen)indviet alteret. Fundet i al terbordet 
ved restaurering 1835. Nu i Nationalmuseet. 

†Alterklæder. 1) Af rødt fløjl, skænket af sognepræsten 1677 (rgsk.). 2) Af 
sort fløjl, nævnt som gammelt 1697 (rgsk.). 

Som alterprydelse t jener en moderne predella med malede bibelsprog og et 
kun 80 cm højt , sengotisk krucifiks fra slutningen af 1400'rne, som oprindelig 
har hængt i korbuen1 6 . Kristus har snoet tornekrone, lokket hår og skæg; 
kun ribbenenes nedre ender er markerede. Armene er næsten vandret te , 
lændeklædet smalt, folderigt, med midt- og sidesnip, skinnebenene skarp-
kantede og fødderne krydsede. Korstræet er nyt, og der er ingen spor af den 
ældre staffering, som fjernedes fra figuren 1937. 
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Tre af denne alterprydelses forgængere er helt eller delvis bevarede, de to 
endnu i kirken: 

1) Fra en sengotisk †fløjaltertavle, o. 1500, hidrører et stort *relief af S. Jørgen 
og dragen (fig. 8), 106 x ca. 92 cm17 . Hest og ryt ter ses i profil, S . Jørgen 
med ansigtet drejet let udad. Han svinger sit sværd stående i stigbøjlerne, 
mens hesten går frem i et spring over dragen, som ligger på ryggen med hel-
tens knækkede lanse i gabet. Yderst til højre knæler prinsessen, og i den mod-
satte side føres hun ud til dragen af to krigsfolk, mens kongen og dronningen 
ser til fra slottets vindue. I baggrundens høje bakker rider den sejrrige S. Jør-
gen med prinsessen bag på sin hest op mod en muromkranset by, hvis urolige 
silhouet danner relieffets øvre afslutning. Af alterskabet, som har dannet 
ramme om fremstillingen, er intet bevaret, men det skal, ifølge pastor Gal-
schiøt, have været forsynet med fløje, hvorpå de 12 apostle var anbragt . 
Høyen nævner også fløjenes ødelagte malerier18. En del af den oprindelige 
staffering er bevaret ; rustningen er gylden, hesten rødbrun, græsset grønt og 
dragen malet med lazurfarver. Relieffet skænket 1878 til Nationalmuseet. 

2) Fra en barokaltertavle, der i 1600'rnes slutning har afløst den katolske 
tavle, s tammer et maleri af nadveren, 246 x 196 cm, i samtidig bølgeliste-
ramme. I forgrunden to store silhouetagtige figurer, mens de øvrige apostle, 
som trænges for enderne og bag bordet om Kristus, har dragter i klare, stærke 
farver. Ansigterne er meget varierede og baggrunden gråsort med søjle og 
draperi. Maleriet er rimeligvis opsat i 1690'erne, idet Abraham snedker 1692 
gør et overslag over altertavlen, som betaltes 1698 og stafferedes år 1700 
(rgsk.). Indtil 1878 og fra 1926—38 t jente maleriet som altertavle, men hænger 
nu på skibets nordvæg1 6 . 

3) En afstøbning af Thorvaldsens Kristus fra 1878, købt af grev Knuth , 
men f jernet fra alteret igen 192616. Nu i sakristiet. 

Altersølv. Kalk fra 1724, 21 cm høj. Sekssidet fod med tunget fodplade 
og vulst, sekskantet skaft med flad, tvedelt, riflet knop og bæger med udsvajet 
rand. Københavns bymærke og mestermærke for Niels Johnsen (Bøje 304). 
Diske. 1) Samtidig med kalken. Opadbøjet rand med cirkelkors. 2) Fra 1858 
med grev Eggert Knu ths kronede spejlmogram på den bladprydede rand. 
Oblatæske f ra o. 1700, cylinderformet med krans af blade stående op fra fodpla-
den. Låg med lille, riflet kant , som går lidt ned over æskens sider og bred, 
skråriflet vulst samt i midten roset i gennembrudt arbejde af sølvtråd. Muligvis 
identisk med en sølvæske på 13 lod, som »Kirstine hr. Matthias Atches« skæn-
kede kirken 1696 (rgsk.), men som ganske vist skal være blevet stjålet 172019. 

†Kalk og disk, forgyldt, skænket 1664 af Christen Hendrichsen, omgjort 
1698 (rgsk.). †Vinkande, af sølv, fra 1670 på 43½ lod (rgsk.), stjålet 172019. 

Sygekalk fra 1616, 11,5 cm høj, forgyldt. Sekstunget fodplade med riflet 
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G.K.K.1946 
Fig. 9. Stokkemarke. Alterstage (s. 460). 

G.K. K. 1946 
Fig. 10. Stokkemarke. Dåbsfad (s. 461). 

kant under flad vulst, s tandkant med 
rudemønster og fod med graverede linier 
langs tungerne. Sekskantet skaft med 
profilringe øverst og nederst samt over 
og under den flade knop, der har to ræk-
ker drevne blade og i de rudeformede 
felter mellem tungerne: »Ihesus« med ver-
saler. Lille bæger med stejle sider. På 
foden to graverede våben, muligvis for 
Lave Beck til Havrelykke († 1607) og 
Agate Grubbe († 1623) samt årstallet og 
initialerne K B . Københavns bymærke 
og mestermærke for Mads Claussøn (Bøje 
137). Samtidig forgyldt disk. 

†Sygekalk og †disk, af sølv, samt †vin-
flaske af tin skænket 1664 af Christen 
Hendrichsen (rgsk.). 

†Tin f laske , nævnt 1697 (rgsk.). 
Alterstager (fig. 9), sengotiske, 27 cm 

høje, på tre ben; svarende til Græshave 
alterstager (s. 369). Løs lysetorn. 

†Alterbog, anskaffet 1698 for 9 dir. 
3 mrk. 12 sk.; bindet betrukket med 
sort fløjl og beslået med sølvspænder og 
hjørnebånd i sølvfiligran. På begge sider 
af bindet en sølvplade siret med løvværk 
i filigran. Bogen blev stjålet 172019. 

Korbuekrucifiks, se altertavlen s. 458. 
†Røgelsekar, nævnt 1697 (rgsk.). 
†Messehagler. 1697 nævnes to fløjls-

messehagler, en grøn og en sortblomstret 
gul (rgsk.). 

†Brudekrone af forgyldt sølv, »fordum 
brugt til brude« (inventarium 1697). 

†Knæfaldsskranke, ifølge rgsk. udført 
1698 sammen med †korgitter. 

Døbefont fra 1840 (syn), udført i nygotisk stil af malet kunstsandsten. 
†Døbefont, nævnt 1814, »bør have en bredere fod« (syn). 
†Fontegitter, nævnt 1682, da det bestemtes, at †korgitteret skulle laves af 

»de forige traller, som var om fonten«20. 
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Dåbsfad (fig. 10) af nederlandsk arbejde 
fra o. 1650, 38,5 cm i tvm. I bunden 
S. Jørgen og dragen i drevet arbejde om-
givet af bort af versaler og derom ind-
stemplede blade. 1697 omtales et mes-
singfad til fonten, skænket af sognepræ-
sten Hans Clausen (Cassel), rimeligvis 
identisk med ovennævnte (rgsk.). 

†Korgitter. 1698 afdeles koret med 
tralleværk (rgsk.), således at †præste- og 
†degnestol kan være indenfor tralværket, 
som skal laves af †fontegitteret, og helst 
således, at der bliver en gang om alte-
ret2 0 . 1845 kræves den hele opsats mellem 
kirke og kor, der så at sige skjuler alte-
ret, bort taget (syn). 

Prædikestol (fig. 11) i renaissance og 
udført af samme mester som Købelev 
prædikestol fra 1593 og Horslunde (Laa-
lands nørre herred). I stolens fire stor-
felter er der muslingeskalnicher med evangeliststatuetter indrammede af på-
lagte brædder med beslagværksprydede arkader, som har kontursvungne 
pilastre og tungekantet bueslag, hvori evangelistnavnene er skårne med relief-
versaler. Under arkaderne er der små smalfelter indrammede af profillister 
og med versalindskriften: »Non addetis / ad verbum qvo / d loqvor nec / 
auferetis« (»I skal ikke lægge til eller t række fra i den text , jeg forkynder«). 
På hjørnerne står kvindelige hermer med vinkelbøjede, joniske kapitæler. 
De to yderste mangler deres at t r ibut ter , mens de midterste forestiller Troen 
og Retfærdigheden. De er nøgne, men står mod et draperi, som fortsætter 
ned om skafterne, der iøvrigt er pyntede med frugtklaser. Postamentet har 
forkrøbbet gesims af små konsoller og felterne samt de vinkelbøjede frem-
spring indrammes af profillister. Frisen er gennemløbende, og kronlisten har 
tandsnit og æggestav under den fornyede håndliste. Stolen hviler på fem store 
s-bøjler med ædelstensgruber, hvoraf de tre ender i englehoveder med vinkel-
bøjede volutkapitæler. Nyere bærestolpe og opgang. 

Stafferingens stærke farver stammer fra 1937, ved hvilken lejlighed de gamle 
indskrifter blev afdækkede og genfremstillede. I frisen Esaias 55, 6 på latin 
med versaler og i postamentfelterne Matth. 6, 33, Mark. 1, 15, Luk. 16, 17 
og Johs. 12, 36 på dansk med f raktur . 

Stolestaderne er nyere. Af et †stolestade er bevaret et 56 cm langt *brædt 

O. N.1946 

Fig. 11. Stokkemarke. Prædikestol (s. 461). 
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Fig. 12. Stokkemarke. Lysekrone 1695 (s. 463). 

med udskåret bomærkeskjold og navnet Christen Jørgensøn. I stiftsmuseet, 
Maribo. 

†Præstestol. 1682 skulle der indrettes en stol til præsten på højre side alte-
ret, og om han ønskede det et skillerum20; 1827 bortskaffedes »skriftestolen«, 
som stod i koret (syn). 

†Degnestol stod 1682 på den plads, som var udset til præstestolen og flyttedes 
derfor over på den anden side alteret2 0 . 

†Brudestol, nævnt 1697 som gammel og ubrugelig (rgsk.). 
†Kiste, nævnt 1575 og oftere, en såkaldet knubkiste [d. v. s. gjort af een 

t ræstamme] af velbeslået eg (sml. indledningen s. 449)21. 
†Pulpiturer. 1682 omtales det ny galleri og 1719 det »vide« og det store 

lægter, som begge må repareres (syn). 1814 nævnes trappen i nordre våbenhus 
op til lægteret og døren fra våbenhusets loft til det mellemste lægter (syn). 

O.N. 1946 
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†Orgel, nævnt første gang 166921 og angives 1697 at have fem stemmer 
(rgsk.). 1682 stod det på alterets venstre side nedenfor degnestolen20, men 
er rimeligvis forsvundet i løbet af 1700'rne, idet der 1788 klages over, at man 
ikke længere har orgelværk som før2 2 . 

Klingpunge. To ens klingpunge fra 1768, af brunt fløjl med skindfoer og 
stumper af sorte, drejede skafter. Af bjælderne har den mindste en lille gra-
veret blomst omkring ringen. Den synes noget ældre end 1768 og stammer 
rimeligvis fra en af de to †klingpunge, som anskaffedes 1699 for 11 dlr. (rgsk.). 
Den anden og største har indskrif ten: »Gud til ære givet til Stockemarke Kircke 
af E. H. S. og M. A. D. 1768« med graveret skriveskrift. Opbevares i skolen. 

Maleri fra 1881 af sognepræst Christian Ludvig Galschiøt, malet af J. Roed 
til præstens 60 års jubilæum2 3 . 

†Mindetavle fra 1742, opsat over Christen Nielsen, forhen boende i »Løyets 
Gaarder«, som 1742 gav 100 dlr. til kirken2 4 . 

Lysekrone (fig. 12) i bruskbarok fra 1695, et ualmindelig smukt og kraf-
tigt arbejde. Stang i tre led, nederst stor hængekugle med bruskværks knop-
per og krans af akantusblade, ægformet midtled ligeledes med akantusblade 
og øverst lille kugleled med flakt ørn. Seks svære, S-svungne lysearme med 
bruskværk løbende ud i englefigurer, som holder de muslingeformede lyse-
skåle. Mellem stangens to øverste led en krans af seks prydbøjler i form af 
engle med krop af bruskværk, svarende til seks mindre bruskbøj ler mellem 
lysearmene. På hængekuglen indridset versalindskrift: »Gifven til Stokemarke 
kirke af sogne(præst) h(r) Mathias Carst(ensen) Atche og hans k(ære) hust(ru) 
Kirstine Margrethe H(ansdatter) Halsen. Gud alene æren og takken. Anno 
1695«. Samtidig ophængning med fem led. I koret. 

†Lysekrone anskaffet 1698 for 24 dlr. (rgsk.). 
Sej erværk, vistnok fra 1692, da urmageren efter akkord fik 70 dlr. for et 

sejerværk (rgsk.), men ombygget af Carl Petersen, København. 1699 blev 
der gjort en stor forgyldt †solskive i Odense, og en urmager fra Odense re-
parerede værket for 54 dlr. og indrettede det til at vise inden og udenpå tår-
net (rgsk.). Slagværket står i forbindelse med klokke nr. 1. 

Klokker. 1) Fra 1400'rne, skriftløs med profiler om halsen og over slagringen, 
i forbindelse med urværket. Tvm. 108 cm. (Ikke hos Uldall). 

2) 1554, støbt af Karsten Middeldorp, Lybæk. Plat tysk versalindskrift 
under en fin akantusbolgeranke: »Ano 1554 hebben de karckswarn [kirke-
værgerne] to Stockemarck Hans Jepsen, Rasmes Mickeisen, Nels Brun, Hans 
Smit dusse klocke to Lubick bi Karsten Middeldorp laten geten«. Hankene 
er prydet med skæggede mandshoveder. Tvm. 92 cm. 

3) 1596, med versalindskrifter. Foroven under stiliseret blomsterbort: 
»Welb(yrdig) Knud Wrne met t fru Maerite hafver giort forskud thill thenne 
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Pacht & Crone fo t . 

Fig. 13. Stokkemarke. Epitafium over sognepræst Hans Pedersen Halsen † 1691 (s. 464). 

klocke 50 daler. Gud vere deris løn, der h(r) Matz Brun vor sonprest«. På den 
ved svejsning 1936 ødelagte slagring stod: »Rasmus Hanss[en] degn oc Hans 
Kiølle kirkewerge. Anno 1596. Dum trahor audite voco vos« (»hører, når jeg 
trækkes, jeg kalder eder«)25. Tvm. 79 cm. 

†Klokker. 1—2) Den ene på halvandet skippund, seks lispund, (288 kg), den 
anden på halvandet skippund (240 kg), afleverede ved klokkeskatten 1528. 
3) Nævnt 1697 (rgsk.). 

Gammel klokkestol af eg til tre klokker. 

G R A V M I N D E R 

Epitafium (fig. 13) fra o. 1680 over sognepræst Hans Pedersen Halsen med 
hustru Barbara Olufsdatter og syv børn. Ovalt maleri på lærred, 235 x 200 cm. 
Ægteparre t står i midten halvt vendt mod hinanden, og børnene er ordnet 
i en halvkreds, de forreste knælende foran forældrene. Ansigtstyperne er ret 
varierede, og den mindste pige angives som død ved krans om håret. Mørk, 
gullig baggrund med stort, blåt draperi heftet op i den ene side. Samtidig bred 
ramme med bølgelister. På skibets sydvæg26 . 
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Gravsten. 1) O.1610. Sognepræst Mads 
Brun (Matthias Brunonius), født i Kø-
benhavn under belejringen 1534, ordi-
neret 1557, død 1 6 � , og hustru Maren 
(Marina), dat ter af hr. Johannes (pastor 
Hans Simonsen)27 i Fuglse, født 1549, 
død 1 6 � . Gråspættet kalksten, 198x 
133 cm. Latinsk indskrift med relief-
versaler. Øverst på stenen Kristus med 
verdenskuglen i rektangulært felt afslut-
tet foroven af knækket, profileret bue-
slag. Nederst symmetrisk skjoldfelt med 
initialerne M B to gange. I sakristiet. 

2) (fig. 14). O. 1626. Figursten over 
Hans Frederiksen Mule (Johannes Fri-
derici Mulenus), sognepræst i Stokke-
marke, død 1626 og hustru Margreta, 
dat ter af hr. Mads Brun (se nr. 1). Grå 
kalksten, 168 x 107 cm, med latinsk 
gravskrift i fordybede versaler langs 
stenens rand. I det forsænkede midtfelt 
står de afdøde i strengt frontal t relief. 
Han har en bog i hånden og er iført 
ornat, t rekvart lang vid kjole med ærmer, som er rynket til skuldersømmen, 
og pibekrave; hun har tindingbuklet hovedlin, kjole med s tramt liv og t rekvart-
langt slag. Mellem figurerne vinget englehoved. Rimeligvis samme værksted 
som gravsten nr. 15, 16 og 17 i Maribo domkirke (s. 75 f.), men udførelsen 
simplere. Indmuret i våbenhuset. 

3) O. 1640. Rødgrå kalksten, 1 7 6 x 9 8 cm, med sekundær indskrift. På ste-
nens øvre halvdel en stor oval medaillon med konkav bund og et yderst naivt 
relief af Kristi fødsel. Under medaillonen, som holdes af to engle stående på 
englehovedkonsoller, er indskrift tavlen med spor af den oprindelige gravskrift , 
der har været med reliefversaler ligesom den endnu bevarede religiøse rand-
skrift. Tavlen flankeres af bruskværk. I hjørnerne cirkelslag med evangelisterne. 
Mellem disse foroven et englehoved og forneden to bruskværks kartouche-
skjolde, nu uden mærker. O. 1796 er den oprindelige gravskrift udslebet og 
ers ta t te t af en ny, ligeledes med reliefversaler over Jørgen Bølle, Jacob Bølles 
søn, født 12. sept. 1781, død på Knut tenlund 27. juli 1796. Navnet gentages 
på det ene kartoucheskjold. Fra samme værksted som gravsten nr. 35 i Maribo 
(s. 80) fra o. 1642. Indmuret i våbenhuset. 

E. Skov 1949 

Fig. 14. Stokkemarke. Gravsten over sogne-
præst Hans Mule †1626 og hustru (s. 465). 
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4) O. 1664. Hans Clausøn Cassel, sognepræst i Stockemarcke i 14 år, død 
40 år gammel, 6. febr. 1664. Første gang gift med Anne, Jørgen Sadolins 
datter , siden med Cissel Madt[s]datter Lercke, som har bekostet stenen. Rød 
kalksten, 168,5 x 108 cm. Indskrift med fordybede versaler. I hjørnerne 
cirkelslag med evangelistsymbolerne, mellem de øverste initialerne H H C K 
i cirkelramme og mellem de nederste et svagt forsænket felt med dødninge-
hoved og -ben over timeglas. Langs randen en fordybet rammelinie. Indmuret 
i våbenhuset . 

R e g n s k a b e r 1692—1704 (k i rke inspek t ionsa rk ive t , LA). -— Synsprotokol le r 1803—61 
( s t i f t søvr ighedsa rk ive t , LA). — U d s k r i f t af b iskop Blochs v i s i t a t sbog 1786—1803 
( s t i f t søvr ighedsa rk ive t , LA). — D o k u m e n t e r og Breve for H e r r e d e r n e 1464—1762 div. 
å r ; D o k u m e n t e r og Breve for hele S t i f t e t 1579—-1762 div. år ( s t i f t søvr ighedsark ive t , 
LA). — Museums indbe re tn inge r af J. Magnus -Pe te r sen 1877, M. Clemmensen 1915, 
H. Munk 1938 (s taf fer ing af prædikes to l ) , O. N o r n og G e r t r u d K o b k e K n u d s e n 1946, 
Aa. Roussel l 1949. 

S. A b i l d g a a r d : No te sbog I. 1754. S. 71 ff. (NM). — N. L. H ø y e n : Notesbog V I I . 1830. 
S. 43 ff. (NM). — J . K o r n e r u p : Notesbog X I I . 1859. S. 2 (NM). — M . C l e m m e n s e n : 
Notesbog I I I . 1914—15. S. 73 ff. (NM). — H o l m s samling (LA). 

1 22. sept . 1396. A c t a Pon t i f l cum Danica , nr . 883. 2 Ny kgl. Saml. fol. 368 b; 
J . Fr i i s : L a a l a n d - F a l s t e r I , 207. 3 Den hidt i l a lmindel ige antagelse , a t denne t av l e 
skulle s t a m m e f r a »S. Jø rgens hospi ta l i Bregerup« holder næppe st ik, da denne s t i f te lse , 
som de t nedenfo r vil bl ive påv i s t , må søges i Krønge sogn (Fuglse hrd.) . 4 S u h m : 
Saml. I I , 2, s. 63. 5 D i p l o m a t a r i u m D a n i c u m , 2. R. X, nr . 360. 6 H a u g n e r : Mar ibo 
og F e j ø Birker , s. 20. 7 For tegne lse over k i rkee je re 1809 (RA). 8 Af sk r i f t af skøde 
1472 (LA). 9 K i rkeh i s t . Saml. 3. R, VI , 407, 429, 432; T h o t t 730, fol. 481. Se også 
N y t h is tor isk T idssk r i f t V, 137. 1 0 Optegnelse i dansk fo lkemindesaml ing . 1 1 J . F r i i s : 
L a a l a n d - F a l s t e r I , 207. 1 2 B i speark ive t nr . 903, Ho lms saml. (LA). 1 3 Ulda l l 186, 
2° V, 341. 1 4 L a r s e n : L a a l a n d Fa l s te r I , 206. 1 5 D a n m a r k s R u n e i n d s k r i f t e r sp. 260 f. 
16 H a u g n e r , s. 15. 17 Inv . nr . D 1267 i NM. Sml. endvidere no te 3. 18 H ø y e n : 
No tesbog V I I , 44. 1 9 H a u g n e r , s . 16. 2 0 D o k u m e n t e r og Breve fo r He r r ede rne , 1682. 
2 1 H a u g n e r , s . 15; sml. n o t e 9. 2 2 H o l m s saml. (LA). 2 3 D a n s k e ma lede P o r t r æ t t e r 
I X , 225. 2 4 H o f m a n : F u n d a t i o n e r VI , 146. 2 5 Afsk r i f t i p ræs tegå rdens a r k i v ; he r 
s t å r dog cum i s tede t for d u m . 2 6 D a n s k e ma lede P o r t r æ t t e r I X , 224 f . 2 7 S. V. 
W i b e r g : B id rag til dansk Præs teh i s to r ie I , 405; I I I , 195. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 15. Stokkemarke 1809. 



†S. O L A F S K A P E L 
S T O K K E M A R K E S O G N , L A A L A N D S S Ø N D E R H E R R E D 

Kapellet skal have ligget i Saltvig, nær s t randen, i forbindelse med et marked , som 
ophævedes 16461. I 1770'erne2 og endnu i 18593 hævdedes der at være synlige rester 

af kapellet . Den lokale t radi t ion udpeger et areal på Kl in tegaards mark som kapellets 
p lads; ved en gravning på stedet i 1950 afdækkedes nogle sparsomme murres ter , som 
dog snarere synes at s t amme f ra en teglovn. I nærheden heraf f and tes desuden betyde-
lige rester af et middelalderligt kalkbrænderi . Syv monter , rækkende f ra Erik 6. til 
kong Hans , opgives funde t i Sal tvig; sandsynligvis hidrører de f ra markede t eller kapel-
t omten , men findestedet er ikke nærmere oplyst. De findes nu i s t i f tsmuseet i Maribo. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Museumsindberetning af E. Skov 1950. 
1 Smaalandske Registre 1646, 13. ma j . 2 Danske Atlas VI, 460. 3 J. Fri is : Laa-

land-Fals ter I, 209. 

30* 



Fig. 1. Branderslev. Ydre, set fra sydost. 

B R A N D E R S L E V K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Ki rken h a r i ka to l sk t id muligvis v æ r e t vie t t i l jomfru Maria (sml. k lokke nr . 1 s. 478). 

Om dens his tor ie i midde la lde ren er i øvr igt i n t e t oplys t , u d o v e r at k r o n e n al lerede 
før r e f o r m a t i o n e n h a v d e k a l d s r e t t e n 1 . K r o n e n v a r e jer 2 , indt i l k i rken i 1693 blev til-
skøde t J . F r . S teensen ti l A s s e r s t r u p 3 (sml. a l t e r t av le s . 473). R l a n d t de senere e jere 
nævnes b iskop T h e s t r u p og Ander s Riegelsen ti l Øl l ingsøgaard (sml. k lokke nr . 2 s. 478). 
I 1770 'erne t i lhø r t e k i rken a t t e r e jeren af Asse r s t rup 4 , m e n k o m siden u n d e r N a k s k o v 
L a d e g a a r d 5 , f r a hv i lken den i 1865 blev k ø b t af sognets beboere 6 . K i r k e n overgik ti l 
selveje 1. jul i 1913. 

Sagnet for tæl ler , at k i rken er op fø r t af en j o m f r u , der ikke k u n n e enes m e d sin søster 
om he r skabss to lene i He r r edsk i rke 7 , s a m t a t en hes t løber f r a G e r t r u d s m i n d e s s ta ld til 
k i rken 8 . 

Kirken ligger i sognets nordøstre hjørne, f je rn t fra al bebyggelse. Kirke-
gården er o. 1866 udvidet mod vest9 , den omgives af et kampestensdige, 
undtagen mod vejen på sydsiden, hvor der er et t ræstaki t med låge. 1692— 
93 opførtes en grundmuret †kirkegårdsport med låge og dækket med tagsten 
(rgsk.). På den anden side af vejen ligger et kirken tilhørende hus, der 
antages at have afløst et af biskop Frantz Thestrup i 1690'erne opført hus 

Aa, RI. 1950 
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»til præstens og sognefolkenes t jeneste samt tvende fattige deres husværelse«10. 
Det formodes at have ligget vest for kirken9 . 

Kirken består af romansk apsis, kor og skib, sengotisk våbenhus, der oprinde-
lig er underdelen af et tårn, og ryt ter tårn på skibets vestende fra 1744. 

Den romanske kirke er opført af røde munkesten i munkeforbandt med sorte 
bindere i ydermurene. Syldstenene er (nu?) stærkt blottede. Alle tre bygnings-
afsnit har sokkel bestående af en afrunding under en skråkant ; på skibets 
nordside er det underste led senere ers tat te t af indhuggede kampesten. Mod 
sædvane er alle gesimser ens (fig. 5) og består af en svagt fremspringende 
buefrise på binderkonsoller, hvoraf en enkelt er profileret med en tynd siksak-
rundstav, de øvrige med vandre t te riller. På apsis er de fire nordlige buer 
mindre end de andre. Over buefrisen ligger et savskifte under en udkraget 
afrunding. Gesimsen løber af på gavlkonsoller med to eller flere afrundede led. 
Der har ikke været hjørnelisener. Apsis har haf t i hvert fald eet, måske tre 
romanske vinduer, der nu er ødelagt; alle andre spor af kirkens romanske 
vinduer er forsvundne. 

På korets sydmur ses en tilmuret, rundbuet præstedør, hvis portalfrem-
spring er borthugget. Indvendig har døren fladbuet stik og i karmene huller 
til stængebom. I 1892 synes døren endnu at have været i brug (fig. 3). Ko-
rets gavltrekant er glat og har ommuret kam med top- og fodtinder. 

Skibets østgavl er over kortaget udkraget på afrundede rulskiftetænder og 
har derover to savskifter og en lille, ligearmet korsblænding. Gavlkammen 
med top- og fodtinder er nyere. Syddøren sidder i et kraf t igt portalfremspring, 
hvis øvre afslutning er borthugget, men ses at have bestået af en afrunding 
under en skråkant ; det nåede ikke op til buefrisen. Af portalens false er kun 

Fig. 2. Branderslev. Plan. 1:300. Målt af V.Koch 1892. 
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Fig. 3. Branderslev. Sydfaçade. 1:150. Målt af V.Koch 1892. 
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Fig. 4. Branderslev. Østfaçade. 1:150. Målt af V. Koch 1892. 
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Fig. 5. Branderslev. Gesims på korets sydside. 1:20. Målt af V.Koch 1892. 

bevaret en skråkant og en t rekvarts tav, hvis baser og vederlag har været 
formet som terningkapitæler, de øvrige led er borthugget ved indsætning af 
den nuværende dør. Norddøren er t i lmuret med små mursten; den sidder i 
et svagt fremspring, der foroven er vandret afsluttet med to aftrapninger. 
Døren er rundbuet med omløbende løberskifte; ydre fals skifter mellem ret-
og rundkant , anden fals er affaset. Begge dørsteder har i det indre fladbuet 
stik. I vestgavlen har siddet en dør i et svagt portalfremspring, der nu er 
ødelagt. Stikket har været rundbuet med omløbende løberskifte af k rumme 
sten. Indvendig er dørstedet (nu) fladbuet. Vestgavlen er glat, og ialfald den 
øvre del er omsat. 

I det indre har apsis halvkuppelhvælv bag en bred og flad apsisbue; korbuen 
er smallere og styltet, begge er uden kragbånd (fig. 6). 

Ændringer og tilføjelser. Våbenhuset foran sydportalen har oprindelig været 
underbygning for et sengotisk †tårn, der skal være nedbrudt i 1744 af baron 
C.F. Knuth 6 . Det er opført af munkesten i munkeskifte på høj kampestens-
syld. Alle middelalderlige detailler mangler nu i det ydre; indvendig ses 
nordligt i østvæggen en fladbuet niche og i nordvesthjørnet delvis indhugget 
i kirkemuren et cylinderformet hulrum for en snæver vindeltrappe. Taggavlens 
inderside er afskallet og viser rester af et fladbuet vindue. Mellem tårnet og 
kirkens tag har ligget en rende, der 1692—93 blev repareret (rgsk.). 

Antagelig samtidig med at tårnets overdel blev nedtaget, blev våbenhusets 
façade udsmykket med pilastre ved hjørnerne og murede indfatninger og bånd 
om portalen og på gavltrekanten. Af dette er kun hjørnepilastrene bevaret, 
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1852 nævnes, at de gamle murede piller på begge sider af kirkeporten passende 
kunne borttages (syn). 

Rytterspiret har afløst det murede tårn og er bygget af egebindingsværk 
med lange skråbånd. Det hviler på svære bjælker og på vestgavlens murværk. 
Det er nu overpudset. I fløjen over pyramidetaget læses 1865. 

Tagværkerne er fornyede af fyr og har kraf t igt udhæng. Apsis har oprindelig, 
krum murlægte af eg med opstående kam. 

Kirken står nu hvidkalket ; tårntaget er hængt med bæverhaler, de øvrige 
tage med vingetegl. På korets sydøsthjørne og ved vestgavlen er opfort støtte-
piller af små sten. Alle vinduer er rundbuede med støbejernsstel, over skibets 
vinduer i nordsiden er spor af ældre, fladbuede, men ikke oprindelige stik. 
I det indre har koret stukloft fra 1700'rne med kraft ig gesimsprofil, stor 
hulkehl og profildeling på loftfladen. Skibet har stukloft fra 1800'rne med 
spinkel hulkehl. I koret er gulvet af træ, i skibet af t ræ og sorte og hvide 
fliser, i våbenhuset af gule mursten og ølandsfliser. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, med stor, utilhuggen kampesten underst og der-
over murværk. Kun bagsiden synlig. 70 cm fra apsisvæggen. 

Alterbordspanel, nyere og helt glat. 
†Alterklæde af rødt fløjl, nævnt 169011. 
Altertavle (fig. 7) i bruskbarok fra o. 1648. Opbygningen og storfeltets nad-

verfremstilling stemmer overens med Henrik Werners former, sml. Maribo 
altertavle fra 1641 (s. 57), men bruskværksornamenterne er her af en mere 
behersket karakter . I det rektangulære, forsænkede storfelt ses nadveren med 
helt fri og stærkt bevægede figurer. Apostlene er t rængt sammen for enderne 
og bag bordet, og bagvæggen har sikkert oprindelig været rigt udsmykket i 
lighed med altertavlerne i Maribo og Arninge (s. 320), men bevaret er kun et 
tæppe bag Kristi hoved. Storfeltets ramme har prolillister, som foroven, støt-
tede af to englehovedkonsoller, danner et bueslag med draperier og englehoved 
mellem bruskslyng. På hver side af storfeltet en niche med baldakin båret 
af joniserende søjle med høj t prydbælte og pilaster med bruskværkskonsol og 
frugtbundter . Baldakinen, som bæres af bjælkeender med englehoveder og 
forkrøbbet æggestav og tandsnitliste, har en drueklase i roset på undersiden 
og hængeliste langs kanten. I nicherne to kvindefigurer med kalk og disk stå-
ende på bruskværkskonsoller. Under storfeltet postament i samme bredde som 
dette og med ovalt indskriftfelt i ramme af bruskværk, flankeret af to engle-
hoveder, hvoraf det ene er nyt . Over storstykket en smal frise, hængeliste og 
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Fig. 6. Branderslev. Indre, set mod ost. 

gesims med rundet, bladsmykket underside. Topstykket er en kronet kartouche 
med Christian 4.s monogram omgivet af rigsvåbnets skjolde og flankeret 
af mindre kartoucher over baldakinerne med Frederik 3.s og Sophie Amalies 
initialer. Storvinger med englehermer, hvis svungne skafter har profilmasker 
i bruskværk; afsavede postamentvinger. Tavlen er egetræsmalet med guld og 
farver på figurer og våben og har i postamentfeltet ny gylden frakturindskrif t , 
1. Cor. 11, 28. 

Altersølv. Kalk bestående af fod og knop fra 1699 sammensat med skaftled 
fra en ældre †kalk, som findes nævnt 169011. Bægeret yngre. Rund fodplade 
og fod med flad vulst under platte, o t tekantet skaft og f ladtrykt , rund knop 
med profilering om midten. Bæger med forstærket, udadsvejfet rand. Foden 
har fire store, graverede barokblomster og toliniet, graveret versalindskrift: 
»Til Paaske A(nn)o 1699 haver Rasmus Rasmuss(en) Brønstorp, forvalter paa 
Lundegaard med sin hustro Margrethe Peclersdatt(e)r denne kalk oc disk til 
Brandersl(ev) kirke, tilforn vigtig 15 lodt nu 26 l(od), med 10 rixdlrs bekostning 
ladet forbædre«. Knoppen har graveret bladværk på over- og undersiden og 
bægeret initialerne MMS og GTD graveret langs randen. Mestermærke rimelig-
vis for Herman Corditzen Holm, Nakskov (Bøje 2042). Disk, samtidig med 

Aa. Rl. 1950 
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Fig. 7. Branderslev. Nadverscene i altertavlens storstykke (s. 473). 

bægeret, med graveret kors og indridset sammenskrevet P H . †Disk, sølv-
forgyldt, og †oblatæske samt to †vinflasker, nævnt 169011. 

Vinkande f ra o. 1850, sort, af københavnsk porcelæn. 
Kandelabre af træ, nyere. 
Alterstager, nye. 
†Alter stag er af messing, nævnt 169011. 
†Messehagler. 1) 1690 nævnes en rød fløjls messehagel med »to rader guld-

kniplinger langs og kors bag over«11. 
2) 1847 fik kirken en ny messehagel, eller den gamle blev repareret (syn). 
Alterskranke fra 1830—40 af støbejern, som Vestenskov (s. 301). 
Døbefont, romansk, af granit. Resterne af et kegleformet hul i randen af 

den cylinderformede kumme viser, at hele den oprindelige yderside er bort-
hugget. Udvendigt er der nu fire indhuggede riller og forneden en hulkehl. 
Intet afløb. Tvm. 52 cm. Ny fod af cement. (Ikke hos Mackeprang). 

Dåbsfad af nederlandsk arbejde fra o. 1650. I bunden Kain, der dræber 
den liggende Abel og på randen hjort-og-hund-frise, alt omgivet af rig dekora-
tion af graverede blade. Tvm. 50 cm. 

Korbuekrucifikser. 1) (Fig. 8) fra slutningen af 1400'rne. Et groft skåret 
arbejde. Snoet tornekrone, tvedelt hage- og overskæg og bredt lændeklæde 

Hude 
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E. Skov 1949 

Fig. 8. Branderslev. Korbuekrucifiks (nr. 1, s. 475). 

med bløde folder, snip på midten og ved siden. Armene er skråt s t rakte og 
fødderne krydslagte. Nyere korstræ og staffering. Figurens højde 140 cm. 
Vestligt på nordvæggen. 

2) Fra begyndelsen af 1500'rne. Hovedet hælder mod højre skulder og har 
tornekrone. Figuren hænger lidt ned i armene, lændeklædet er smalt og stærkt 
foldet med snip i højre side, fødderne krydslagte. Samtidigt korstræ med 
almindelig sengotisk profil, glorieskive og cirkelrunde endeskiver med hjørne-
knopper. Nyere staffering med evangelisttegn. Figurens højde ca. 40 cm. Over 
korbuen (fig. 6). 

Prædikestol (fig. 9) i renaissance fra o. 1600, af lektorietype, men flyttet 
og ombygget, hvorved sidste fag er f jernet . Karnappen er bevaret i sin oprinde-
lige form; den består af tre fag arkadefyldinger med kannelerede pilastre samt 
kapitæler og bueslag med æggestave. I buehjørnerne treblade. På hvert af 
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O. N.1948 
Fig. 9. Branderslev. Prædikestol (s. 476). 

stolens hjørner står tre korinthiske søjler. Postamentet har forkrøbbede lister 
øverst og nederst, glatte fyldinger og karakteristiske småfelter på fremsprin-
gene under søjlerne. Gesimsen svarer til postamentet , men har tandsni t og 
æggestav under den forkrøbbede, karnisprofilerede kronliste. Under stolen 
profillister med roset i midten. Af lektoriets panelværk er bevaret tre et halvt 
fag, som nu danner brystningspanel for den bro, der fører fra opgangen i 
t r iumfmuren til karnappen ved skibets sydøstlige vindue. Fagene svarer ganske 
til stolens, men adskilles kun ved en enkelt søjle med tilsvarende forkrøbning 
i postament og frise. Ny bærestolpe. 

I karnappens midtfel t og de tre et halvt panelfelter findes samtidige eller 
lidt yngre malerier af Kristus og de fire evangelister, de sidste stærkt opmalede, 
og i de to sidefelter samt postamentfelterne nyere religiøse frakturindskrif ter . 
Træværket er egetræsmalet med lidt guld. 

Stolestader. 1) Et enkelt stade af landligt arbejde i renaissance fra o. 1625. 
Gavlene har pilastre med skællagte spidsblade og aflang diamantbosse på 
postamentet . Døren har arkadefylding med skællagte pilastre og bueslag med 
slyngbånd og rosetter i hjørnerne. Topstykkerne er yderst primitivt udskårne 
med to volutter og synes adskilligt senere. Egetræsmalet. I vestportalens niche. 
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2) De øvrige stolestader er fra o. 1800, men med nyere, glatte gavle. Det 
vestligste rygpanel i syd stammer fra et renaissancestoleværk. På ryglænet 
af f jerde stol fra våbenhuset er anbragt en mindetavle (se nedenfor). 

Vægskab fra o. 1650. Forsiden, som springer 14 cm frem fra væggen, har en 
dør med glat felt i ramme af kraf t igt profilerede lister; på dørens sider to smalle 
fyldinger. Fod- og gesimslisterne er profilerede, frisen glat og kronlisten stærkt 
fremspringende. Oprindelige trefligede gangjern og lås med hjerteformet afslut-
ning. Egetræsmalet ; i korets nordvæg, 60 cm over gulvet. 

Pengeblok f ra slutningen af 1700'rne, kasseformet med riflede sider og pro-
fileret låg, 82 cm høj. 

†Fattigblok med to taskelåse, to †klingpunge og en †præsterækketavle nævnes 
169011. 

Mindetavle f ra 1802. Tavle med gylden kursiv, i anledning af biskop Balles 
besøg i kirken anbragt i den stol (s. 478), hvor bispen sad, »til fornøielig Erin-
dring for Efter t iden af C. Steen«. 

Lysekrone, nyere. 
Lysesaks f ra slutningen af 1700'rne, af jern. Hænger bag alteret. 
Kirkeskib, t remastet orlogsskib fra 1908. 
†Kirkeskib, nævnt 169011. 
†Sejerværk, nævnt 1692 (rgsk.). 
Klokker. 1) Senmiddelalderlig, tilskrevet klokkestøberen »Pether«, som har 

støbt et stort antal klokker på Fyn og Laaland-Falster. Om halsen indskrif-
ten : »Ave b[e]nigne Jehsus, ave Maria« med store, klare reliefminuskler med 
kors som skilletegn. Over og under indskriften samt på hankene spinkle tov-
stave. Tvm. 78 cm (Uldall 152). 

2) 1724, støbt af Frederik Holtzman, København. Om halsen mellem palmet-
og blomsterborter versalindskriften: »Gloria in excelsis Deo. Me fecit Friderich 
Holtzmann Hafniæ« (»Ære være Gud i det højeste. F. H. i København gjorde 
mig«). På siden står : »Denne klockke haver Brandersløf kirches forrige eiere 
bischop Thestrup och nu itzige eiere Andreas Riegelsen i Nachschou bekostet 
och forærit till Guds ære anno 1724«. Tvm. 67 cm. I tagryt teren. 

†Klokker. 1) På to lispund, tre skippund (344 kg), afleveret ved klokke-
skatten 1528. 

2) Skænket 1754 af Ide Margrethe von Reventlow, Grev Adam Christopher 
Knuths enke12. 

G R A V M I N D E R 

Epitafium f ra o. 1848 over gårdejer Johannes Petersen, født 31. juli 1822 
som søn af gårdmand Peter Jensen og Ane Jensdat ter , Branderslev, gift 
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med Cathrine Marie Svendsen 23. okt. 1847, blev såret i slaget ved Slesvig 
1848 og døde i tysk fangenskab. Begravet i Flensborg. Trætavle med forgyldt 
frakturindskrif t , opsat af hans enke. På skibets sydvæg. 

Gravsten. 1) Rød ølandsk kalksten, 140 x 120 cm, med spor af versaler. 
Sekundært anvendt over sognepræst Georgius Erasmi (Jørgen Rasmussen), 
død af pest 8. nov. 1619, 61 år gammel i sit pastorats 36. år. Latinsk gravskrift 
med fordybede versaler. Bortset f ra indskriftfeltet foroven er stenen glat. 
Tidligere i skibets midtergang13 , nu indmuret i korets nordvæg. 

2) O. 1618. Olluff Hiul, sognefoged i Brandisløw i 21 år, død 18. marts 1618. 
Stenen bekostet af Anders Boesen og Anne Hiuls, »Oluff Hiuls forige Hustru«. 
Rød ølandsk kalksten, a fbrudt forneden; 95 cm bred. Indskrift med store 
fordybede versaler, derunder bomærkeskjold og initialerne O H. Tidligere i 
korgulvets nordvesthjørne13 , nu indmuret under korets sydvindue. 

3) O. 1630. Grå kalksten, 170 x 9 8 cm. Øverst opstandelsesscene, Kristus i 
skybræmme, flankeret af to romerske krigere under en bort med reliefversaler, 
Apoc. 1, 18. Derunder det rektangulære skriftfelt med profileret gesims- og 
fodliste og på siderne symmetriske volutter. I hjørnerne medailloner med 
evangelisterne, siddende ved skrivepulte, og deres symboler. Mellem de nederste 
er to skjolde, det ene med bomærke, det andet med jesumonogram; over 
dem findes spor efter borthuggede initialer H R S og M O D. Religiøs rand-
skrift med relieffraktur, Joh. 3, 16. I skriftfeltet sekundær gravskrift med 
fordybet kursiv over Jacob Cornelisøn, forpagter på Ladegaard, død 14. ma j 
1724, 47 år gammel. Stenen bekostet af afdødes enke Catrina Rasmus Datter . 
Nederst opbyggeligt gravvers og på fodlisten ordene »I Dag mig, i morgen dig«. 
I tre stykker, lå oprindelig i korgulvet13, nu indmuret i korets nordvæg. 

4) 1639. Gravflise af ølandsk kalksten, 5 2 x 5 1 , 5 cm, med sammenslynget 
K M S og årstallet. Tidligere i gulvet under korbuen13, nu i våbenhuset . 

5) O. 1702. Sidzel Margrete Mortens Datter , født i Kiøbenhafn 11. nov. 1681, 
død på Lundegaard 23. nov. 1702 efter to års ægteskab (en søn). Sten og 
begravelse bekostet af hendes ægtefælle Sigr. Christen Felthuus, »Pensionarius 
der samme Stedz«. Rød kalksten, 178 x 104 cm. Indskriften, som ender med 
formaningen: »Lader Hende Lige, Ingen Rører de Been«, er fordybet kursiv 
i ovalt, svagt konvekst felt, omgivet af en ramme med store akantusranker, 
blomster, eg og bøg. I de øverste hjørner to engle med palmegrene i hænderne. 
Stenen indrammes af en smal, profileret kant . Tidligere i korgulvet13, nu ind-
muret i korets vestvæg. 

To helt udslidte †gravsten lå tidligere i korgulv og midtergang13 . 
Kirkegårdsmonument. Gravsted tilhørende Adamsgave, indhegnet med smede-

jernsgitter fra 1833. I lågen årstallet og initialerne M H S og G M P for Morten 
Hansen, død 1833, 70 år gammel, og Gjertrud Marie Poulsdatter, død 1854, 
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80 år gammel. Mindetavle fra sidstnævnte år. På gravstedet står yderligere 
to ens monumenter med støbejernstavler hvilende mod kors over Morten 
Hansen og Johanne Hansen, sognefoged Hans Nielsens hustru, født 8. jan. 
1802, død 8. juni 1850, samt Hans Nielsen, dannebrogsmand, født 4. dec. 1798, 
død 9. juli 1854. På kirkegården, syd for våbenhuset . 

Rev ide rede R e g n s k a b e r 1692—93 (RA) . — Synspro tokol le r 1849—61 (s t i f t søvr igheds-
a rk ive t , LA). — P r o v s t e p r o t o k o l 1685—1829 (p rovs t ea rk ive t , LA). — Jo rdebøge r , Her -
redsbøger og D o k u m e n t e r ved rø rende Gejs t l ighedens og Ki rke rnes I n d t æ g t e r 1568—1717 
div. år ( s t i f t søv r ighedsa rk ive t , LA). — Museums indbe re tn inge r af J. Magnus -Pe te r sen 
og C. E n g e l h a r d t 1876, Chr. A. J ensen (Aa. Roussell) og O. N o r n 1948. 

V. K o c h : Notesbog I I I . 1892—93. S. 15 ff. (NM). 

1 F r ede r ik 1.s R e g i s t r a n t e r s. 172; S u h m s Saml . I I , 2, 64. 2 For tegnelse og diverse 
D o k u m e n t e r v e d k o m m e n d e K i rke r og Sognekald , 1666 (RA). 3 K r o n e n s Skøder I I I , 
112. 4 R h o d e I, 148. 5 J. Fr i i s : L a a l a n d - F a l s t e r I, 121. 6 H a u g n e r s. 24. 7 La r -
sen : L a a l a n d Fa l s t e r I, 39. 8 Optegnelse i D a n s k Fo lkemindesaml ing . 9 H a u g n e r 
s . 28. 1 0 H o f m a n : F u n d a t i o n e r VI , 2, 136. 1 1 Jo rdebøge r , Her redsboger m. m. 
1 2 H o f m a n : F u n d a t i o n e r VI , 2 , 90. 1 3 V. K o c h : Notesbog I I I , 28. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 10. Branderslev 1777. 



Aa. Rl. 1950 
Fig. 1. Sandby. Ydre, set fra sydost. 

SANDBY K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Ki rken, om hvis his tor ie i midde la lde ren i n t e t er oplys t , udove r a t k ronen al lerede 
for r e f o r m a t i o n e n h a v d e k a l d s r e t t e n 1 , fo rb lev u n d e r k ronen 2 , indt i l den i 1679 blev 

ove rd rage t F y n s b i speembede 3 . H e r f r a blev k i rken o . 1726 t i l skøde t grev Dannesk io ld -
Samsøe ti l L u n d e g a a r d 4 , de t senere hovedsæde i ba ron ie t Chr is t iansdal , der e jedes af 
s lægten K n u t h (sml. begravelse s . 496). E f t e r ba ron ie t s ophævelse b lev k i rken 1804 
k ø b t til g revskabe t H a r d e n b e r g 3 og forb lev h e r u n d e r 5 , indt i l den overgik til selveje 
1. jul i 1912. 

Kirken ligger østligt i byen på fladt terræn. Den rummelige kirkegård er 
udvidet mod øst og har delvis sengotiske hegnsmure af munkesten på kampe-
stenssyld. I vestsiden er en kørelåge og i nord og syd små ganglåger, alle med 
murede piller af små sten. Ved en af dem lå endnu i 1876 en †kirkerist. 

Kirken består af romansk kor og skib samt sengotisk våbenhus, tårn og 
sakristi, alt muret af røde munkesten i munkeforbandt . 

Den romanske kirke har foruden kor og skib haf t apsis, som i det ydre kun 
giver sig til kende ved korte murstykker nærmest korgavlen. Hele kirken, 
også apsis, har haf t en rigt profileret, seks skifter høj sokkel (fig. 3), der nu 

31 
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Fig. 2. Sandby. Plan. 1:300. Målt af Mogens Christiansen 1942. 

er helt ødelagt på skibets sydside. Kor og skib har tandsnitgesims med afrun-
dede rulskiftetænder under en afrundet udkragning og stigfjæl. Gesimserne 
løber af på udkragede gavlkonsoller. 

Korets østre gavltrekant viger tilbage over et afrundet skifte. Den øverste 
spids, med en korsblænding, er igen udkraget over rulskiftetænder, der hvilende 
på et løberskifte fortsætter ned langs taglinierne og antagelig har båret en 
udkraget, nu forsvunden gavlkam (fig. 4). Korets sydside har en rundbuet 
præstedør i vandret afsluttet portalfremspring. I det ydre er dørens anden 
fals afrundet , indvendig har døren lige stik. På nordsiden sidder under det 
moderne vindue en halvrund stav, som må have støt tet sålbænken på et 

romansk vindue. Andre oprindelige vinduesspor kendes ikke. 
Skibets østgavl har langs nordre taglinie et tandsnit af upro-

filerede sten over et løberskifte. Gavlspidsen har over et sav-
skifte en stribe sildebensmuring og en lille korsblænding. Skibet 
har ikke bevaret spor af romanske vinduer. Den tilmurede syd-
dør sidder i et kraft igt portalfremspring (fig. 5), hvis øverste del 
efter fem afrundede tilbagetrækninger skærer op gennem gesim-
sens tandsni t og har en stor, rundbuet blænding. Døren har tre 
bevarede false, yderst en afrunding, dernæst en re tkant med 
30 cm lange, hulede indsnit med ca. 25 cm afstand og inderst 
en halvrund stav. Denne sidste er i den runde bue ommuret ; 
muligvis har døråbningen haf t endnu en fals. Den tilmurede 
norddørs portalfremspring (fig. 6) er afsluttet med en t rekant -
gavl, hvis øverste del er muret som stående siksak over et 
17 cm højt savskifte. Den mangefalsede, t rykket rundbuede 

Fig. 3. Sandby. 
Sokkelprofil. 

1:10. (s. 481). 
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Fig. 4. Sandby. Østfaçade. 1:150. Målt af Herbert Jensen 1942. 

31* 
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Fig. 5. Sandby. Skibets sydportal. 1:50. Målt af Erik Petersen 1942 (s. 482). 

døråbning har omløbende løberskifte ved den yderste, afrundede fals; den 
næste fals er re tkante t med hulede indsnit, dernæst følger i buen et afrundet 
og et re tkante t led, der begge hviler på t rekvar t runde søjler af formsten. 
Søjlerne har nu ingen baser, deres kapitæler består af firkantede, eet skifte 
høje teglstensplader, der har firkantede hjørneblade og i undersiden riller, 
der følger de kraftige søjleskafters omkreds. Døråbningen synes inden den 
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Fig. 6. Sandby. Nordportal. 1:50. Målt af Erik Petersen 1942 (s. 482). 

endelige tilmuring at have været gjort smallere ved en påmuret fals i hver 
side. Skibets svage, romanske vestgavl er nedrevet ved tårnets opførelse. 

I det indre ses vangerne og det nederste af apsisbuen som en afrundet fals 
mellem to retkanter. I den nordre stump af apsismuren ses en (oprindelig?) 
gemmeniche og i korvæggene to tilsvarende. Korbuen er udhugget til f irkantet 
form (fig. 8) og er sikkert gjort bredere. Skibet er præget af nyere ændringer. 

Ændringer og tilføjelser. Tårnet (fig. 4) er muret i samme bredde som skibet 
på en kraftig kampestenssyld. På vestsiden står to støttepiller, der har samme 
højde som trappehuset . Tårnrummet , der nu er forhal med indskudt bjælkeloft, 
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har åbnet sig mod skibet med en spids, til begge sider falset tårnbue, hvis stik 
er forhugget ved anbringelsen af orgelet. Rummet har haf t et højtsiddende, 
bredt, spidsbuet vindue, i hvis tilmuring der nu sidder en cirkelglug. Det 
samtidige tårnhvælv har buklede kapper og halvstens ribber med overribber 
af sten på fladen og trinsten. Trappehuset på sydsiden har fladbuet, falset 
underdør. Vindeltrappens loft har forneden et par fladbuede halvstens stik 
og derefter tøndehvælving. 

Tårnets sydside har en falset, fladbuet glug lige over hvælvet, det lave 
mellemstokværk har en lignende åbning mod syd og en lille glug uden fals 
mod nord. Klokkestokværkets tre glamhuller har samme form som de under-
liggende muråbninger i sydsiden. Tårnet har i nord og syd gesims af en dobbelt 
udkragning; gesimsen findes ikke på de to andre sider, hvilket kan tyde på, 
at tårnet har haf t gavle, før man på renaissancetiden opsatte det nuværende 
pyramidespir med dets fire bindingsværkskviste. Hammertræerne over kvi-
stenes luger har gotiserende kølbuer og bærer udkragede trekantgavle. Spiret 
har vindfløj med årstallene 1925 og 1756 under en fast hane. 

Våbenhuset på sydsiden fungerer nu som ligkapel. Langmurene har gesims 
af to retkanter og et afrundet skifte. Sydsiden har en spidsbuet, nu udvidet 
dør og under syv munketeglsafdækkede kamtakker fem blændinger, hvoraf 
de tre midterste er spidsbuede, og de yderste har trappestik. 1876 var våben-
husets tag dækket med munketegl. I det indre sidder i hver langvæg to flad-
buede blændinger. Loftet dannes af en fladbuet bræddehvælving. 

Sakristiet ved østgavlen har afløst den romanske apsis. Gavlen har et spids-
buet, falset vindue, der nu er t i lmuret. Ved hjørnerne står to skrå støttepiller 
muret af små, gule sten. løvrigt er gavlen glat (fig. 4). Indvendig sidder syd 
for gavlvinduet en lavtsiddende, fladbuet gemmeniche. Det samtidige kryds-
hvælv har i vest en skjoldbue, der hænger dybt under den romanske apsisbue. 
Hvælvet har halvstens ribber uden overribber. Gulvet er nu cementeret og 
hævet t re trin over korgulvet, fordi der under det er en gravkælcler (se s. 496). 

Samtidig med at korbuen blev udvidet, fik kor og skib stuklofter med hul-
kehl over profilgesims. Loftfladerne indrammes af vinkelbrudte og buede 
profiler. Midt i korloftet sidder en roset omgivet af strålespidser og i skibets 
loft er t re lignende rosetter omgivet af firpasformede rammer. I 1810 var et 
stort stykke af gipsloftet op mod koret faldet ned (syn). Før de nuværende 
empirevinduer blev indsat, har kirken haf t flere sæt lysåbninger. Vest for 
nordportalen ses et højtsiddende, 105 cm bredt, rundbuet vindue, der er 
udhugget i muren uden muret stik, men dette er malet på muren i rødt med 
hvide fuger. En anden vinduesbue ses over nordsidens vestre vindue. 1719 
krævedes ved prædikestolen et lille »slag vindue« med ramme, som der tilforn 
har været (syn). 
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Fig. 7. Sandby. Kalkmalerier under afdækning i sakristiet (s. 487), 

Tagværker. Ældst er korets, afbundet med dobbelte spærstivere og hanebånd 
i spinkel eg med bladede forbindelser. Typen er senromansk. Sakristiets tag-
værk er sengotisk med spærfødder, spærstivere og dobbelte hanebånd. Skibets 
tagværk er stærkt omsat og fornyet. 

Kirken står nu hvidkalket med tegltage, på tårnet ligger bæverhaler, 
iøvrigt vingetegl. 1719 krævedes kirkens tag repareret med munketegl (syn). 
Gulvet er i sakristi og kor lagt af cement og træ, i skibet af gule fliser og træ, 
i tårnet af gule fliser og mursten; ligkapellet har terrazzogulv. 

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

I hver af sakristiets hvælvingskapper undtagen den søndre er afdækket en 
sengotisk figur, antagelig har de fire store kirkefædre været fremstillet. I øst-
kappen (fig. 7) pave Gregor6 med grøn glorie og en ferle i hånden, klædedragt 
i alt væsentlig rød med enkelte sorte konturlinier. I nordkappen en siddende 
Hieronimus med kardinalhat og en bog i hånden, klædedragten mørkrød. 
Den tredie figur er iført folderig, rød dragt med grå opslag og kan ikke nær-
mere bestemmes. Udenom figurerne er røde stregstjerner. På ribberne er malet 
sengotiske rankeslyng. 

Aa. Rl. 1950 



488 L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Fig . 8 . S a n d b y . I nd re , set m o d øst . 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret, nu skjult af nyere panel med enkle fyldinger. 
†Alterklæder, 1) 1816 skænkede kirkeejeren, baron Hardenberg-Reventlow, 

kirken et sort fløjls alterklæde med ægte guldgalloner7. 
2) 1817 bestiltes et nyt alterklæde7. 
Altertavle (fig. 9) i bruskbarok fra o. 1635, efter al sandsynlighed udfort 

af Hans Gudewerth den Yngre, sml. prædikestolen (s. 491) og epitafium nr. 2 
i Nakskov (s. 121). Den usædvanlig dygtigt skårne altertavle, der oprindelig 
var et epitafium, har et rektangulært storfelt med forkrøbbet bueslag. På 
siderne to søjler med prydbælter af beslagværk og rundstave samt volut-
kapitæler, som bærer den rudimentære, palmetsmykkede gesims, hvorpå står 
to put t i med kors og lanse. Bag søjlerne fyldinger med fladsnit og på stor-
feltets bueslag et barnehoved. Under storfeltet en forkrøbbet, f ladsnitprydet 
liste, rekonstrueret 1942 efter altertavlen i Eckernførde, og konsoller med 
hoveder under storsøjlerne. Det store hængestykke er formet som en kartouche 
med bruskværk, masker og englehoveder. Smalle storvinger med ovale kar-
toucher i s tærkt udskåret bruskværk og topstykke med Jesusbarnet på konsol 
over en aflang kartouche. 

Aa. Rl. 1950 



S A N D B Y K I R K E 489 

Einar V. Jensen 1942 

Fig. 9. Sandby. Altertavle (s. 488). 

Tavlen er anbragt på en bræddevæg fra midten af 1700'rne, rimeligvis 
samtidig med epitafiets forandring til altertavle. På siderne to flade, joniske 
pilastre med postamenter på højde med alterbordet, kronede af liljespir over 
gesimsen, der brydes af altertavlen. Øverst brudt segmentgavl. To udsavede 
fugle på gavltoppen blev f jernet 1942. 

Stafferingen af tavle og bagvæg stammer fra en restaurering 19428 og er 
en rekonstruktion af en staffering fra o. 1750, hvoraf tydelige spor fandtes 
under to lag egetræsmaling. Tavlen synes således i de første 100 år at have 
stået i blankt træ. Indskrifterne med gylden f rak tur på blå bund er: i hænge-
stykket Johs. 6 ,54—56 og i topfel tet : »O, du Guds Lam« etc. I vingernes 
ovaler står kronet spejlmonogram, K og R, rimeligvis for Adam Christoffer 
Knu th og Ide Margrethe Reventlow. Tavlens træværk er hvidgråt med for-
gyldning og sparsom anvendelse af lasurer, bagvæggen mørkere grå med 
marmorerede pilastre og profiler. 

Altersølv. Kalk fra 1755. Sekstunget fodplade og fod med kraftig, seksdelt 
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Einar V. Jensen 1942 

Fig. 10. Sandby. Prædikestol, skåret af Hans Gudewerth 1635 (s. 491). 

vulst under platte. Skaft med indknebne led, flad, tvedelt, buklet knop og 
bladkrave over foden samt nyere, stort bæger. Under foden indprikket I. M. 
R. G. v. K. 1755 for Ide Margrethe Reventlow, grevinde von Knuth . Køben-
havns bystempel og mestermærke for Eiler Mortensen (Bøje 475). Samtidig 
glat disk med graveret kors på randen og samme mestermærke som kalken. 

†Kalk og †disk af forgyldt sølv, nævnt 1690 (rgsk.). 
†Berettelsestøj. 1) En liden sølvkalk og messingdisk til de syge, nævnt 1690 

(rgsk.). 2) Kalk og disk af tin omtales 1841 som meget »ubehændigt og uan-
seeligt«7. 1846 foreslås det omstøbt, »men helst i en mindre Størrelse og af 
finere Metal«7. 

†Vinkande , anskaffet 18457. 
Alterstager, 31 cm høje, sammensat af dele fra forskellig tid. Det slanke 

skaft med baluster under et cylinderled stammer rimeligvis fra en renais-
sancestage, mens de flade fod- og lyseskåle hidrører fra en omdannelse 1766. 
Foroven på skaftet er fastgjort et symmetrisk skjold med graveret kronet 
spejlmonogram for Christian Frederik baron von Knuth , årstallet 1766 og 
»d. 1. Januarius«. 1690 nævnes to alterstager, en halv alen høje (rgsk.), sik-
kert identiske med renaissancestagerne. 
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Einar V. Jensen 1942 
Fig. 11. Sandby. Prædikestolsfelter 1635 (s. 491). 

†Messehageler. 1) 1690 nævnes en messehagel med rødt fløjl (rgsk.). 2) 1816 
skænkede baron Hardenberg-Reventlow kirken en rød fløjls messehagel med 
ægte guldgalloner7. 

† K n æ f a l d , nævnt 1690 (rgsk.). 
Døbefont, romansk, af granit. Bevaret er kun den koniske kumme, der er 

smykket med rundbuefrise under en spinkel rundstav. Intet afløb. På siderne 
ses spor af hvid og rød kalk. Den pudsede fod er nyere. Tvm. 81 cm. (Macke-
prang: Døbefonte, s. 122). 

Dåbsfad af forniklet kobber, rimeligvis fra 1700'rne. †Dåbsfad af messing, 
nævnt 1690 (rgsk.). 

Dåbskande af tin, nyere. 
†Korgitter, nævnt 1851 (syn). 
Prædikestol (fig. 10) i bruskbarok fra 1635, sandsynligvis et arbejde af 

Hans Gudewerth den Yngre, sml. altertavlen (s. 488) og prædikestolene i 
Bøstrup, Snøde og Stoense kirker, Langelands nørre herred9 . Stolen består 
af seks rigt udskårne fag med fremstillinger i ret høj t relief af syndefaldet, 
Noah, der går ombord i arken, korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten. 
Reliefferne indrammes af bruskværkspilastre, som bærer et bruskværks bueslag 
med englehoved og afsluttes nedadtil med en udskåret, profileret liste og 
udskårne hængeornamenter. Under hvert af storfelterne et smalfelt med pære-
stavgesims, indskriftkartouche og groft tandsnit . I det lille fag inderst mod 
opgangen en engel med kartoucheskjold, hvori er skåret med reliefversaler: 
»H. Lavritz Hansen Brun Anno 1635« (sognepræst 1629—44). På stolens fire 
hjørner står hermer, en kvinde med bog og griffel og Retfærdigheden med 
sværd og vægtlocl samt to engle, den ene med bog, den anden med lovens 
tavler. Det femte hjørne smykkes af en pilaster med maske og roset. 
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Einar V. Jensen 1942 

Fig. 12. Sandby. Prædikestolshimlens underside 1635 (s. 492). 

Stolens postament består af en meget kraft ig gesims med beslagværk på 
undersiden og glatte postamentfelter adskilt af fremspring med diademhoveder, 
som går op gennem gesimsen og støtter hjørnehermerne. Nederst æggestav 
og maske-hængestykker. Foroven afsluttes stolen af bladliste, frise med fyl-
dingsfelter og på hjørnerne englehovedkonsoller, som støtter den pærestav-
prydede kronliste. Nyere bærestolpe, hvorfra udgår volutbøjler til stolens 
hjørner. Opgangen er gennem tr iumfmuren, som står i forbindelse med stolen 
ved en kort bro med et enkelt panelfag. Dette, som er samtidigt med stolen, 
har i fyldingen en figur af Johannes evangelist. Figuren, som støtter den ene 
fod på en klods og forbereder sig til at skrive, er indfat te t af en oval ramme 
med slyngbånd på de lodrette langsider og bruskværk øverst og nederst, 
det sidste løbende op i maske med konsol, som bærer evangelisten. På fyldin-
gens østside en pilaster med englehoved. 

Den ot tekantede himmel (fig. 12) har bruskværks hængestykker med masker, 
glatte frisefelter med englekonsoller på hjørnerne, tandsni t og æggestav samt 
fremspringende kronliste. Over hjørnerne musicerende engle og mellem dem 
tre bruskværks topstykker, det midterste med Christian 4.s monogram, det 
østre med Mormand-våben og det vestre med bruskværk. På himlens under-
side fladskårne rankeborter og akantus. Kvadrat isk midtfylding omgivet af 
fire englehoveder og med helligåndsdue. 

Stolens hvidgrå staffering med guld og lasurer er delvis en rekonstruktion 
fra 19428 af ældste bemaling, som stammer fra 1750'erne, sml. altertavlen 
(s. 489), idet t ræet oprindelig har stået blankt. De religiøse indskrifter under 
storfelterne, i friser og postamentfelter samt på himlens frise er nye. Af ældre 



S A N D B Y K I R K E 493 

stafferinger fandtes en grålig strygefarve og derover egetræsmaling. Tidligere 
var der adgang til stolen fra det nu f jernede orgelpulpitur foran korbuen (syn). 

Stolestader. Af det barokke stoleværk er kun ryglænene, hvoraf to bruges 
som døre foran varmeapparatet , bevarede. Af de oprindelige døre, hvis fyl-
dingsspejl har indsvungne hjørner, er nogle anvendt til en kulkasse, og een 
sidder på plads i degnestolen, fastgjort med tungede hængsler. 

Degnestol, barok. Dør med fylding og enkle hængsler, rygstykke af tre store, 
kvadratiske fyldinger med hulkehlprofil i to afsæt, det yderste med rundede 
hjørner. 

†Skrif testol , nævnt 1695 (rgsk.), men forsvundet 1791, da der klages over, 
at kirken mangler en skriftestol7. 

Skab i sakristiet, formodentlig middelalderligt. Den svære dør, der består 
af een planke, er bundet af kraftige, vandret te bånd, af hvilke to ender i øskener 
med kramper i muren. Barok lås. 

Lås med rokoko nøgleskilt med samtidig nøgle og kasse på bagsiden. I ny 
dør for opgangen til tårnets andet stokværk. 

Pulpitur (fig. 13) i bruskbarok fra o. 1635. Panelet har på forsiden ti arkade-
fyldinger, hvis udtungede pilastre og bueslag er stærkt opløst i gnidret brusk-
værk og masker. Under fyldingerne tandsnitl iste og mellem fagene pilastre 
med smalle kapitæler og todelte baser. På skafternes øvre del bruskværk, 

M. M. 1912 
Fig. 13. Sandby. Pulpitur (s. 493). 
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og på den nedre, fladsnitprydede del tre lodrette rundlister. Postamentliste 
med tungeornament og bred gesims med udskæringer på arkitraven, glat 
frise og kronliste med bred bort af små nicher. På panelets håndliste og bag-
siden mange indridsede navne og årstal, det ældste fra 1651. Panelet er mørkt 
egetræsmalet, hvorunder findes to ældre stafferinger, en hvid og en grå. I 
kirkens vestende. Pulpi turet støttes af to piller, forneden kantede, foroven 
runde, rimeligvis fra 1858. 

†Orgelpulpitur. 1858 flyttedes orglet til kirkens vestre ende, hvorefter pulpi-
ture t med det gamle orgel mellem pillerne foran koret borttoges (syn). Fra 
det te pulpitur s tammer rimeligvis 10 *panelfag svarende til vestpulpituret , 
men uden bemaling, som nu opbevares i stiftsmuseet i Maribo. Pulpituret 
havde 1851 en opsats ved hver side samt en unytt ig og ubetidig dør til prædike-
stolen (syn). 

Orgel fra 1858. †Orgel på ni stemmer, nævnt 177610. 
Pengeblok f ra 1600'rne af jernbunden eg, forneden med affasede kan te r ; 

t re hængelåse. 88 cm høj. Syd for døren til t å rnrummet . 
†Klingpunge. 1690 nævnes tre tavler af fløjl med bjælder (rgsk.). 

†Lysekrone, nævnt 183311. 
Kirkeskib, »Ekklesia«, nyere t remastet fuldrigger. †Kirkeskib, nævnt 1690 

(rgsk.). 
Mindetavle f ra o. 1864 over Carl Adolph Jensen og Rasmus J. Ploug, faldet 

1864. Tavle af hvidt marmor med forgyldt indskrift og palmegrene; på kirkens 
nordvæg. 

Tårnur, nyere. 
†Sejerværk med en liden »Pincke Klocke« i kirken, nævnt 1690 (rgsk.). 

1719 må t t e det repareres (syn), og 1811 var uret ubrugeligt. 1828 nævnes 
tre urskiver7. 

Klokker, 1) Senmiddelalderlig, uden indskrift . Hankene har tovstave. Øverst 
på halsen to smalle dobbeltbånd. Tvm. 85 cm. (Ikke hos Uldall). 

2) 1567, støbt af Michel Dibler. Hankene har skægmasker. På siden ses en 
portrætmedaillon mecl brystbillede af en skægget mand med baret. Foroven 
mellem firdobbelte linjer versalindskrift på plat tysk og latin: »An[n]o 1567 
iar goth mi Michel Dibler dat is var. Si Deus est nobis quis contra nos« (»År 
1567 støbte Michel Dibler mig, det er sandt. Hvis Gud er med os, hvem kan 
da være imod os«). Tvm. 93 cm. 

†Klokke på t re skippund og eet lispund (488 kg) afleveredes ved klokke-
skatten 1528. 

Klokkestol af eg til to klokker, noget fornyet. 
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G R A V M I N D E R 

† E p i t a f i u m f ra 1601 over Niels Lunge til Atzestrup med hustru Karine 
Rosengart og .. sønner og tre døtre »som lindes på tavlen« samt indskrift 
over Iver Lunge til Atzestrup, som med sin hustru Anne Josups Dat ter og 
datteren Kirsten Lunge, gift med Knud t Venstermandt, samt hendes søn 
Vincintzis Venstermandt ligger i en grav bag alteret. Desuden foran alteret 
fru Anne Lunge til Grimstedgaard hos sin fader og moder; hun var gift med 
Knud t Steensen til Lundbyegaard i Selandt og havde sønnen Hans Stiensen 
til Stiensgard på Laffuind og døde 12. Marts 1602. I samme grav ligger to 
af Niels Lunges dat terbørn, Jens Grubbe og Jomfru Karine Grubbe. Tavlen 
er bekostet 1601 af Anne Lunge. Epitafiet bestod af en lærredsdug, hvorpå 
var malet nogle billeder og våben samt indskriften med forgyldt fraktur1 2 . 
Allerede i 1750'erne var det meget forfaldent, men omtales endnu 18427. 
Hang på kirkens sydvæg. 

Gravsten. 1) (Fig. 14) 1550'erne. Figursten fra Hans Malers værksted i Ros-
kilde, svarende til de øvrige sten fra dette værksted. N[iels] Lunge til Atze-
strup, gift med Charine Rossengard, død 155., 67 år gammel. Kalksten, 201 x 
101 cm, med fordybet, begfyldt f raktur . I et arkadefelt står den afdøde i fuld 
rustning med opslået visir og hænderne hvilende på det store slagsværd. Ar-
kaden er smykket mecl to gange tre ophængte, usymmetriske anevåben, to 
våben i buevinklerne er forsynet med hjelmtegn og -løv. Nederst på stenen 
gravskriften, som er beskadiget ved afskalning i højre side. Stenen er an-
bragt i en ramme i tå rnrummets østvæg. 

2) O. 1629. Nic. Petræus (Niels Pedersen) sognepræst i Sandby i 30 år, 
død 57 år gammel, hans efterfølger Jo. Er. Bangius (Jens Eriksen Bang) og 
begges hustru Margaretha Bartholomæi (Margrethe Bartholomæusdatter) . 
Grå kalksten, 1 5 2 x 8 2 cm, med stærkt slidte, nu ulæselige reliefversaler i 
rektangulært indskriftfelt midt på stenen. Om feltet rulleværksramme og 
nederst på stenen en benrad, der stiger op af en kiste. En afskrift fra o. 1688 
gengiver det latinske gravvers på hexameter13 , som sammen med et t ime-
glas var anbragt over gravskrif ten; denne var ligeledes på latin og er delvis 
bevaret i afskrift fra 177614. På kirkegården foran præstedøren. 

3) Fra begyndelsen af 1600'rne, sekundært brugt over Jeppe Rasmusøn, 
død 1677, og rimeligvis også Jens Willumsen og hans hustru Dorthe Rasmus-
dater, som købte stenen af Hans Christenson i Biereby's hustrus arvinger. 
Rød kalksten, 192 x 120 cm, med fordybede versaler. Under gravskriften, som 
har borthuggede navne og data, de ovennævnte navne, tre skjolde med initia-
lerne IRS, DRD, IWS, årstallet 1680 samt timeglas og dødningehoved. Nederst 
på stenen står »[Forbandet være] den som fløtter [denne sten fra] dette sted«, 
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hvoraf en del af gode grunde er bort-
hugget. Indsat i ramme i t å rnrummets 

østvæg. 
†Kiste fra 1791 over en baronesse 

Knu th fra Asserstrup. Kisten stod end-
nu 1869 i sakristiet bag alteret (syn), 
over den af baron C. F. Knu th indret-
tede åbne, nu tilmurede, begravelse15 

(sml. s. 481), hvori der skal stå fem 
tomme barnekister og rester af to til 
voksne. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1828. 
Eta ts råd Simon Andersen Dons, ejer af 
Frederichsdal, fodt 22. nov. 1756, død 
15. april 1828, og hans to hustruer, Ma-
ren Diderichsen, født 1757, død 1793 
(fire børn, hvoraf tre døde), og Nicoline 
Hincheldey, født 29. okt. 1774, død 21. 
jan. 1813 (tretten børn, hvoraf seks 
døde). Hvid marmortavle i glat, sort-
t jære t ramme med trekantgavl, indsat i 
kirkens mur. Under gravskriften Matth. 
11,28 og gravvers. På gravstedet en 
sandstenssøjle, som bærer en nu defekt 
vase på postament med »løbende hund« 
og indskriften: »Nicoline, dit Minde le-
ver.« På kirkens nordside. 

2) O. 1837. Hans Wilhelm Berg, død 1837, og Anne Berg født Thorsen, født 
1804, død 1839. Kors af sandsten med indfældet marmorplade, hvorpå grav-
skriften med reliefkursiv. Korset står på sokkel af kunstsandsten. 

3) O. 1843. Kammerråd Christen Thorsen til Asserstrup, født 1773, død 
1843. Fi rkante t sandstensblok på sokkel med indfældet marmorplade og stort 
marmorkors. 

4) O. 1856. Christiane Frederikke Thorsen født Engel, fodt 1787, død 1856. 
Som foregående. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

R e g n s k a b e r 1(590—1704 (k i rke inspek t ionsa rk ive t , LA). — Synspro toko l le r 1849—61 
for S a n d b y og 1845—80 for hele he r rede t ( s t i f t søvr ighedsa rk ive t , LA). — P r o v s t e p r o t o k o l 
1685—1849; D o k u m e n t e r og Breve for hele S t i f t e t 1579—4762 ( s t i f t søvr ighedsa rk ive t , 

E. Skov 1949 

Fig. 14. Sandby. Gravsten over Niels Lunge 
(s. 495). 
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LA). — Museums indbe re tn inge r af J. Magnus -Pe te r sen og C. E n g e l h a r d t 1876, M. Macke-
p r a n g 1912 (pu lp i tu re t ) , E i n a r Y. J e n s e n 1940 og 1943, Chr. A. J e n s e n (Aa. Roussel l) 
og O. N o r n 1948. 

S. A b i l d g a a r d : Notesbog. I . 1756. S. 57ff . (NM). — N. L. H ø y e n : No tesbog V I I . 1830. 
S. 56 f. (NM). 

Willers J e s s e n : H a n s Gudewerd t . E c k e r n f ö r d e 1931. G u s t a v B r a n d t : H a n s Gudewerd t . 
Leipzig 1898. Chr. Axel J e n s e n : Snedkere og Bil ledsnidere. K b h . 1911. S. 102. 

1 F rede r ik l . s R e g i s t r a n t e r s. 91 f. 2 For tegne lse og diverse D o k u m e n t e r v e d k o m -
m e n d e K i rke r og Sognekald , 1666 (RA). 3 H a u g n e r : Lol lands nør re H e r r e d , s . 72. 
4 E f t e r r e t n i n g e r om E j e r n e af K i rke r og Ki rke t i ende r , 1726—1797 (RA). 5 Fo r t eg -
nelser over K i rke r og deres E j e r e , 1809 ( R A ) ; T r a p , 1. og 2. udg . 6 Velvill igst b e s t e m t 
af mag . a r t . V. H e r m a n s e n . 7 P rovs t ep ro toko l . 8 Ved k i rkema le r E i n a r V. J ensen . 
9 D a n m a r k s Bi l l edhuggerkuns t f r a Oldt id ti l N u t i d . K b h . 1950. S . 188; J e s s e n : H a n s 
Gudewerd t , s. 136. 1 0 R h o d e I, 153. 1 1 L a r s e n : L a a l a n d Fa l s t e r I, 43. 1 2 Afskr i f t 
ved S. Ab i ldgaa rd i NM.s a rk iv . 13 Resens At las , Uldal l 186 2° V, 359 f. 14 R h o d e I, 
165. 1 5 L a r s e n : L a a l a n d Fa l s te r I, 43; H a u g n e r s. 60 f. 

Fig. 15. Sandby 1794. 
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Fot . i NM. Fig. 1. Købelev. Ydre, set fra nordøst. 

K Ø B E L E V K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Ki rken v a r e f te r oplysninger f r a 1700'rne i ka to l sk t id vie t t i l S. Nikolai1. Om dens 
his tor ie i midde la lde ren er i øvr ig t in t e t oplys t , udove r at k r o n e n al lerede før refor-

m a t i o n e n besad k a l d s r e t t e n 2 . K r o n e n e jede også e f t e r r e f o r m a t i o n e n k i rken , som h ø r t e 
u n d e r H a l s t e d Klos te r len, b l a n d t hvis l ensmænd nævnes J o s t F r . von P a p e n h e i m (sml. 
† k lokke nr . 4), indt i l den 1689 blev m a g e s k i f t e t til assessor Chr is t ian Mule3 . K i rken 
t i lhør te 1726 Di t lev Brockdorff t i l Asse r s t rup og G r i m s t e d 4 og k o m fo rmoden t l i g m e d 
disse gå rde u n d e r de t a f Ide Margre the R e v e n t l o w grevinde K n u t h o p r e t t e d e ba ron i 
F rede r iksda l (sml. k lokke nr . 2). B l a n d t Freder iksda l s senere e jere nævnes J o a c h i m 
B a r n e r Paasche (sml. ep i t a f ium nr . 2, s . 512). K i rken blev 1801 solgt til sognets h a r t -
kornse je re 5 , i hv is besiddelse den s tadig er. 

Kirken ligger på fladt terræn omtrent midt i byen, omend det i 1830 bemær-
kes, at tå rnure t er overflødigt, da gårdene er udflyttet . Præstegården ligger 
vest for kirken og adskilles fra kirkegården ved en høj, middelalderlig mur 
af kamp og kridt, der i nyere tid er forhøjet med almindelige mursten. Gennem 
muren fører en falset, fladbuet dør under tre kamtakker ind til præstegårds-
haven. løvrigt er kirkegården udvidet til alle sider og har muret dige af kløvet 
kamp med kørelåge mod syd og nord. Mod nord blev den udvidet i 18836, 
hvorved et hus, der t j en te som sprøjtehus, men vist tidligere havde været 
hospital, blev inddraget i kirkegården og taget i brug som lighus. Det skal 
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Fig. 2. Købelev. Plan. 1:300. Målt af Volmer Hoffmeyer 1941. 

ifølge Rhode være bygget o. 1740 af grevinde Ide Margrethe Knu th som et »vel 
indrettet hospital, som forsynes med lemmer og underholdning af kirkepatro-
nen og står ikke som andre hospitaler her i egnen under præstens disposition«. 

Kirken består af romansk kor og skib og sengotisk tårn. På sydsiden har 
ligget et antagelig gotisk våbenhus, der i 1829 foresloges indret tet til material-
hus og derefter i 1865 blev nedrevet som vansirende (syn). På tårnets nordside 
har været et gravkapel opført o. 1690 af justi tsråd Hoffman på Grimsted. 
Det antages at være nedrevet samtidig med våbenhuset7 . Hele kirken er 
bygget af røde munkesten i munkeforbandt med mange sorte bindere. Betyde-
lige partier er fornyede og mange detailler udviskede ved en hovedrestaurering 
i 1883, som ikke har været til fordel for kirkens æstetiske eller kunsthisto-
riske værdi, men som sikkert har bragt den i god vedligeholdelsestilstand. 

Den romanske kirke har svagt fremspringende hjørnelisener, som sokkel 
og gesims løber af på. Soklen består af en rundstav over en hulkehl, på koret 
adskilt ved eet, på skibet ved to skifter. Den er helt nymuret, måske i over-
ensstemmelse med den oprindelige form; dog viser en opmåling af korgavlen 
fra 1876 nederst en rundstav, derover et re tkantet led og øverst en skråkant . 

Korets østgavl (fig. 3) har i alt væsentligt bevaret sin rige, senromanske ud-
smykning. Den har tre lige store, tilmurede, romanske vinduer med helstens-
stik under løberskifte af krumhugne sten. Sålbænken springer frem med en 
kraftig, efter brændingen hugget vulst, der på midten støttes af en halvsøjle, 
som løber ned på soklen. Søjlestavene er af formsten, der i det nederste skifte 
yderligere har en særlig udformning for tilslutningen til soklen, hvor et for-
modet, tilsvarende led ikke er gentaget ved fornyelsen. Gavlens nordre lisén 
er bredere end den søndre, sikkert som følge af en reparation, der dog er ældre 
end 1883. Over vinduerne ligger en skæv rudefrise på konsoller af højkant-
stillede bindere med afrundet underkant . I rejsehøjde tre skæve savskifter, 

32* 
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hvoraf det nederste hviler på et udkraget skifte muret i vendisk forbandt 
med sorte bindere. Det øverste savskifte er fortsat op langs taglinierne og 
danner således en stor t rekant , som er udmuret med stående siksak med 
enkelte lodrette lyn af mørke bindere. Gavlkammen er fornyet. 

Korets sydside har en præstedør i fremspring, der går op i gesimsen. Den 
rundbuede, falsede dør er nu ommuret, men indvendig er den meget lav med 
lige overstykke, og den er antagelig muret efter gammel form. Ved siden af 
det moderne vindue er der spor efter et ældre, hvis form ikke kan afgøres. 
Rudefrisen og det vendiske skifte fra gavlen gentages mellem præstedørs-
fremspringet og hjørnelisenen, derover ligger tre moderne udkragninger. På 
korets nordside markerer en sojlestav det romanske vindue lidt skævt under 
det moderne. Gesimsen har over et skifte af tænder med rundet underkant en 
frise af skråtliggende sten under et savskifte. Gesimsens fire øverste udkrag-
ninger er moderne. 

Skibets østgavl er en senere påmuring af korets vestgavl. Den har på nord-
siden over kortaget en lodret rille udmuret med et fladskifte, der markerer 
indersiden af kormuren. Gavltoppen er over et savskifte udmuret med siksak-
murværk; gavlkammene er nye. Skibets sydside har en stor, helt ommuret 
dørniche. I 1876 omtales, at indgangen »hist og her viser Levninger af en 
Portal i Lighed med Sandbykirkens«, altså et portalfremspring med spidsgavl, 
som formodentlig er blevet forhugget ved det gotiske våbenhus' opførelse. 
Søjlestave fra to oprindelige vinduer ses skævt under de nuværende. Gesimsen 
består af et tandskif te med rundet underkant under et savskifte, der løber 
af på en gavlkonsol af rundede udkragninger; de derover liggende skifter og 
udkragninger er moderne. Hvor nordsidens portal kan have siddet, er murvær-
ket helt omsat. 1876 omtales på stedet mærker af en spidsgavl, som da sattes 
i forbindelse med det forsvundne nordkapel, som vi imidlertid fra anden side 
ved har ligget op mod tårnmuren (se foran), og spidsgavlen kan derfor måske 
have tilhørt portalfremspringet. Under de moderne vinduer sidder to søjle-
stave fra forsvundne vinduer ligesom på sydsiden, og vest for portalstedet 
er bevaret et højtsiddende, helstens stik med løberskifte over svarende til 
østgavlens vinduer. Gesims som på sydsiden. 

Skibets vestgavl ses i tårnet . Den har udover et par savskifter ikke haf t 
nogen dekoration. Den har i begge sider haf t riller svarende til de på øst-
gavlens nordside omtalte. 

I det indre ses af oprindelige detailler kun den runde korbue, der måske 
endda er omsat. Før hvælvenes indbygning har væggene været pudset ; i 
koret standser pudsen foroven ved en rille for loftbrædderne. 

Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid er i koret indmuret en otteribbet hvælving 
med helstens vægbuer og halvstens ribber uden overribber. Vægpillerne har 
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Fig. 3. Købelev. Korets ostgavl. 1:100. Målt af Charles Christensen 1950 (s. 499). 

en bred, skrå hjørneafskæring indtil lidt over vederlagshøjde, det hele er 
glatpudset, så detaillerne er skjult . Skibet har tre store stjernehvælv, der er 
udformet som korets. Hvælvene har t rykket nordmuren ud, så gjordbuerne 
er knækket. 

Tårnet er bygget i sengotisk tid på en syld af store kampesten. Det er 
meget svært og af samme bredde som skibet. Materialet skal være taget fra tegl-
grave tæt ved kirken8 . Ved hjørnerne står samtidige støttepiller, hvoraf den syd-
østre er indret tet som trappehus. I den nordøstre er muret en fladbuet niche. 
I sydsiden sidder et stort, mangefalset, spidsbuet vindue, i vestsiden en moderne 
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dør, høj t oppe på nordsiden et ligearmet kors muret af fire kridtsten bindige 
med muren. Et lignende kors sidder på trappehuset . Tårnrummet åbner sig 
mod skibet med en bred, spidsbuet tårnbue med lavtsiddende vederlag. Tårn-
rummet har et stort, højtsiddende stjernehvælv med overribber på kryds-
ribberne og vægbue mod øst. Ribberne er på de nederste to meter muret 
sammen. Fra t å rnrummet har en fladbuet dør ført ud i t rappehuset , hvis 
nuværende dør til det fri er nyere. I t rappehuset er loftet forneden af stigende 
fladbuer, derefter tøndehvælv. Første mellemstokværk har mod vest en lille 
glug. Andet mellemstokværk har dobbeltfalsede, fladbuede glugger til alle tre 
sider, mod syd flankeret af små, fladbuede blændinger, mod nord af cirkel-
blændinger. Klokkestokværket har til de tre sider små, rundbuede tvilling-
glamhuller i fladbuet spejl, i det søndre med et rundt hul mellem buerne. 
Mod øst sidder på hver side af skibets tagryg et dobbeltfalset, fladbuet glam-
hul. Tårnets gesims og saddeltag er opsat 1883, før den tid havde tårnet pyra-
midetag med vindfløj og knap 9 . 

Kirken har hyppigt været underkastet reparationer. Årstallet 1641 på syd-
muren må være en erindring om en sådan, endvidere nævnes reparations-
arbejder i 1708—09 (sml. †maleri s. 508), 1787 og 1815. I midten af 1600-
årene indrettede sognepræsten, hr. Poul Danchel, et vindue ved prædikestolen, 
så han kunne holde øje med sin fjende, Otto Qvitzov på Glostrup, der stræbte 
ham efter livet10 . 1876 var i koret indsat to nye vinduer. 1842 var den nye 
tårnindgang fra vest indrettet , efter at det allerede havde været foreslået i 
1829 (syn). Endelig blev kirken underkastet hovedrestaurering i 1883, ved 
hvilken lejlighed de kalkede mure blev afrenset, de nye vinduer indsat og 
tårntoppen ændret. 

Tagværkerne over skib og kor er af omsat eg, over skibet med et kompliceret 
hængeværk. Hele kirken er hængt med vingetegl. Koret har gulv af brædder, 
skib og tårn af røde og gule lerfliser. 

† K A L K M A L E R I E R 

I 1883 fremdrog Erik Schiødte rester af kalkmalerier på skibets østmur 
på begge sider af korbuen. De var malet på flere lag løstsiddende hvidtekalk, 
der faldt af under afdækningen. 

1) Fra 1400'rne, rester af ornamentik og indskrifter samt en figurscene 
med en mand og en djævel, der t rækker i reb. 

2) Fra o. 1600, en rødbrun kartouche med rester af en sort f raktur indskr i f t : 
»Guds Stoel . . . appell« samt en sort versalindskrift: »Cappels . . . A.P . . . 
her i Købeløv den 8 Mar . .«. Måske er det rester af en malet series pastorum. 
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Fig. 4. Købelev. Snit gennem skibets østligste fag. 1:100. Målt af Gertrude Packness, 
Volmer Hoffmeyer og Povl-Henning Erichsen 1941. 
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Fig . 5 . K ø b e l e v . I nd re , set m o d øst. 

I N V E N T A R 

Alterbordet består af nyt fyrretræspanel. På nordsiden er bevaret to renais-
sance-fyldinger med profilerede rammestykker, sikkert fra et †alterbordspanel. 

†Alterklæder. 1) Fra 1637, af rødt fløjl bræmmet med guldgalioner og et 
tilhørende tæppe med galloner og påsyet årstal (rgsk.). 

2) Fra 1700'rne. Et sort fløjls bordklæde med »sølvbaandespand« i alle 
sømmene og på midten heftet en prægtig graveret sølvplade med grevinde 
Knuth og hendes salig herres våben, som holdes af to vildmænd, og hvorunder 
stod årstallet 17 . . (præsteindb. 1756). 

Altertavle (fig. 6) fra 1841 med et maleri (olie på lærred) af Eckersberg 
forestillende nadveren11 . Den samtidige ramme har palmetfrise, spir på hjør-
nerne og trekantgavl med udsavede treblade og kors øverst. Postamentfel t 
med frakturindskrif t , Johs. 17, 11. Træværkets marmorering stammer fra 1930, 
men er rimeligvis en rekonstruktion af den oprindelige. 

†Altertavler. 1) Nævnt o. 1650, visende lidelsesredskaberne, en bispehue og 
en halv stjerne m .m. 1 2 2) Fra 1656 af »billedhuggerarbejde«. I midtfeltet var 
skåret en nadverfremstilling mellem to »piller«, hvoraf den ene bar indskriften 

Aa. Rl. 1941 
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Aa. Rl. 1950 

Fig. 6. Købelev. Altertavle, malet af C. W. Eckersberg 1841 (s. 504). 

»Paulus Pauli«, rimeligvis for sognepræsten Poul Poulsen Danchel, den anden 
årstallet 1656. Topstykket, som bar en engel med basun, havde Frederik 3.s 
og Sophie Amalies kronede initialer og på siderne af »de høje navne« indskrif-
terne: »Dominus providebit« (»Herren vil være mit forsyn«) og »En Dieu mon 
Esperance« (»min lid står til Gud«). Af storvingerne bar den højre Urnes våben 
og initialerne F. W. for Frederik Urne, den venstre en flakt ørn og F. K. A. F. 
for fru Karen Arenfeldt og under vingerne årstallet 1657, det år Frederik Urne 
blev lensmand på Halsted Kloster. På postamentet læstes Ps. 19, 4—5 og 
under topstykkets engel: »Ære være Gud i det højeste . . .« (præsteindb. 1756). 

Altersølv. Kalk f ra 1841, 22 cm høj. Rund fod med s tandkant og drevet 
bladvulst. Flad, rund knop med rosetter mellem båndslyng og glat skaft, som 
krager ud under det store bæger, der har bladskede forneden og indpunslet 
egeranke under randen. Københavns bystempel og mestermærke for Peder Jacob 
Malmborg (Bøje s. 127). Disk fra o. 1700, forgyldt, med enkelt cirkelkors på 
randen. Mestermærke for Anders Jensen Scheel, Nykøbing F. (Bøje s. 309). 
†Kalk , forgyldt, nævnt 169013. Oblatæske f ra 1863, cylinderformet. På det 
svagt hvælvede låg er graveret med skriveskrift: »Kjøbeløv Kirke 1863«. 
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Mestermærke for C. E. Funck, Nakskov (Bøje s. 300). 1690 nævnes to forgyldte 
†trææsker til oblater13. †Vinkande af tin, nævnt 169013. 

Sygekalk f ra 1620, 10 cm høj. Sekskantet fod med sekstunget fodplade, 
sekskantet skaft med profdering for oven og på midten en fladrund knop 
mellem to profilringe. Bredt, lavt bæger med udsvejfet rand. På foden graveret 
cirkelkors med Kristi initialer: I. N. R. I; på fodpladen: »16 H. Anders Matzøn 
20« med versaler og under fodpladen: »9 Lot«. Ingen stempler. Samtidig glat 
disk, forgyldt på oversiden. På randen graveret cirkelkors med I. N. R. I. 
Oblalæske f ra 1860'erne, cylinderformet, mecl mestermærke for C. E. Funck 
(Bøje s. 300). †Sygekalk og disk af sølv, indvendig forgyldt, som vejede 14 lod, 
nævnt 169013. 

Alterstager i barok, 34 cm høje, som Ryde kirkes alterstager (s. 399). Lyse-
tornen har forneden to snoede tværgrene til små sidelys. 

†Messehagler. 1) Nævnt som gammel 1690, af rødt, blomstret fløjl 13. 
2) Nævnt 1690, af rødt, slidt fløjl med brede guldgalloner i kors og som 

bræmme1 3 . 
3) Af sort fløjl, skænket 17 . . af Icle Margrethe von Reventlow, grevinde 

Knu th (præsteindb. 1756). 
Alterskranke f ra o. 1850, af rundjern mecl messingkugler og -rosetter. 
†Alterskranke fra 1684 mecl indskriften: »Til Guds ære, de svage og skrøbelige 

meenighedens lemmers behielpning, og kirckens prydeisse haver hr. Jacob Top 
med sin kiære hustrue Else Jens Dat ter Fers paa deres egen bekostning det te 
værck saaledes ladet opsette og staffere Ao. 1684 d. 10de octobr«, sml. gravsten 
nr. 7 (s. 513). 

Døbefont (fig. 7) romansk. Et gotlandsk eksportarbejde af keglestubtype. 
Den runde fod har s tandkant , tilspidser opefter og går uden mellemled over i 
skaftet , der under kummen har fire fremspringende relieffer, et mandshoved 
med pandehår, et andet med hæt te bundet under hagen, en vædder og en 
liggende løve. Lav, cylindrisk kumme, tvm. 105 cm, med bred skråfas, der 
forneden ender i en platte. Mellem kumme og skaft har været indskudt et 
cylinderled mecl kraf t ig vulst foroven; det ligger nu under alterbordet. Fonten 
bærer rester af rød farve. (Mackeprang: Døbefonte s. 382). 

Dåbsfad i renaissance, sydtysk, fra o. 1575. I bunden det habsburgske vå-
ben omgivet af minuskelring og blomster. På randen hjort- og hundfrise. 

Dåbskande f ra o. 1850, af tin. 
Korbuekrucifiks, nyt . 
Prædikestol (fig. 8) i renaissance fra 1593, fra samme værksted som Stokke-

marke prædikestol (s. 461) og på enkelte afvigelser nær svarende til denne. Af 
de fem fag danner de fire karnap. Storfelternes nicher med relieffer af evange-
listerne har beslagværk også på bueslagene, mens evangelistnavnene er skåret 
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med reliefversaler i deres postamentfelt . 
På karnaphjørnerne står kvindelige her-
mer, hvoraf den ene har holdt et sværd 
(Retfærdigheden), kun skæftet er beva-
ret, den anden lægger hænderne sam-
men i bøn (Håbet?) og den tredie holder 
en kalk (Troen). Første fag, der har en 
tilsvarende arkade (uden niche), flanke-
res af kannelerede, joniske halspilastre 
med beslagværk. Postamentet mangler i 
modsætning til Stokkemarkestolen kon-
solliste, og fodlisten er ny. Gesimsen er 
derimod rigt skåret. I frisefelterne fin-
des en versalindskrift indfat te t af be-
slagværk: »H. Lav Sim 1593«, »Her Hans 
Ipse(n)« [sognepræst 1572—1607], »Hin-
se Christe(n)se(n)«, det sidste felt er 
vendt på hovedet, samt »Jens Raft«. 
Ved tre af navnene desuden bomærker. I det femte fag er kun beslagværk. 
På hjørnerne sidder volutkonsoller med beslagværk og under kronlisten tand-
snit og æggestav. Opgangen og den murede bærestolpe er nye. Himlen mang-
ler, men eksisterede i 1756 (præsteindb.). 

Staffering fra o. 1850. Hvidt og brungråt med rødt i nicherne og blå mus-
lingeskaller. I første felt er nu malet et billede af S. Peter og navnet med 
versaler. Ifølge præsteindb. 1756 havde første felt en malet Kristusfigur med 
religiøs underskrift , Gen. 3, på latin, rimeligvis i postamentfeltet . Under 
evangelisterne skal have været lignende indskrifter: Matth. 11, 28, Marcus 2, 17, 
Lucas 11, 28 og Johs. 12, 35. På de seks stolper, som sammenholder stolen, 
stod tegnet med forgyldte bogstaver »A.D. 1597« og på den ene side i »et 
hjelm« en arm med et draget, nedadvendt sværd og bogstaverne C. G. samt 
overfor på den anden side »XX«. På †himlen stod indskriften Ev. 59, 21 på latin. 

† T æ p p e til at dække prædikestolen med, siret med »sølvbaandspand« skæn-
kedes i 17 . . af Ide Margrethe von Reventlow, grevinde af Knu th (præste-
indb. 1756). 

Stolestader fra 1841 (syn), men med anvendelse af en del ældre gavle, hvoraf 
nogle har versalindskrifter. På sydsiden, i øverste stade fra øst, initialerne 
N. H. S. 1646 og i sidste stade i syd C. I. S. På nordsiden, 12. stade fra øst: 
»Kirstine Zachariæd(atter) a(nn)o 1646« (sml. epitaf nr. 1, s. 511), og på nr. 11 
fra øst indskrif ten: »Denne stoel forny anno 1646 d. 18 aug«, samt på nr. 10: 
»loed Otte lensøn Kuld«. 

O. N. 1948 

Fig. 7. Købelev. Døbefont (s. 506). 
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†Skriftestole. 1) Fra 1640, af »bildhuggerarbejde«. På »ziraten« over døren 
stod: »Paulus Paulinus Svenopolit Pastor Loci« (»sognepræst Poul Poulsen 
(Danchel) fra Svendborg«) og i midten hr. Pouls »Karmærke« (bomærke). 
Midt på lågen stod Kristus mecl verdenskuglen. Gavlene bar årstallet 1640 
og navnene Niels Hintse, Hans Matsen, Otte Jenssen Kuld og Christen Jenssen. 
På siden var hugget figurer af S. Peter, Fides (Troen) mecl bog og kors, Spes 
(Håbet) med anker samt S. Paulus, alle med navne og årstallet 1645 (præste-
indb. 1756). 

2) Fra 1701, med indskriften »Firmor Christo Duce 1701« (»jeg styrkes ved 
Kristi anførsel«). Stolen byggedes til Frantz Christian Dorman, kapellan hos 
mag. Jacob Top (præsteindb. 1756). 

†Herskabsstole. 1) 1709 lod Joachim Brockdorff til Grimsted og Asserstrup 
forfærdige en stol14. 

2) 1756 havde en gård i Rolykke en stol, hvorpå var »udhugget« våben 
mecl et svinehoved (præsteindb.). 

†Egekiste, nævnt 169013. 
Orgelpulpitur med malet årstal 1861 på brystningspanelets bagside, og sik-

kert ikke mange år ældre. 
†Pulpiturer. 1) Fra 1709, »nede i kirken«, ifølge præsteindberetningen 1756 

opsat af Joachim og Charlotta Sophia Amalia Brockdorff15 og med slægtens 
våben påmalet (sml. †maleri s. 508). 

2) I præsteindb. 1756 nævnes en indlagt stol »oppe i vejret«, som tilhørte 
kirkens patron, altså rimeligvis et herskabspulpitur. 

Pengeblok f ra 1842 (syn). Ved vestdøren. 
To †klingpunge af sort fløjl nævnes 1690, og i præsteindb. 1756 omtales 

en †tavle til ombæring, hvorpå var en sølvplade med indskrif ten: »Kiøbeløf 
kircke tavle, Gud til ære, kircken til ziirat, hr. Poul Danchel med sine 2d e 

huustruer Elsebeth Mads Dat ter og Anna Cathrina Folckmars Dat ter von 
Støcken til en amindelsse haver hands 3die efterladte encke Else Jens Dat ter 
Fers, som efter hands død og haffte mag. Jacob Top ladet denne bekoste og 
forfærdige 1706« (sml. †epi taf ium nr. 3, s. 512). 

†Præsterækketavle, nævnt 169013. 
†Maleri . På muren over indgangen til koret var der ifølge præsteindb. 1756 

opsat et stort skilderi, som forstillede de vise mænd tilbedende Jesus, og ved 
begge sider stod på muren: »Dend høyædle og velbaarne herre Joachim Bruch-
dorf herre til Gros, Nordsøe, Grimsted og Assestrup samt dette Guds huusses 
høygunstige patron mecl sin høyædle og velbaarne frue Charlotta Sophia 
Amalia Bruchdorff har a(nn)o 1708 ladet denne kirche mecl muuren reparere 
og a(nn)o 1709 bekostet pulpituret neden i kircken og med deres egen stoel 
stafere«. 
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Lysekroner. 1) I renaissance, fra 1600'rnes begyndelse. Stang med flad hænge-
kugle, vaseled og foroven en flakt ørn. To rækker svagt nedhængende delfin-
lysearme med treblade. På kuglen versalindskriften: »Anno 1697 d. 29 septem-
bri er denne lyesekrone gifven af hans kongelig may.ts til Dannemarck og 
Norge høj betroede Kammerraad og Oberkrigscommissarius i Norge Johan 
Hieronymus Hofmand samt hans wel biurdige frue Luttamella Peters Gud 
til ære oh(!) kirken til beprydelse« (sml. †begravelse, s. 513). På siden endvidere 
to hjelmprydede våben, en springende hest og to krydsende vinger mellem tre 
s t jerner; mellem våbnene indskriften: »O. H. Justits«. I skibets midterste hvælv. 

2) Ny, i koret. 
†Lysekrone fra 1709, skænket af Joachim Brockdorff14. 
Kirkeskib, en firmastet fuldrigger, »Dana Mariebo«. 
En gipsbuste af biskop Rasmus Møller, sml. Vindeby (s. 528). 
†Tårnure. 1) 1690 nævnes et gammelt sej erværk, som foruden klokkeslettet 

viste månens af- og tiltagen med to andre viserskiver udenpå tårnet1 6 , og i 
præsteindb. 1756 omtales et t ræfuteral til et urværk, som havde vist månens 
gang. Det stod nede i kirken under tårnet , og på de fire hjørner stod: »H. Ipsøn 
1575, H. Peder Hansen 1607, hr. Povel Povelsen 1631 d. 6. martii , O. J. K.«, 
de sidste initialer rimeligvis for Otte Jensen Kuld (sml. stolestader, s. 507 og 
gravsten nr. 5, s. 512). Nedenunder stod: »Renovatum a(nn)o 1657«. Uret 
skulle være opsat af de herrer Lunge til Grimsted17. 

2) 1756 omtales i præsteindb. et ur, som var opsat af kirkens forrige ejer 
hr. Siersted og repareret af grevinde Ide Margrethe von Reventlow. 1830 var 
det ubrugeligt og krævedes f jernet (syn). 

Klokker. 1) 1607. Om halsen treliniet, plat tysk indskrift med versaler: 
»Anno 1607, is Godt midt uns wol kan weder uns. Dar is menniger de sprickt 
Godt grote di, im herten dencket he hoedt du di. Men klaget mennigen sin 
leidt, dat he lachen fan em geit« (»år 1607. Når Gud er med os, hvem kan da 
være mod os. Der er mangen en, som siger: »Gud bevare dig«; men i hjer tet 
tænker han: »Tag dig i agt«. Man klager sin nød for mangen en, med det 
resultat, at han går leende bort fra en«). På begge sider: Knud t Rud t og Ellen 
Marsvin samt deres våben. På bøjlerne dobbelt tovstav. Tvm. 70 cm. Anskaffet 
til kirken 1838 (syn). 

2) 1754, støbt af Johan Barthold Holtzmann, København. Øverst latinsk 
versalindskrift mellem dobbelt akantusbort : »Gloria in excelsis Deo, me fecit 
Johan Barthold Holtzmann Hafniæ« (»ære være Gud i det højeste, J. B. H., 
København, gjorde mig«). På den ene side s tår : »Anno 1754 er denne klokke 
støbt og bekostet af høywelbaarne Fr(u) Ide Margareta von Reventlau, Grev-
inde af Knutenborg, Friherinde til Baronionne(!) Christiandsdahl oc Con-
radsborg, Frue til Grimsted, høysal(ig) hr. Geheimeraad og Greve Adam 
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G. K . K . 1949 
Fig. 8. Købelev. Prædikestol 1593 (s. 506). 

Christopher von Kn(u)ts enkegrevinde«. Herover det kronede grevelige dob-
beltvåben holdt af to vildmænd. På modsat side: 

»Vor k i rke fik sin ziir, 
Vor H e r r e f a a r sin ære, 
hve r siæl i sognet k a n 
af glokkens(!) lyd smugt ( ! ) lære 
a t søge He r r ens h u u s 
og elke(!) h a n n e m re t 
saa blir vo r he r skabs roes 
ey heller slet forgjet«. 

På bøjlerne løvehoveder. Tvm. 98 cm. 
†Klokker. 1—2) En på fire skippund, at ten lispund (784 kg), en anden på 

halvandet skippund, t re lispund (264 kg); afleveredes ved klokkeskatten 1528. 
3) Fra 1601, støbt af Reinholdt Benninck i Lybæk, med latinsk indskrif t : 

»In templum voco te ut disces mori, eræ[!] Reinholdus Benninge fecit Lu-
beka 1601« (»Jeg kalder dig til kirken, for at du kan lære at dø, Reinholdt 
Benninck i Lybæk støbte mig af bronze 1601«)18. Antagelig den, som blev 
bortført o. 1750 af Grimsteds ejer, byfoged Siersted i Maribo, under fore-
givende, at den skulle omstøbes (præsteindb.). 

4) Fra 1642 med indskrif ten: »1642 er denne klokke støbt og kiøbt der 
e(rlig) og v(elbyrdig) Jus t Friderich von Papenheim var leens mand paa Hal-
sted, hr. Povel Poulsen sognepræst i Kiøbeløv, Niels Hindse, Jens Gammel, 
Peder Lauritsen, Rasmus Løyet, Hans Lauridtzen, Otte Kuld, Peder Mogensen 
og Niels Hansen kirkeværger, Hans Marckussen sogne-foged« (præsteindb. 
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Pach t & Crone 

Fig. 9. Kobelev. Epitafium 1657 over sognepræst Poul Poulsen Danchel (s. 511). 

1756). Klokken omtales siden 1783 flere gange som revnet og er formentlig 
solgt 1838, da klokke nr. 1 anskaffedes. 

5) Nævnt 1690 som revnet og istykker16. Det er sandsynligt den, som Ide 
Margrethe Reventlow 1754 lod omstøbe, se klokke nr. 2. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) (Fig. 9) fra 1657 over sognepræst i Kiøbeløff Poffuel Danchel, 
død 3. marts 1668, og hustru Kirsten Sachariasdatter, død � okt. 1662. Snit-
værk i Henrik Werners maner. I en omtrent kvadratisk bølgelisteramme er 
indfat te t en oval af fladt, men stærkt udtrukket bruskværk med maleri (olie 
på træ) af sognepræsten med hustru og 12 børn, hvoraf tre svøbelsesbørn, der 
ligger på en pude i forgrunden, er døde som spæde. Gravskrift med opmalet 
forgyldt f raktur i den hjerteformede, af bruskslyng indfat tede hængekartouche. 
Rammen sortmalet og bruskværket brunt med lidt guld19. 
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2) O. 1794, over fru Anna Ingeborg Paasche, født på Bødstrup i Sielland 
10. april 1757, dat ter af General Auditeur Joachim Barner Paasche og Christiane 
Buchalf, gift 30. nov. 1787 med Joachim Barner Paasche, kongelig majestets 
Cancelie Raad og ejer af Friderichsdahl i Lolland, død 12. april 1794 fra mand 
og to børn, men begravet med en søn. Hvid marmortavle med fordybet f rak tur 
i ramme af norsk, gråt og sortflammet marmor med kannelerede pilastre. I 
en bueniche over skrifttavlen en lampe og over trekantgavlen en urne, begge 
af hvidt marmor. I tå rnrummet . 

Malerier. 1) 1893, af stiftsprovst Hans Frederik Helveg (1816—1901), sig-
neret Axel Hon2 0 . 2) 1931, af provst J. A. P. Thorlacius (1861 1942), lige-
ledes udført af Axel Hou. 

†Epi ta f ier . 1) 1591, med maleri af »en gammel præst med hans hostegnede 
navn, hr. Hans [Ibsen]«, sml. prædikestol s. 507, t re sønner med navnene 
Jacob, Peder og Mads, to hustruer, Marine Peders Dat ter og Bodil hr. Hanses, 
og tre døtre, Gjerdrud Hans Datter, Anne Hans Dat ter og Bodil, samt religiøs 
indskrift (præsteindb. 1756). 

2) Fra et †epitafium, o. 1650, s tammer to *putti, 90—96 cm høje, rimeligvis 
udført i Henrik Werners værksted; den ene holder en stige, mens den anden 
mangler sit a t t r ibut , der sikkert også har været et lidelsesredskab (sml. epita-
fium over Knud Erichsen Pontoppidan i Halsted kirke). Nu i Maribo stifts-
museum. 

3) Slutningen af 1600'rne. Hr. Povel Povelsen Danckel, født i Kiøbeløf 
præstegård 3. jan. 1638, død 28. april 1681, 44 år gammel og hustru Else 
Jensdat ter Fers, som efter hans død blev gift med mag. Jacob Top og døde 
1709, 51 år gammel (præsteindb. 1756). 

Gravsten. 1) O. 1620. Christophorus, Clemens, Johannes og Catharina, sogne-
præst Peter [Hansens] børn, alle døde 1620. Grå kalksten, 1 1 6 x 1 1 2 cm, 
latinsk indskrift med fordybede versaler. I tå rnrummet . 

2) O. 1636. Over sognepræst Peter [Hansen], død 55 år gammel 12. febr. 
1631 i sit 24. embedsår og hustru Dorothea, død 51 år gammel 26. sept. 1636 
efter 29 års ægteskab. Ølandsk kalksten, 183 x 96 cm, med fordybede versaler. 
Øverst religiøs indskrift på latin, derunder en alterkalk i relief og latinsk 
gravskrift . I hjørnerne cirkler med englehoveder. I t å rnrummet . 

3) O. 1650. Ølandsk kalksten, 197 x 138 cm. Indskriften helt udslidt. I 
hjørnerne cirkler med barokke englehoveder. Uden for vestdøren. 

4) O. 1652. Anne Hendrichs Staalhofsdaater, født i Nachskow 5. juni 1636, 
død i Kiøbeløf præstegård 14. febr. 1652, 16 år gl. Ølandsk kalksten, 85 x 60 cm, 
med fordybede kursivversaler. Under gravskriften oplyses på latin, at stenen 
er bekostet af Salomon Abrahamsen. I t å rnrummet . 

5) O. 1677. Otte Jensen Kuld, død 10. nov. 1677. Flise af ølandsk kalksten, 
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49 x 50 cm, med fordybede versaler. I t å rnrummet . (sml. stolestader, s. 507, 
†skriftestol nr. 1, s. 508, og † tå rnur nr. 1, s. 509). 

6) 1600'rne. Kalksten, 180 x 131 cm, med reliefversaler. Øverst opstandelsen; 
i hjørnerne cirkler med evangelisterne og religiøs randskrift . Midt på stenen 
sekundær indskrift med fordybet skriveskrift over »de afdøde Personer, som 
ovensadte Epi taphium nærmere udviser«. I tå rnrummet . 

7) O. 1706. Magister Jacob Pedersen Top, sognepræst til Kiøbeløv 24 år 
og 6 måneder, fra 1691 med Windebye som anneks, død 1706 i sin alders 
56. år. Rødlig ølandsk kalksten, ca. 135 x 85 cm, med slidte, fordybede versaler. 
Religiøs randskrift , Job 19, 25 og Es. 26, 19. I tårnets vestdør. 

8) O. 1727. Povel Andersøn, sognefoged i Kiøbeløf sogn, selvejer af Glustrup 
gård, død 7. og begravet 11. juni 1728, 63 år gammel. Flise af ølandsk kalksten, 
52,5 x 52,5 cm, med fordybet skriveskrift. I t å rnrummet . 

9—10) To helt udslidte gravsten af rød kalksten, den ene 214 x 61—57 cm 
med indadbuede hjørner, den anden 150 x 5 9 cm, er begge anvendt som 
trappetr in i præstegården. 

Åben †begravelse f ra o. 1690 på nordre side under tårnet , bygget af justi tsråd 
Hofmann1 7 . 1828 foreslås ligkisterne f jernet og det gamle »tralværk«, som var 
over begravelsen, borttaget, så kælderen kan bruges til magasin for gamle 
tagsten (syn). 

I †begravelsen stod ifølge præsteindb. 1756 fire †kister. 1) 1696. Justi tsr . 
Ober-krigs Commissarius i Norge Johan Hieronymus Hofman, født i Saxen 
24. Juni 1646, død i Christiania 1. nov. 1696. Rimet gravvers. 

2) 1712. Fru Lüttemelle von Peters, født 24. nov. 1646 i Kiel, gift første 
gang med Fridrich Wintherborg i ni år (fire sønner) og derefter i 20 år med 
Just i tsråd Hofman, med hvem hun fik »otte ægtebørn af hver kiøn i rad«. 
»I sexten aar hun sidst som eenlig turdeldue, sit suk udqvidret har . .« og døde 
19. marts 1712 (sml. lysekrone nr. 1, s. 509). 

3—4) Barnekister. 
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1857. Christen Friis, født 11. nov. 1788, ejer 

af Lille Kiøbelev fra 11. aug. 1807 til sin død 9. sept. 1857. Nygotisk monument 
af hvidt marmor, afsluttet foroven af en spidsbue med stavværk. På soklen 
relief af kornneg og høstredskaber. Udvendigt på skibets sydmur. 

2) 1894 afsløredes en mindetavle over biskop Rasmus Møllers to hustruer, 
Bodil Marie Thaulow, født 28. jan. 1765, død 23. okt. 1810 og moder til dig-
teren Poul Martin Møller, samt Johanne Dorthea Borcksenius, født 23. dec. 
1767, død 12. febr. 1830; første gang gift med Pastor Winther, med hvem hun 
fik sønnen, digteren Christian Winther. 

33 
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Syn over Lol lands ves t r e p rovs t i 1849—61 (p rovs t ea rk ive t , LA). — Biskop R a m u s 
m e d fleres v i s i t a t sbog for F y n s s t i f t 1732—1803 (Odense L A ) ; udsk r i f t a f Biskop Blochs 
v i s i t a t sbog for F y n s s t i f t 1786—1803 ( s t i f t søvr ighedsa rk ive t , LA). — Jo rdebøge r , Her reds -
bøger m. m. 1579—1717 ( s t i f t sovr ighedsa rk ive t , LA). — H o l m s samling (LA). — E x t r a c t 
over F y e n s og L a a l a n d s S t i f t e r s h is tor iske T ing ( T h o t t s k e samling 727, 2°, Kgl . Bibl . ) ; 
Adskil l ige D o c u m e n t e r og Skr i f t e r , samlede af Pov l Rogge r t ( T h o t t 730, 2°, Kgl . Bibl . ) ; 
A n t i q u i t e t e r ved Lange l ands k i rker , og h v a d der vides om præs te rne , som der h a v e r 
være t , som og ved Lol lands og Fa ls te rs , samle t m e d m ø j e af J a c o b Bi rcherod , T h o m . 
Fil. 1732 (Ny kgl. Saml ing 409, 2° Kgl . Bibl.). — Museums indbere tn inge r af J. Magnus-
Pe t e r sen og C. E n g e l h a r d t 1876, E. Schiødte 1883 (kalkmaler ier ) , C. M. Smid t 1929 (Præ-
dikestol) , Aa. Roussell, 1941, C. A. J ensen og O. N o r n 1948. 

S. A b i l d g a a r d : No tesbog I. 1756. S. 59 fT. (NM). — J. Magnus -Pe t e r sen : Ka lkma le r i e r 
i danske Ki rke r . K b h . 1895. s. 95. 

1 A a r b L o l l F a l s t 1922, s. 129. 2 F reder ik 1.s Reg i s t r an t e r , s. 411. 3 K r o n e n s Skøder 
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Fig. 10. Købelev 1796. 



Aa. Rl 1941 
Fig. 1. Vindeby. Ydre, set fra sydost. 

V I N D E B Y K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Ki rken v a r i ka to l sk t i d v ie t t i l S. Andreas. P r æ s t e r æ k k e t a v l e n s oplysninger (s. 528) 
om dens opførelse i 1377 er fe j lagt ige , al lerede af den g rund , at den s a m m e s t e d s 

siges a t være o p f ø r t e f t e r bevil l ing af ærkeb iskop Kar l , m e n denne v a r i ndehave r af 
sædet i L u n d i å rene 1325—341 . Der kendes to ærkebiskoppel ige a f ladsbreve ti l k i rken , 
u d s t e d t henholdsv is 1469 og 1505, af hvi lke de t s i d s tnævn te t i l sagde dem syndsfor ladelse , 
som m e d gaver b idrog ti l a t u d s m y k k e k i rken 2 . T å r n e t siges op fø r t v ed h j æ l p af de 
midler , der i n d k o m som følge af d e t t e b rev 3 . 

K r o n e n h a v d e k a l d s r e t t e n al lerede før r e f o r m a t i o n e n 4 og vedb l ev e f te r denne a t e je 
k i rken , indt i l den i 1689 t i l skødedes H e l m u t h O t t o von Win te r s f e ld , i ndehave r af ba ron ie t 
Vin te r sborg 5 . 1690—1816 v a r den a n n e k t e r e t Købe lev k i rke 6 . B l a n d t ba ron ie t s senere 
bes iddere nævnes b a r o n K a r l Vi lhelm Gedde (sml. k lokke nr . 2 , s . 528). E f t e r a t ba ro -
nie t 1801 v a r afløst , k o m k i rken — antagel ig m e d Vin te r sborg gård — til g r evskabe t 
H a r d e n b e r g 7 , m e n er overgåe t t i l selveje 1. jul i 1924. 

E f t e r oplysning på p r æ s t e t a v l e n v a r k i rken b a n l y s t i 1400 ' rne på g r u n d af e t d rabsmål , 
som k i rkeværgen h a v d e u d ø v e t i v å b e n h u s e t . 

Kirken ligger sydøstligt i byen på fladt terræn. Præstegården støder på 
vestsiden op til kirkegården, der er udvidet mod nord. De andre sider har 
kampestensdiger, på sydsiden væsentlig af utilhugne sten, ellers kløvede. 1808 

33* 
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Fig. 2. Vindeby. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1950. 

klagedes over, at der kun var ringmur om det halve af kirkegården, men 
1826 var der stenmur om kirkegården »som den ved Utterslev« (syn). Diget 
har i vest en kørelåge og ved sydøsthjørnet en stente. 1815 var pillerne på 
kirkegårdslågen rådne (syn). 

Kirken består af romansk kor og skib, der er nøje beslægtet med Nordlunde 
(s. 563 f.), samt gotisk tårn og våbenhus, alt af røde munkesten. 

Den romanske kirke er bygget på et kampestensfundament , der i sydøst 
for en stor del er blottet . Materialet er derover meget store munkesten, op til 
311/2 X 131/2 X 9 cm, i blandet polsk skifte og munkeskifte med mange sorte 
bindere. Den høje, profilerede sokkel, der ikke findes på skibets gavle, består 
af en runding, et almindeligt skifte, en vulst og en skråkant. 

Koret har i øst og nord tilmurede, bredsmigede, rundbuede vinduer, det 
ostre med krumt løberskifte over det helstens stik. Sålbænkene er muret af 
sten på fladen og har rundet, fremspringende forkant, men synes ikke at have 
været s tøt tet af den rundstav, der ellers hører til typen. Vindueslysningerne 
har muret glasfals og er t i lmuret med flensborgsten. Over vinduet har øst-
gavlen et savskifte af rulskiftestillede sten og derover en buefrise af krumme, 
5 cm tykke sten. I de kvadratiske konsoller er der efter brændingen udført 
ornamenter, der dels er indridsede, dels skåret i lavt relief (fig. 3). Over 
buefrisen ligger et savskifte og en skråkant ; gavltrekanten derover er ommuret 
i små sten. Gavlkammen, der hviler på gavlkonsoller af afrundede udkrag-
ninger, var i 1876 afdækket med munketegl. Korets sydvindue er moderne 
rekonstrueret, sammen med en del af den overliggende gesims, der består 
af et tandsnit , et savskifte og en afrundet udkragning, hvorover den brede 
sugfjæl støder til tagværkets murlægte. Gesimsen på nordsiden består af et 
fladt tandsni t med afrundede tænder og en afrundet udkragning. 

Skibets glatte østgavl har øverst en korsblænding; ingen gavlkam. I lang-
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siderne er ingen oprindelige vinduer bevarede. Sydportalen (fig. 4) er t i lmuret 
og den inderste fals' bue er ommuret . Portalen står i et fremspring, der ender 
med en skråkant under gesimsen. Falsene består af afrundinger og slanke 
trekvartstave. Baserne består af et hjørneblad under en fold, den ene har i 
hver side en t rekantet indsænkning over folden. Den inderste t rekvar ts tav 
har trekantbase, hvor overgangen fra re tkantet til rundt er gjort ved et par 
enkelte snit. Den yderste t rekvar ts tav går i buetoppen over til re tkantet 
profil. Selve buen er muret af to rulskifter og to løberskifter; det yderste 
rulskifte består af skiftevis røde og sorte sten, det yderste løberskifte af krumme 
sten hver med tre ophøjede ruder formet før brændingen (fig. 5). Det inder-
ste rulskifte har været rødkalket, det øvrige stik og murværket udenom er 
hvidt, dog uden præcis afgrænsning. løvrigt står den gamle kirkemur blank 
bag våbenhusets tag, også gesimsen, der har samme form som på korets syd-
side. Skibets tilmurede nordportal sidder i fremspring som sydsidens, men 
falsen er vist mere enkel. En rundstavformet mellemfals er re tkantet i buetop-
pen. Nordsidens gesims er som sydsidens. Gesimserne løber i øst af på svære 
gavlkonsoller. 

Skibets vestgavl har under rejsehøjde et savskifte af rulskiftestillede sten. 
Gavltrekanten hviler på gavlkonsoller og er muret som glat, stående siksak 
med striber af sorte sten. Taglinien er markeret ved et løberskifte (fig. 7). De 
i gavlen anvendte sten er meget korte, 241/2—26 cm, og tykke, 91 /2—10 cm, 
og adskiller sig derved skarpt fra munkestenene i den øvrige del af kirken. 

Det indre. Korets oprindelige vinduer i øst og nord ses som blændinger. 
Den ommurede korbues oprindelige vanger har skråtliggende vederlagssten 
med rundet forkant. Rundingen skyldes dog måske væsentlig slid og hvidtekalk. 

Ændringer og tilføjetser. I koret er i tidlig gotisk tid indbygget et krydshvælv 
med helstens vægbuer og halvstens ribber og kapper. Hvælvet er muret i 
ring, så det er næsten kuppelformet. Ingen overribber. Samtidig med hvælvets 
indbygning er korbuen gjort lavere og formet som en t rykket rundbue med 
fals på begge sider. 

Våbenhuset er sengotisk og bygget af munkesten på en sokkel af kløvet kamp. 
I hver sidemur sidder en lille, t i lmuret glug, i østsiden tillige en moderne. 
Sydgavlen har fladbuet dør i spidsbuet spejl. I den vistnok delvis omsatte 
gavltrekant en større og to mindre blændinger af spidsbuet form. Gavlkammen 

Fig. 3. Vindeby. Ornamenterede konsoller under ostgavlens buefrise. 1:5. Aa. Rl. 1941 (s. 516). 
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Fig. 4. Vindeby. Skibets sydportal. 1:50. Målt af C. M. Smidt 1934 (s. 517). 

har top- og fodtinder. Indvendig har våbenhuset, der nu anvendes som ligkapel, 
langs østsiden en muret bænk. 

Tårnet (fig. 6—7). Der er ingen grund til at modsige præsterækketavlens da-
tering til 1505. Tårnet er lavt og svært, af samme bredde som skibet. Det er 
opført af røde munkesten på svære syldsten. På vestsidens hjørner står høje, 
brynede støttepiller. I understokværket har i syd og vest været store, spids-
buede, falsede vinduer, der nu er omdannede. Tårnrummet er dækket af en 
høj krydshvælving med halvstens vægbuer og ribber. Ingen overribber. Hvæl-
vet, der vistnok ikke er oprindeligt, hviler på svære, falsede hjørnepiller med 
vederlagsbånd. Tårnbuen er spids-rundbuet med fals i begge sider. Bueunder-
siden er pudset til 10 cm fra kanten. Buevangerne har en lille, fladbuet niche 
i hver side. 

Det samtidige t rappehus på tårnets sydside har fladbuet dør og foroven 
en lille glug. Trappen har tøndehvælvet loft og fører kun op til mellemstok-
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værket, der har falsede småglugger til tre 
sider. Stokværket har svære egebjælker, 
hvor henover ligger en gammel egeplanke 
på 5 9 x 9 cm. Klokkestokværkets bjælke-
lag understøttes af småstolper på en dra-
gerbjælke. Som afretning på bjælkelaget 
er lagt egebrædder med skarpkantet not og f jer — måske gamle tagbrædder. 
Klokkestokværket har falsede, kurvehanksbuede glamhuller mellem flade cir-
kelblændinger til tre sider. Tårngesimsen består af to små udkragninger. Gav-
lene har under 11 kamtakker rige dekorationer af pibeblændinger, cirkel-
blændinger og retkantede blændinger med hængestav, som har hulsnit i 
underkanten. I østsiden danner et 11 skifter høj t savskifte fodlinie for blæn-
dingsdekorationen. Vestsiden har midt i gavltrekanten en fladbuet luge. 

Tagværkerne over skib og kor er nye med anvendelse af gamle materialer. 
Våbenhuset har tagværk af eg med stejl rejsning og tænger fra spær til bjæl-
kerne, som er delvis fornyede. Tårnet har stort tagværk af eg med spærsko 
på dobbelt murlægte og spærstiver, to hanebånd og tre kongestolper med 
kryds af brede planker. Under midterste stolpe ligger en bjælke på 35 x 25 cm; 
hertil støtter den gamle klokkestol sig (fig. 6—7). 

Kirkens nuværende vinduer stammer antagelig fra første halvdel af 1800-
årene. Øst for sydsidens østlige vindue i skibet ses et spor af et større, rundbuet , 
der måske er fra renaissancetiden. Korets sydvindue er rekonstrueret i 1937 
og har fået et glasmaleri af S. Andreas udført af Axel Hou. Skibets indre er 
nu glatpudset med fladt pudsloft uden gesims. Gulv af almindelige røde mur-
sten. Kirkens ydre står hvidkalket og hængt med vingetegl. 1808 omtales 
tagpotter på sydsiden (syn), og endnu 1876 var størstedelen af skibets tag 
dækket med munketegl. 

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

I koret er fremdraget en del kalkmalerier, antagelig fra første halvdel af 
1300-årene. Forneden på korets nordvæg afdækkedes i 1938 fragmenter af en 
skikkelse med langt hår og skæg, muligvis en konge (Herodes?). På overvæg-
gene er i 1950 fremdraget en række figurscener, malet på et løstsiddende 
kalklag over den romanske puds og dækket af flere lag hvidtekalk. På vest-
væggen ses himmelfarten, i midten pinseunderet og nord derfor en knælende 
Maria med hovedlin og glorie. Disse billeder er tegnet med rødbrun farve, 
gult hår og mørk, blågrøn klædedragt. På nordvæggen kan bestemmes en 
nadverscene, Gethsemane og Judaskys. De enkelte scener er her indrammet 

Fig. 5. Vindebv. Formsten fra sydporta-
len. 1:5. Målt af C. M. Smidt 1934 (s. 517). 



af røde og gule rammestreger. Figurerne, der er ca. 65 cm høje, er malet med 
kødfarve, røde og grønne dragter og detaillerne tegnet med rødt. På østvæggen 
er rester af en hudflettelsesscene, utvivlsomt har Golgatha været i midten. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret op ad korets østvæg, 110 cm højt , 165 cm 
bredt og 110 cm dybt, hvidkalket. I nordsiden en lille gemmeniche 23 x 25 x 
45 cm. Nyere jernskab indbygget i sydsiden. 

Fig. 6—7. Vindeby. Snit vest-ost af tårnets øvre stokværk og nord-syd af hele tårnet. 
1:100. Målt af Edvard Vollqvarts 1942. 
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Aa. Rl 1950 
Fig . 8 . V i n d e b y . I nd re , set m o d os t . 

†Alterklæde, nævnt 1690, af rødt fløjl med guldkniplinger på hjørnerne8 . 
Altertavler. 1) (Fig. 9) fra o. 1684. Det sent bruskbarokke arbejde i Henrik 

Werners manér, af samme mester som altertavlen i Nysted (s. 183), har et 
storstykke, der indrammes af bølgelister og indeholder en udskåret nadver-
fremstilling med helt frie figurer, hvoraf de fire sidder med ryggen vendt mod 
beskueren helt f remme foran feltets ramme. Baggrunden har i midten i lavt 
relief en stor arkade flankeret af to par dobbelte snoede pilasterbånd, som bærer 
en for mesteren karakteristisk gesims. Vinger og topstykke i bruskværk med 
stærkt vredne og knoglede former går i eet og danner en ramme, som bærer 
konsoller med uforholdsmæssig store figurer. På vingerne står Markus og 
Lukas og over et indskriftfelt Kristus med jordkuglen. Lav karnisprofileret 
foclliste, som er noget forskudt til den ene side. Ny broget staffering med 
frakturindskrif t , Johs. 6, 35, i topfeltet . På fodstykket, som nu er egetræs-
malet, stod indtil en restaurering 18589 årstallet 1684 og givernes navne, 
sognepræst Zacharias Hansen, og kirkeværgerne Jens Jørgensen og Rasmus 
Haure (præsteindb. 1755). 

2) (Fig. 10). Trefløjet nederlandsk tavle i renaissance fra o. 1550. Alle tre 
fløje har malerier i profilerede rammer, der foroven har form som svungne, 
knækkede buer. Over storstykket desuden en fremspringende profilliste. Male-
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O . N . 1948 
Fig. 9. Vindeby. Altertavle o. 1684 (s. 522). 

rierne, der er udført i olie på krideret træ, forestiller scener fra lidelses-
historien, i storfeltet korsfæstelsen og i fløjene korsbæringen og gravlæggelsen. 
Trods de noget groft og skødesløst udførte detailler er helhedsvirkningen god, 
takket være en effektfuld figurkomposition og vel sammenstemte farver. 
Sidefløjenes bagsider er glathøvlede og malede med guldokker på et tynd t 
lag kridt. Rammestykkerne er på forsiden brune med forgyldte profiler og på 
bagsiden sorte. Tavlen er nu ophængt i skibet over korbuen10 . 

Altersølv. Kalk (fig. 11), fra o. 1350—1400, af forgyldt sølv, 16,5 cm høj. 
Lav, rund fod af romansk karakter, uden fodplade, men med høj s tandkant , 
gennembrudt af firpas. På foden spor efter et påloddet skjold. Trindt skaft 
med ciselerede palmetter på krydsskraveret bund. Meget stor, flad knop med 
seks kraftige rudebosser; på over- og undersiden er der pålagte, stærkt fligede 
blade og derimellem små støbte hoveder med kronelignende hovedtøj, rude-
bosserne har emaillearbejde med menneskehoveder og drager på dyb blå 
grund. Stort bæger med skrå sider og graveret sekundær versalindskrift: 
»Anno 1687 (ottetallet ret tet fra 7), da er denne Kalck og Disk kiøbt fra 
Otterslof Kircke til Vindeby Kierke i Lolland. Den Tid var Sognepræst Mag. 
Hans Mandius Arrøboe, Kirckeverger Rasmus Pedersen Havre (M ret tet til 
H) og Morten Mortensøn og gaf meenige Sogne Folcket hver noged efter 
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Fig. 10. Vindeby. Trefløjet nederlandsk altertavle, nu ophængt over korbuen 
(s. 522). 

Evne til Hielp til samme Kalek. Det øfrige betalte Kircken. Gud lønne enhver 
for sin Gafve udi Guds Rige«. Samtidig disk med stort firpas i bunden og cise-
lerede evangelisttegn med skriftbånd i sviklerne. Rester af forgyldning. Tvm. 
16,2 cm. 

Sygekalk fra 1863. På bægeret indprikket ni takket krone, derunder bogsta-
verne I. A. H. R. (Ida Augusta Hardenberg-Reventlow) og årstallet. Mester-
mærke for C. E. Funck, Nakskov (Bøje s. 300). Samtidig disk og drejet, læder-
betrukket etui. †Sygekalk og †disk, nævnt 16908. 

†Vinkande af sølv, foræret kirken af Anders Madtsen Langeland, sognepræst 
i Vindeby 1612—34. Rortført af f jenden under svenskekrigen8. 

Allerstager, fra o. 1600, 46,5 cm høje. Klokkeformet fod, slankt skaft med 
konisk led over kugle. Flad lyseskål. 

†Messehagel, nævnt 1690, med uægte kniplinger, gammel og forslidt8. 
*Røgelsekar, siden 1809 i Nationalmuseet. 
Døbefont (lig. 12) senromansk, af gotlandsk arkadetype. Den særprægede 

keglestubformede fod har fire fremspringende »tæer«, som indtil for få år 
siden skjultes i en cementmuret platte, og foroven en svær rundstav. Lav, 

O. N.1948 
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O. N. 1948 
Fig. 11. Vindeby. Alterkalk (s. 523). 

nisidet komme med lille rundstav som mundingsprofil. På hver side en tvilling-
bue med kort midtstav. Tvm. 88 cm. (Mackeprang: Døbefonte, s. 387). 

Dåbsfade. 1) (Fig. 13) o. 1675, af kobber. I bunden, der kantes af en tovstav, 
er der en drevet og ciseleret løve. Den skrå kant optages af en høj t opdrevet 
pærestav, mens randens smukke barokornamenter består af akantusværk med 
store frugter indrammet af en tovstav. 2) O. 1700. Glat, af messingblik. 

†Dåbsfad af drevet messing8 med graveret indskrift på randen: »Hafver 
Degnen Lauritz Jespersen, samt hans Huustroe Ursula Niels Dat ter foræret 
dette Bekken til Vindebye Kircke Fun t 1686« (præsteindb. 1755). 

Håndklædeholder (fig. 12) fra 1800'rne, pyntelig, formet som et gitterværk 
mellem drejede stolpespir. Over døbefonten. 

Prædikestol (fig. 14) i høj-renaissance fra 1602, muligvis ligesom Utterslev 
(s. 540) oprindelig anbragt som lektoriestol. Antagelig et arbejde fra Næstved-
snedkeren Abel Schrøder den Ældres værksted (DK, Præstø A. s. 1078) og ret 
nøje svarende til prædikestolen i S. Mortens kirke i Næstved (DK. Præstø A. 
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Aa. Rl. 1950 

Fig. 12. Vindeby. Døbefont og håndklædeholder (s. 524 f.). 

s. 147). Stolen, som består af fire fag, har i storfelterne arkader, hvis pilastre og 
bueslag er prydet med beslagværk og bosser. I sviklerne vingede englehoveder. 
I hver arkade står en evangelistfigur på en volutkonsol. På hjørnerne under 
volutkapitæler en mandlig og to kvindelige hermer med f rugtbundter og 
kvaster på skafterne. Ved opgangen og ind mod sydvæggen er der slanke, 
joniske halspilastre. Beslagværksprydede postamentfremspring med dyre- og 
menneskemasker; smalle frisefelter med pålagt beslagværk og diamantbosser 
og på hjørnerne konsol med englehoved. Kronliste med æggestav. 

Samtidig opgang, hvis panel har t re fyldinger mellem kannelerede ramme-
stykker. Døren til opgangen har een stor fylding, og på det udsavede topstykke 
står med fordybede versaler: »Asser Marqvrdsøn Sogne Præst An(n)o Dom(in)i 
1602«. Kannelerede stolper, den østre med knop, den vestre med et nyere, 
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højt , drejet vasespir. Samtidige gangjern 
med primitive bukkehornsbeslag. Stolen 
hviler på en ny bærestolpe af rundjern. 
Nyere, broget staffering med fraktur ind-
skrift i postamentfelterne. En nu for-
svunden indskrift med sorte bogstaver 
nævnes 1755: »M. L. P. H. S. N. R. S. 
1625 er denne Prædikestol stafferet« 
(præsteindb.). 

†Prædikestolshimmel med skriftsted Es. 
58 og årstallet 1625, nævnt 1755 (præ-
steindb.). 

Stolestader med glatte gavle og fyl-
dingsdøre. 

Præstestol med malet årstal 1686, stærkt 
omdannet. Forsidens tre fyldinger har rundbuer med rankeornamentik. Af 
de fire gavlplanker har kun den ene bevaret det oprindelige udsavede top-
ornament , et hjerteformet midtstykke med primitive volutter til siderne. Af 
dørens to fyldinger har den nederste og største en arkade med kannelerede 
pilastre, profilkapitæler og hvirvelrosetter i buevinklerne, den øverste er en 
smalfylding i profilramme. Samtidige bukkehornsbeslag. Nyere, grå staffering 
med blåt og rødt på profilerne. I forsidens frisefelt nyere opmalet, sort f rak-
tu r : »Lavrits Jespersøn Assens, Claus Paaske 1686«. På døren er malet med 
gul f rak tu r : »Hans Mandius 1686«. Muligvis s tammer døren fra en †skriftestol 
med denne indskrift, som nævnes 1755 (præsteindb.). 

†Degnestol under korbuen, f jernet 1936. Døren, som har udsavet topstykke, 
er anvendt i det øverste stolestade. 

†Skab, jernbundet, nævnt på præsterækketavlen fra 1686 (s. 527), fandtes 
endnu ved 1800'rnes begyndelse11. 

Dørfløj til ligkapellet, fra 1700'rne. Udvendig beklædt med vinkelstillede 
rustikbrædder. Samtidigt låsetøj. Hvidmalet . 

Orgel f ra 1912. 
Pengeblok, f ra 1700'rne, jernbunden, med kramper til to hængelåse. 72 cm 

høj. I t å rnrummet . 
To klingpunge fra 1800'rne, den ene uden bjælde. Sortmalede skafter og 

poser af blåt klæde. †Klingpunge. To gamle tavlepunge nævnes 16908. 
Præsterækketaule. Opsat 12. marts 1686 af præsten magister Hans Erichsøn 

Mandius Arrøbo og hustru Anna Jørgensd(atter) Hem(m)endorph, født i 
Sven(d)borg, degnen Lauritz Jespersøn Assens og hustru Ursula Nielsd(atter), 
født i Svendborg, kirkeværgerne Rasmus Pedersen Havre, født i Tørneby, 

O. N. 1948 

Fig. 13. Vindeby. Dåbsfad (s. 525). 
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med hus t ru Barba ra Maria Rasmusd(at ter ) , fød t på Peders t rup, og Morten 
Mortensøn med hus t ru Magdalena Rasmusd(at ter ) , samt sognefoged Peder 
Svendsøn og hus t ru Marren Lauri tzd(at ter) . Øverst to våben for slægterne 
Mandius og Hemmendorph . E f t e r givernavnene oplyses det, at kirken er 
bygget 1377(!) ef ter bevilling af ærkebisp Kar l af Lund, og at det har været 
en afladskirke, privilegeret af ærkebisp Ubbe 1469, og derpå anføres præste-
historien indtil 1686, som bl. a. indeholder den oplysning, at t å rne t er byg-
get »med Erckebisp Byrgis recommendats og hielp aff Lund« 1505. Endelig 
henvises »den curiøse læser« til de breve, som findes i kirkeskabet . Nederst 
på tavlen står malerens s ignatur : Jacob Hoffman pictor. Sort t rætavle med 
hvid f r ak tu r . På skibets nordvæg. En anden †præsterækketavle nævnes 185912. 

Gipsbuste af biskop Rasmus Møller, som var sognepræst i Købelev og Vindeby 
1802-31, sml Købelev, s. 509. 

Kirkeskib. Tremas te t orlogsskib »Gaiatea«. På siderne malet »N. Tomesen 
1860« og »S. P. 1920«. 

Klokker. 1) Fra 1584, s tøbt af Mat th ias Benninck i Lybæk. På halsen en 
bor t med renaissanceornamenter og fabelvæsener, derunder tol injet minuskel-
indskr i f t : »Anno domni 1584 haffuer the erwerd och erlige Memner(!) wed 
Naffen Her Aser N Pastor , Anders Suensen, lens Smit Krikewerge(!) till 
Winnebui Kircke paa Laland, Anderis Persen, lens Koneck, Matz Rasmussen 
effter theris Befaling t he t t e gansske Sognnis Folck thenne Klocke ladhe 
s t aue ( ! ) till Lubeck hoes Mates Bennik.« På hankene skæggede mandshoveder 
og tovs tave mellem akantusranker . Tvm. 108 cm. 

2) F ra 1748. På halsen latinsk versal indskrif t i dobbelt akan tusbo r t : »Me 
fecit Bar thold Hol tzman Hafn iae Soli Deo Gloria« (B. IT. i København støbte 
mig, Gud alene æren). På legemet indskr i f ten: »Carl Wilhelm Baron af Gedde 
Anno 1748« (sml. s. 515). Hanke med løvehoveder. Tvm. 95 cm. Gammel klokke-
stol med dobbelte skråst ivere og profilerede knægte. 

†Klokker. 1) På t re et halvt skippund, to lispund (576 kg), afleveret ved 
klokkeskat ten 1528. 2) K ø b t i Lybæk for 400 dlr. af sognefolket og præsten 
Anders Madtsen Langeland (1612—34)8. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) Fra 1600'rnes slutning. Jens Oluffsøn, født i Ryde sogn på 
H a f f b ø t t e ( ! ) gård 1636, død i Skoffballe i Vindeby sogn 1670 i sit alders 34. år, 
og efterlevende ægtefælle Rarbara Maria Rasmusd(a t te r ) , fød t på Peders t rup 
16� , d ø d � , samt hendes anden mand, kirkeværge Rasmus Pedersøn Havre , 
født i Tørneby, død i Skoffballe i Vindeby sogn� Sortmalet stentavle, 50 x 
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O. N. 1948 

Fig. 14. Vindeby. Prædikestol 1602 (s. 525). 

50 cm, med nyere opmalet gul f raktur . Nederst dødningehovede og timeglas 
(sml. præsterækketavlen s. 527). Indmuret i skibets sydvæg. 

2) 1686. Sognepræst, magister Johannes Eriksen Mandius Arrøboe og hustru 
Anna Hemmendorph, dennes første mand, dronning Sophie Amalies maler, 
Michael Richter fra Saxen, som døde og blev begravet i København, samt 
børnene Maria, Daniel, Uldarica, Eleonora, Maria, Rachel, Anna-Christina 
og Johan-Georg Richter samt Erik, Michael, Christina-Charlotta, Hedevig-
Elizabeth, Catharina og Sophia Mandius, »af hvilke nogle her har nedlagt deres 
jordiske levninger«. Epitafiet består af en rektangulær træplade og derunder 
en sortmalet kalksten med forgyldte reliefversaler og forneden afrundede 
hjørner. Samlet højde 130 cm, bredde 71 cm. På trætavlen øverst maleri af 
to engle i skyer, holdende palmegrene og en krone i hænderne, derunder skrift-
sprog og nederst tre våbenskjolde og initialerne M. R. A. H. og M. H. M. 
opsat 24. april 1686. Tidligere i skibets nordvæg, nu i tå rnrummet . 

Gravsten. 1) O. 1629. To fragmenter af lys, grå kalksten, ca. 175 x 9 8 cm, 
med fordybede versaler og cirkler med evangelistsymbolerne i hjørnerne. På 

34 



530 L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

det ene stykke ses årstallet 1629, navnene Anders og Ellen samt Vindeby. 
Anvendt som trinsten foran vestdøren. 

2) O. 1634. Fragment af rød kalksten, ca. 167 cm høj, med fordybede ver-
saler og religiøs randskrif t med reliefversaler. Årstallene 1632, 1633 og 1634 
synlige. I hjørnerne evangelisttegn. Anvendt som trappetrin foran vestdøren. 

3) 1683. Rasmus Søfrensøn, proprietarius på Windebygaard, født i Ebeltoft , 
død på Windebygaard i sit 4f . år 1681. Stenen er bekostet af hans hustru 
Dorethe Nielsdatter, født i Søby præstegård på Fyn 1633, med hvem han 
var gift i syv et halvt år. Kalksten, 101x66 ,5 cm, med reliefversaler. I et 
smalt felt foroven den opstandne Frelser i oval bladramme mellem to basun-
engle. Nederst to tilsvarende engle og mellem dem skriftstedet Johs. 11, 25 
og årstallet 1683. Langs midtfeltet bladranke med frugter. Brunmalet med 
gyldne bogstaver, engle med røde vinger og grøn basun og hår. Grønne blad-
ranker. Fra samme værksted som nr. 4. I korets sydvæg. 

4) 1683. Sognepræst Zachariæ Hansøn, født i Taagerup præstegård 1630, 
ordineret til sognepræst for denne menighed 1673, død 16<85>, og hans hustru 
Karen Hansdat ter , født i Morsby præstegård på Falster 1642, død 7. nov. 
1678 efter halvsjette års ægteskab, som velsignedes med fire børn. Stenen er 
bekostet 1683 af manden, hvis dødsår senere er tilføjet. Bemalet kalksten, 
137 x 8 4 cm, med reliefversaler. Midt på stenen ovalt skriftfelt i bladramme 
og på hver side en tulipanlignende blomst. I hjørnerne medailloner med 
evangelisterne og deres symboler. Mellem de øverste står den opstandne 
Frelser i bladramme mellem to tulipaner og med bibelcitat, Es. 26, 19. Mellem 
de nederste religiøs indskrift på latin. Staffering med sort bundfarve og gyldne 
bogstaver, grønne blade og røde blomster. Evangelisterne er røde og grønne. 
Et primitivt arbejde fra samme værksted som nr. 3. I korets nordvæg. I 
ægteparrets grav, som åbnedes under gravning i kirken 1936, fandtes et frag-
ment af en *lighue, som synes at have tilhørt hustruen. Huen er af silke, 
pyntet med guld- og sølvbrokade og blonder. I stiftsmuseet i Maribo. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1800'rne. Fragment af rød kalksten, 89 x 46 cm, 
med fordybet skriveskrift og profileret rand på de tre sider, den øvre afbrudt . 
På stenen ses navnet Ane Nielsdatter, som vistnok sammen med tre børn 
har lagt stenen over sin mand. Ved kirkens sydøsthjørne. 

2) 1850. Niels Hansen, ejer af Vindebygård, født 10. maj 1807, død 10. jan. 
1850. Støbejernsplade, 48 x 40 cm, med reliefversaler og f raktur , lænet mod 
et kors. Ved kirkens sydøsthjørne. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Provsteprotokol 1685—1829; synsprotokoller for nørre hrd . 1829—48 og for vestre 
provsti 1849—61 (s t i f tsøvrighedsarkivet , LA). — Jordebøger , Herredsbøger m. m. 1568— 
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1717 ( s t i f t søvr ighedsa rk ive t , LA). — U d s k r i f t af b iskop Blochs v i s i t a t sbog for F y n s 
s t i f t 1786—1803 ( s t i f t søvr ighedsa rk ive t , LA). — P r æ s t e i n d b e r e t n i n g om V i n d e b y og 
Købe lev sogne 1744 ( T h o t t 730 fol., s. 579 f., kgl. Bibl.) . — Museums indbe re tn inge r af 
J . Magnus -Pe te r sen og C. E n g e l h a r d t 1876, C. A. J e n s e n 1909 (gravs ten) , E. L ind 1938 
(kalkmaler i ) , Aa. Boussel l 1941 og 1950 (ka lkmaler ier ) , O. Norn og G e r t r u d K ø b k e 
K n u d s e n 1948. 

S . A b i l d g a a r d : Notesbog I. 1756. S. 59 (NM). 
1 H a u g n e r : Nør re H e r r e d , s. 160; L a r s e n : L a a l a n d Fa l s t e r I, 57. 2 Smst . I, 57 ff. 

3 H a u g n e r , s. 160. 4 F reder ik l . s Beg i s t r an t e r , s. 250. N å r den sidste ka to l ske p ræs t 
på den f ø r n æ v n t e p r æ s t e r æ k k e t a v l e siges besk ikke t af F y n s biskop, b e t y d e r de t t e vel 
kun , a t det v a r b i skoppen , der u d n æ v n t e h a m . 5 K r o n e n s Skøder I I I , 31 f . 6 J . Fr i i s : 
L a a l a n d - F a l s t e r I, 151 og 153. 7 For tegnelse over K i rke r og deres E j e r e 1809 (BA). 
8 Jo rdebøger , Her redsbøger m. m. 1568—1717. 9 J. Fr i i s : L a a l a n d - F a l s t e r I, 150. 
1 0 Sml. den t i l sva rende a l t e r t av le i Ølsted ki rke , Strø h rd . 1 1 Larsen I, 62. 1 2 J. Fr i i s : 
I, 151. 

Fig. 15. Vindeby 1783. 
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Fig. 1. Utterslev. Kirken, set fra sydost. 

U T T E R S L E V K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Ki rken, om hvis his tor ie i midde la lderen in t e t er oplys t , udover at k ronen al lerede 
h a v d e k a l d s r e t t e n før r e fo rma t ionen 1 , fo rb lev også e f te r denne i k ronens besiddelse 2 , 

indt i l den i 1690 ved gaveb rev overgik ti l H e l m u t h O t to v. Win te r f e ld 3 , i ndehave r af 
det af h a m 1673 s t i f t ede ba ron i Vin tersborg , hvis hovedsæde af s a m m e n a v n , det t idl igere 
U t t e r s l e v g a a r d , lå i sognet ( sammenl ign al tersølv, s. 539). E f t e r ba ron ie t s afløsning i 
1801 blev k i rken fo rmoden t l ig s a m m e n m e d hovedsæde t a f h æ n d e t til grev C. H. A. 
H a r d e n b e r g - R e v e n t l o w , m e n ind lemmedes m o d s a t de t t e i g r evskabe t H a r d e n b e r g , unde r 
hv i lke t den ho r t e 4 , indt i l den overgik til selveje 1. jul i 1921. 

Kirken ligger omtrent midt i byens ret spredte bebyggelse. Umiddelbart 
syd for kirken lå den smukke, gamle præstegård, der brændte i 1950. Den 
sidst i 1920 udvidede kirkegård er på alle sider hegnet af et jerngitter. Eiler 
Rud skal i 1618 have ladet opsætte en ringmur med brændte sten5 , men 1719 
fandtes ved sydsiden 10 favne gammel gærde »hvor i forrige tider har stået 
en mur« (syn), og 1780 nedfaldt yderligere 17 alen af sydmuren6 . 1820—25 
blev ringmuren repareret med kløvede sten, og dette kampestensgærde stod, 
indtil stenene blev solgt i 1880'erne. 

Aa. Rl. 1941 
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Fig. 2. Utterslev. Plan. 1:300. Målt af Jens Sidenius 1942. 

Kirken består af romansk apsis, kor og skib samt gotisk våbenhus og tårn, 
alt af munkesten i munkeforbandt . 1790 vises et †nordre våbenhus (fig. 14). 

Den romanske kirke har cementpudset sokkel med partier af kløvet granit, 
som er indsat ved en reparation. 1808 klagedes over, at grunden var sunken 
fra muren, så en hovedreparation var nødvendig (syn). Murværket derover er 
af munkesten, 28—30 x 13—131/2 x 81/2—9 cm, i uregelmæssigt munkeforbandt 
med skæv rygfuge. Endnu da våbenhuset blev opført, stod muren ukalket. 

Apsis har haf t tre romanske vinduer med løberskifte omkring stikket. 
Umiddelbart derover ligger et skævt savskifte og, efter et almindeligt skifte, 
en række bindere med profileret forkant og ca. 57 cm indbyrdes afstand 
(fig. 3). De har sikkert dannet konsoller for en buefrise, der nu er for-
svundet, men hvis spor er vist på en tegning fra 1876, da apsiden var lidt 
højere end nu og dækket med bly. 

Koret har på sydsiden en temmelig stor, rundbuet præstedør med tredobbelte 
false. Omkring stikket ligger et løberskifte. Indvendig har døren vandret stik 
med tre udkragninger. Ved siden af præstedøren skærer et rundbuet , smiget 
empirevindue op i den svagt fremspringende buefrise, der har kvadratiske 
binderkonsoller med vandret rillet forside (fig. 4). Gesimsen derover består 
af et savskifte under et udkraget rulskifte med rundet underkant og en hul-
kehl af løbere, hvoraf hver tredie sten har et fremspringende, nu stærkt for-
vitret mandehoved. Korets nordside har samme gesims som sydsiden, men i 
stedet for buefrisen en frise af spærstillede rundstave (fig. 5). På korets øst-
gavl går langmurenes savskifte og karnis et stykke ind på murfladen, hvor 
de forløber. Derover er største delen af gavltrekanten muret med stående 
siksak; den øverste top og taglinierne er omsat. 
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Fig. 3. Utterslev. Ydre, set fra sydøst, 

Skibets østgavl har over korets tagryg et stykke tandskif te og under gavl-
toppen en vaselignende skulptur (af kridt?). På skibets sydside ses rester af 
to romanske vinduer med omløbende savskifter med meget skæve tænder, 
der begyndende fra vederlaget på begge sider vender eggen opad og mødes 
i toppen i en lille, lige tand. Udenom savskiftet ligger et løberskifte. Sydporta-
len er stadig i brug og står i et regelmæssigt portalfremspring, der foroven 
afsluttes med en skråkant . Portalen er rundbuet og har tre false: en re tkant 
mellem to kvartstave, den inderste er i buen borthugget for en moderne dør-
fløj. Indvendig er portalen rundbuet , en stor dørstabel sidder tilbage i vest-
siden. Sydsidens gesims består af et tandskif te under et savskifte og sugfjæl. 

Skibets nordside har ingen romanske vinduer bevaret. Den tilmurede, ret 
brede portal sidder i et lille fremspring, som er ødelagt af et moderne vindue, 
og hvis overdel er borthugget. Portalens yderste fals har halvstens stik med 
et omløbende skifte af krumme løbere. Usymmetrisk i bueunderkanten findes 
to hulkehlede indhak. Mellemfalsen har hjørnebladsformede vederlagssten 
mellem retkantede false og kvar t runde sten i buen, i den tredie fals er forholdet 
det omvendte og med overgangssten med hulkehlet hjørne. Portalfremspringets 
øvre del er senere forhugget. På indersiden ses døren som en t rykket rundbue. 
Nordsidens gesims består kun af et svagt fremspringende tandsnit , hvis tænder 

Aa. Rl. 1941 
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Fig. 4. Utterslev. Gesims på korets sydside. 1:5. Målt af Jens Sidenius 1942 (s. 533). 

har afrundet underkant og synes at være svagt trapezformede. Ved østhjørnet 
findes rester af en gavlkonsol, dannet af et antal afrundede udkragninger. 

Skibets vestgavl er vistnok nedrevet inden tårnets opførelse. 
I det indre ses apsidens halvkuppelhvælv at være ret brøstfældigt, og apsis-

buen er holdt sammen af jernankre. Af østvinduerne står det søndre urørt 
som blænding, det midterste er forneden ødelagt af en indhugget niche, det 
nordre er lavet til vægskab. Den brede korbue har t i lbagetrukket vederlags-
profil af en afrunding under en stejl hulkehl (fig. 6). 

Ændringer og tilføjelser. Våbenhuset er i gotisk tid opført af munkesten på 
kampestenssyld og har en lille udkragning som gesims. Døren i sydgavlen er 
moderne udvidet. I rejsehøjde har gavlen et to skifter højt savskifte, derover 
ni smalle, rektangulære blændinger, hvoraf de tre midterste er højest og den 
midterste bredest. Øverst to rektangulære blændinger over en lille s tump 
savskifte. Gavlen har 11 kamtakker . Indvendig små, fladbuede spareblændinger 
med en lille, nu t i lmuret glug. På den sydvestres plads et moderne vindue. 
Ved langvæggene to træbænke, der måske dækker over murede bænke. 

Tårnet er fra sengotisk tid og lidt bredere end skibet. Det er bygget af 
munkesten på kampestenssyld af moderat størrelse. Muren mellem skib og 
tårn er ikke i forbandt med nogen af de to bygningsdele. Den er for tyk til 
at være skibets romanske vestgavl, men gavlen er måske omsat eller skalmuret 
inden tårnets opførelse. Tårnet har på vestsiden oprindelige hjørnepiller og 
et stort, spidsbuet, mangefalset vindue. Tårnrummet åbner sig mod skibet 
med en spidsbuet, nu glatpudset tårnbue, som måske er udvidet og forhøjet. 
Hvælvet er oprindeligt og har ingen vægbuer. De halvstens ribber går på 
de nederste 50 cm over til at være kvarts tens; de har ingen overribber, men 
enkelte trinsten. Trappehuset er ikke i forbandt med tårnet . Trinene er 1841 



536 L A A L A N D S N O R R E H E R R E D 

omsat med små, gule sten (syn), og lof-
tet er tøndehvælvet. Trappehusets om-
murede, øvre del har båret årstallet 1714 
i jerncifre7, nu er kun 4-tallet tilbage. 
Mellemstokværket har i sydsiden en flad-
buet, falset glug. Klokkestokværket har 
til t re sider et f ladrundbuet glamhul, der 
mod vest og syd er dobbeltfalset. Ge-
simsen dannes af tre små udkragninger. 
Vestre gavlfelt har fem spidsbuede høj-
blændinger over et savskifte. I den mid-
terste blænding sidder en lille fladbuet 
og en f ladrundbuet glug, over blæn-
dingstoppen en firkantet blænding. De 
ommurede, lave gavlkamme sidder skævt 

over blændingsdekorarationen, fordi tagværket har sat sig mod syd. Tårnets 
østgavl er som vestgavlen, blot mangler den fladrundbuede glug, og topblæn-
dingen er cirkelformet. 1791 frygtede man, at tårnets sydvesthjørne skulle 
vælte ud, og en større reparation af hele tårnet blev krævet (syn). 1799 kaldtes 
kirken »den reparerede kirke«8. 1855 havde tårnet »tagsvaler« (kviste) mod 
nord og syd (syn). 

1808 regnede det ned overalt i kirken gennem det bræddeklædte bjælkeloft, 
og 1814 besluttede man sig til at forny bjælkerne og give kirken det pudsede 
loft, som den endnu har (syn). 

I det urolige år 1811, da »tårnet brugtes af krigsfolkene til udkig efter f jendt -
lige flåder« indsattes i nordsiden to fag nye vinduer (syn). Det har antagelig 
været små, rundbuede empirevinduer, der 1857 blev erstat tet af de nuværende, 
der er anbragt i de gamle buer, men skåret en alen længere ned i muren (syn). 

Tagværkerne. Apsisloftet er utilgængeligt. Kor, skib og våbenhus har nye 
tage med enkelte gamle tømmerstykker. På skibets vestgavl ses en lavere, 
hugget taglinie, i hvis nordre side der er pudset mod et egebrædt på 2,5 cm 
tykkelse. Toppen af taglinien ligger kun ca. 2 m over skibets langmure, hvilket 
er væsentlig lavere end korets tagryg, og taget kan derfor ikke have tilhørt 
bygningen, men må have forbindelse med en pulpituropbygning eller lignende. 
Over skibets nuværende tag ses på tårnmuren et spor af et stejlt, antagelig 
gotisk tag. Tårnets tagværk er af eg med spærsko på dobbelt murlægte, spær-
stiver, to hanebånd og store krydsbånd. I øst og vest findes kongestolper, 
der står på fyrrebjælker, med et stort kryds imellem. 

Kirken står nu hvidkalket og hængt med vingetegl og har gulv af grå og 
gule lerfliser. 

Fig. 5. Utterslev. Gesims på korets nordside. 
1:5. Målt af Jens Sidenius 1942 (s. 533). 



U T T E R S L E V K I R K E 537 

Aa. Rl. 1941 
Fig. 6. Utterslev. Indre, set mod ost. 

I N V E N T A R 

Alterbord, under apsisbuen, 187 cm fra apsisvæggen, muret af munkesten, 
105 cm højt , 179 cm bredt og 56 cm dybt. Dækket af fyrretræspanel. 

†Alter klæder. l )Af rødt damask. 2) »Fiolenblåt«, helt forrådnet. Begge nævnt 
16909. 

Altertavle (fig. 7) i høj-renaissance med malet årstal 1618. Foran storstykket, 
der består af et bredt og to meget smalle felter, står lire fremskudte joniserende 
søjler, af hvilke de inderste hviler på næsten fri tstående postamenter med 
beslagværk og englehoveder, mens de ydre bæres af små konsoller. Af stor-
feltet er kun den udskårne, profilerede ramme bevaret. Postamentet har 
midt under storfeltet en kraft ig englehovedkonsol; små vinger bærer side-
felterne. På rammestykkerne bag søjlerne sidder joniske halspilastre med 
beslagornamenterede skafter, der forneden er forlængede med vaseagtige 
balusterstykker hvilende to og to på et fælles hængeornament. Storgesimsen 
har krumknægte med englehoveder, fem på forsiden og to for enderne. Top-
stykket har over et gennemløbende, profileret postament to arkadefelter med 
stærkt udsvejfede pilastre, der uden kapitæler bærer et bueslag med beslagværk 
og bosser og små opretstående volutter i hjørnerne. Tre hermer, en mandlig og 
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E. Skov 1949 
Fig. 7. Utterslev. Altertavle (s. 537). 

to kvindelige, med volutarme og puder på hovedet bærer en gennemløbende 
topgesims med tandsnit og æggestav, hvorover et stort topornament, der i 
midten har en kartouche med englehoved og på stærkt udtrukne flige to fugle. 
Storvinger med frugtklaser og topvinger med fladskåret beslagværk. Egetræet 
er bejdset og ferniseret med lidt guld på søjledetailler. I topfelterne to nu helt 
opmalede adelsvåben, hvorunder årstallet og navnene Hillarius Rudt og Mar-
garetta van Papenheim med fraktur . Tavlens bagside er klædt med fyrre-
brædder; på hver side af en dør bag storfeltet er malet et salmevers med 
sort f rak tur samt initialerne P. R. [Peter Rhode] 1774 (sml. epitafium s. 543). 

I storfeltets ramme, der nu er t rukket frem til søjlernes bagkant, er ind-
sat et opstandelsesmaleri signeret A. Dorph 1883. Et †maleri (olie på lærred, 
fig. 8) fra slutningen af f700'rne forestillende Kristus i Gethsemane sad tid-
ligere i altertavlen. Kristus er iført en lys rød kjortel og blåt slag, og en 
engel, som lægger hånden på hans skulder, er ligesom baggrundens tæt te 
skyer holdt i gulliggrå toner. Maleriet gik t ab t ved præstegårdens brand 1950. 

I altertavlens midtfelt sad rimeligvis oprindelig det krucifiks, som 1628 er-
stattedes af en †tavle med de ti bud og indskriften: »Anno 1628 haffuer ærlige 
och welbyrdige Mand Borkar t t Rud och Fru Helvigh Rosenkrantz giffuet 
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denne Taffle thill Ottersløff Kirke Gud 
thill Ehre, Mennisken thill Lerdomb och 
Kirken thill Sir«10.. Tavlen fandtes endnu 
1756 andet steds i kirken (præsteindb.). 

Altersølv. Kalk (fig. 9) fra 1676, 21 cm 
høj, af usædvanlig smukt arbejde. Af-
t rappet fodplade og høj klokkeformet fod 
over en vulst med drevet og ciseleret 
rankeværk på prikket bund. Spinkel hals 
bestående af to indknebne skaftled med 
profilringe. Ægformet knop med pålagte 
støbte fantasihoveder og blomster. Bæge-
rets nederste del har ligeledes pålagte 
ornamenter, tre englehoveder med brede 
kraver i et meget elegant renaissance-
båndværk. Under fodpladen graveret ind-
skrift med kursivversaler: »Helmut Otto 
Baron von Winterfeld. Helena Juliana 
Baronesse von Ulfsparren 1676«. Utyde-
lige stempler på fodpladen. Bortset fra 
bægerets ornamenter er kalken forgyldt. Samtidig glat disk med graveret 
cirkelkors på randen. Midt under bunden indprikket årstal 1676. *Kalk og 
disk fra o. 1350—1400 solgtes 1687 til Vindeby kirke (s. 523). Glat, oval oblat-
æske fra 1676. Under bunden graverede våben indrammet af palmegrene for 
Winterfeld og Ulfsparre samt årstallet. Vinflaske f ra 1676, 16 cm høj, 11 cm 
i tværmål. Cylinderformet med profileret skruelåg og oval hængselhank. På 
siden graveret samme våben og årstal som på oblatæsken. I bunden to utyde-
lige stempler. 

Sygekalk, verdsligt granatæblebæger (fig. 10) fra 1646, 16 cm højt . For-
gyldt. Smal fodplade hvorover en vulst med glatte bukler, skaft med indknebne 
led og knop som en halvbaluster, smykket med lange bukler. På to af bægerets 
bukler graveret to symmetriske skjolde, det ene med bomærke, et hjerte med 
tre blomster, det andet med Jesumonogram. På den glatte rand graveret 
versalindskrift: »Niels Nielsen, Kiesten Pedersdater 1646«. Utydeligt stempel 
på fodpladen. Disk fra 1674. På randen graveret alliancevåben for familierne 
Steensen og Mormand og initialerne I. M. S. F. O. M. samt med f rak tur : 
»Til Guds Ære. Det er mit Legemme«. Randens underside har med versaler 
indskriften: »Anno 1674 Gud lad mig forglemmf (!) ald Gienvordighed«. 

Alterstager, i renaissance, fra o. 1600, 31 cm høje. Profileret fod. Skaft med 
kugleformet led under et slankt balusterled. Svagt profileret lyseskål. Nyere 

O. N.1948 

Fig. 8. Utterslev. †Altertavlemaleri (s. 538). 
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lysetorn af jern. Lyseslukker fra o. 
1850 med drejet skaft af poleret eg. 

†Messehageler, den ene af rødt fløjl, 
den anden »fiolenblå«, nævnt som 
gamle 16909. 

Døbefont, romansk, af granit. Fir-
kantet plint med hjørnehoveder, hvor-
over en rundstav som overgang til 
en keglestubformet fod. Glat kumme. 
Tvm. 68 cm. Intet afløb. (Mackeprang: 
Døbefonte s. 120 f.). 

Dåbsfad. Sydtysk arbejde fra o. 
1575. I bunden en drevet hvirvelro-
set omgivet af to skriftringe, inderst 
minuskier, yderst majuskler. Randen 
helt glat. På undersiden en plade med 
graveret indskrift : »Afsleben og po-
leret til Ullerslev Kirke 1821«. På 
modsat side et symmetrisk bomærke-
skjold med initialerne O. C. S. L .A.D. 
Tvm. 53,5 cm. 

Kedel af messing, nederlandsk, fra 
o. 1625. Langs overkanten bort af mandelbukler og kredse af indstemplede 
cirkler. Rundet bund. Rærehank. Tvm. 25 cm. Stod tidligere i fonten, op-
bevaredes 1948 i præstegården. 

Dåbstavle, muligvis brudstykke af et panel. Foroven fæstnet to englehoveder 
i enkel sen-renaissance. Egetræsmalet med forgyldt f rakturindskrif t om dåbens 
kraf t . Under bogstaverne skimtes samme tekst i andre typer. Ophængt ved 
døbefonten. 

†Korgitter krævedes f jernet 1845 (syn). 
Prædikestol (lig. 11) af lektorietype fra første årti af 1600'rne svarende til 

Vindeby (s. 525) og antagelig også udført i Abel Schrøder den Ældres værk-
sted. Som Vindebystolen har den fire evangelistfigurer i storfelterne, men frise-
felter og buehjørner er glatte, og arkadernes pålimede bosser er forsvundne. 
Yderst til hver side er der som i Vindeby ikke hermer, men joniske halspila-
stre, hvortil slutter sig to sidestykker med glatte felter og hver en kanneleret 
toskansk pilaster over postament. Under de fire hovedfag er der hængestykker 
med beslagværk og under hjørnerne englehoveder, nærmest væggen clog en 
s tump af en bruskbarok drueklase, som oprindelig har siddet midt under 
stolen i en bladkrans, som nu delvis skjules af en nyere rund bærestolpe. 

O. N.1948 
Fig. 9. Utterslev. Alterkalk (s. 539). 
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Opgang gennem tr iumfmuren fra o. 1775. Sam-
tidig himmel. På undersiden dobbeltroset i skæv 
sekskantet listeramme. Udvendig gesims af æg-
gestav over tandsnit , indvendig en konsolliste. 
Under forkanten nyere udsavet nedhæng. Top-
stykkerne er forsvundet. Træværket står renset, 
kun sidestykkernes flader og postamentfelterne 
er ådrede, de sidste med evangelistnavnene i 
forgyldt f raktur . På prædikestolen stod tidligere 
navnene Burchard Rud t og Hedevig Rosen-
krantz samt årstallet 1628 (præsteindb. 1756). 
Burchard Rud t lod på det t idspunkt male en 
del skriftsteder vedrørende nadveren på præ-
dikestolens bagside10. Stolen stod tidligere i kor-
buen, men flyttedes o. 1775 til skibets nordøst-
hjørne. 

Fra †lektoriepulpituret s tammer muligvis fire 
arkadefelter (fig. 12) af samme type som præ-
dikestolens, men lavere og bredere og med trekantbosser i buehjørnerne. Staf-
fering med guld, blåt, rødt og brunt samt grøn lasur bevaret. I felterne sam-
tidige naive malerier af Moses, Aron, Josva og Jakob på rød baggrund med 
skriftsted. De tre felter måler 72 x 64 cm, det f jerde er lidt lavere og smal-
lere. Ophængt i t å rnrummet . 

Stolestader f ra o. 1850 med glatte gavle. 
Herskabsstole. På hver side af midtergangen en bruskbarok herskabsstol. 

De fire gavle har halspilastre med kanneleret skaft og bosseret bryst. I frise-
felterne adelsnavne med reliefversaler, på mandssiden: »De Ruder« og »Paapen-
heim« og på kvindesiden: »Gyllensterner« og »Rosenkranser«. De nu forsvundne 
topstykker har indeholdt de tilsvarende våben (præsteindb. 1756). Dørene har 
bruskbarokke arkader over smalfelt med udtungede ender. Samtidige bukke-
hornsbeslag. Udsavede topstykker. Jævnaldrende endepaneler i øst med seks 
fyldinger i den nordre stol og tre i den søndre. Gesims med primitiv æggestav 
og tandsnitliste. 

†Skrif testol , nævnt 176811. 
†Skab, grønmalet, nævnt 16909. 

†Pulp i tur , opsat o. 1756 (præsteindb.). 
Orgel, nyt . †Orgel skænket 1819 af proprietær Bølle, Knuthenborg (syn). 
†Pengeblok, blev 1771 opbrudt og bestjålet1 1 . 
†Klingpunge. To tavlepunge af rødt damask nævnt 16909. 
Præsterække, se gravsten nr. 4, s. 544. 

G. K. K. 1949 

Fig. 10. Utterslev. Svgekalk 1646 
(s. 539). 
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Fig. 11. Utterslev. Prædikestol (s. 540). 

Lysekrone i renaissance. Under hængekuglen løvemaske med ring af to 
delfiner i munden. Øverst på stangen flakt, kronet ørn. 2 x 6 ~-formede lyse-
arme, endende i roset. Nye lyseskåle. Mellem de to rækker arme seks s-formede 
prydbøjler med profilhoveder forneden. Østligst i skibet. En kopi er i nyere 
tid ophængt i vestenden. 

Kirkeskib. Tremastet barkskib »Absalon«, nyt. 
Klokker. 1) Fra 1574, med firlinjet versalindskrift mellem rammelinjer: 

»Si Deus pronobis qvis contra nos. Surgite Wos mortui surgite wenite ad 
judicium Dei. Her Per Espe Prest thil Solagre och Rebbinge anno D(omi)ni 
1574« (»hvis Gud er med os, hvem kan da være mod os. Stå op, I døde, stå op 
og kom til Guds dom«), samt initialerne I. S. og N. P. omkring bomærker 
(kirkeværgerne?). På siden to bomærker med initialerne DN og NT samt 
Jesumonogram og et tredie bomærke. Glatte hanke. Tvm. 67 cm. Klokken, 
der er støbt til Solager kirke i Skåne, er antagelig kommet til Laaland ved en 
klokkeskat. 

2) Støbt 1581 af Matthias Benninck i Lybæk. Øverst på halsen ørne og 
vingede kvindeoverkroppe i bort med frugtklaser. Derunder en tolinjet minu-
skelindskrift mellem profilbånd: »Der erentfeste Knudt Rud t arfgeseten tho 
Widbygard, Her K n u d t Christensen Pastor tho Otterslof Karcke, Peter 

O. N. 1948 
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Fig. 12. Utterslev. Arkadefelter fra †lektoriepulpitur (s. 541). 

Schriffer, Laverritz Hansen, Peter Gammel, Andres Hansen, Hansen(!) Nielsen, 
Hinrick Khoninck, Hans Gammel, hebben Anno M D L X X X I uf bevel des 
gandtsen Karspels diisse Klocke laten geten to (L)ubeck bi Mattis Benninck« 
(»ærlig og velbyrdig mand Knud Rud til arvesædet Vedbygaard, hr. Knud 
Christensen, præst til Utterslev kirke o. s. v., har i året 1581 på hele sognets 
befaling ladet denne klokke støbe i Lybæk hos Mattis Benninck«.) På siden 
af klokken et symmetrisk skjold med Knud Ruds våben. Hanke med lang-
skæggede mandehoveder og tovstave mellem akantusranker. Tvm. 108 cm. 

†Klokke på fire skippund (640 kg) afleveredes ved klokkeskatten 1528. 

G R A V M I N D E R 

Epitafium (fig. 13) o. 1800. Topografen provst Peter Rhode, født i Kolding 
1734, hjælpepræst i Stepping 1760 og Halsted 1764, sognepræst i Utterslev 
1767 og året efter gift med Johanne Kaalund. Død 19. sept.12 1793. Et bryst-
billede af provsten i ornat og med hvid paryk malet på lærred er i profil-
ramme indsat som midtfelt i en større trætavle, ligeledes i profilramme, der 
at ter omgives af en nyere udsavet ramme malet med en blågrøn rokoko-
imitation. Nyere malet latinsk versalindskrift med guld og forneden religiøst 
vers med f rak tur og årstallet 1784. På skibets nordvæg13. 

†Epi ta f ier . 1) Trætavle over sognepræst Hans Henrichsen Tornov, død 160314. 
2) Maleri af sognepræst Lars Erichsen Pontoppidan, død 165214, på nordre 

mur i kirken (præsteindb. 1756). 

O. N. 1948 
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Gravsten. 1) 1630. Niels Jensen Ny-
købing, sognepræst i 23 år, død 29. dec. 
1625 i sit alders 57. år, og hans lille 
dat ter Sine Nielsdatter (Sinna Nicolai), 
død 8. sept. 1628, 3 år gammel. Rødlig, 
ølandsk kaksten, ca. 192 x ca. 92 cm. 
Indskrift på latin med fordybede ver-
saler. Øverst på stenen et opstandelses-
relief i arkade med sidevinger, der for-
oven ender i ørnehoveder, hvoraf det 
ene i næbbet holder to korslagte død-
ningeben, det andet to spader. I hjør-
nerne cirkler med evangelistsymbolerne. 
Langs randen sekundær latinsk grav-
skrift med reliefversaler over Christian 
Knudsen, sognepræst i 22 år, død 1674, 
48 år gammel, og hustru Anna Jens-
datter, som efter 17 års enkestand døde 
1690, 61 gammel. Indskriften fra 1692 

skyldes de afdødes svigersøn, Christian Knudsens efterfølger hr. Mauritius 
Ruchrad. I korets nordvæg. 

2) O. 1632. Over sognepræst Troels Nielsen, død 22. febr. 1632. Grå, ølandsk 
kalksten, 1 9 1 x 1 1 2 cm. Delvis udslidt latinsk indskrift med reliefversaler. 
Foroven cirkel med Frelseren velsignende jordkuglen. Under skriften en oval 
med timeglas og kranium. Hjørnecirkler med skrivende evangelister. Forneden 
sekundær latinsk gravskrift med reliefversaler fra 1692 over Anna Hammer, 
som døde 2. juni 1691 i sin tolvte barselseng efterladende sin ægtefælle sogne-
præst Mauritius Rugerad og seks børn. Langs randen gravskrift over pastor 
Mauritius Ruchrad, død 17 •. I korets sydvæg. 

3) O. 1644 (?). Fragment af granitsten med grove, fordybede versaler. Kun 
enkelte ord samt årstallet 1644 kan læses. Ved våbenhuset. 

4) 1683. Over fem sognepræster ved kirken: Hans Tornov, død 1603, Niels 
Jensøn, død 1625, Troels Nielsøn, død 1632, Lauris Eriksøn, død 1652, og 
Christen Knudsøn, død 1674. Mindestenen er opsat 1683 af pastor Maurits 
Theophili Rucrad, født i Søgaard 1642, den første sognepræst, som blev kaldet 
af baron Winterfeld, og hustru Anne Christensdaater Hammers, født her i 
præstegården 1655. Rød, ølandsk kalksten, 135 x 8 2 cm, med reliefversaler, 
der bærer rest af forgyldning. Ovalt skriftfelt i ramme af laurbærblade; i 
hjørnerne basunblæsende engle, som retter deres instrumenter ind mod stenens 
midte, hvor der er udhugget et kranium. Indmuret i korets nordvæg. 

Pacht & Crone 

Fig. 13. Utterslev. Epitafiemaleri af provst 
Peter Rhode, dod 1793 (s. 543). 
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5) O. 1687. F i r e af p a s t o r M a u r i t i u s R u k r a d s b ø r n , Chr i s t i an , død 1680, 
A n n a - M a r i a , død 1681, A n n a - S o p h i a , død 1684, og Chr i s t i an , død 1685. S t enen 
l ag t af f a d e r e n . Grå k a l k s t e n , 48 x 48 cm. L a t i n s k i n d s k r i f t m e d re l ie fversa ler , 
s a m t en m a l e t t i l fø je lse , hvora f k u n å r s t a l l e t 1687 k a n læses. B o g s t a v e r n e 
b æ r e r spor a f f o r g y l d n i n g på so r t g r u n d . I n d m u r e t i k o r e t s s y d v æ g . 

Provsteprotokol 1685—1829; synsprotokoller for nørre herred 1829—48 og for vestre 
provsti 1849—61 (provstearkivet, LA). — Jordebøger, Herredsbøger m. m. 1568—1717, 
div. år ; Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, 
LA). — Udskrift af biskop Blochs visitatsbog for Fyns stift 1786—1803 (stiftsøvrig-
hedsarkivet, LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 
1876, Johs. Malling 1917, Aa. Roussell 1941 og C. A. Jensen og O. Norn 1948. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 62 (NM). 
1 Suhms Saml. II, 2, 59. 2 Fortegnelse og diverse Dokumenter vedkommende 

Kirker og Sognekald, 1666 (RA). 3 Kronens Skøder III , 56. 4 Fortegnelse over 
Kirker og deres Ejere, 1809 (RA). 5 Rhode I, 199. 6 Haugner s. 185. 7 Haugner 
s. 179. 8 Biskop Blochs visitatsbog. 9 Jordebøger, Herredsbøger m. m. 10 Dok. og 
Akter vedk. diverse Retssager, Nr. 127 (RA). 11 J. Friis: Laaland-Falster I, 609. 
12 Iflg. kirkebogen døde han 19. aug.; Haugner s. 189. 13 Danske malede Portrætter 
IX, 228. 14 Rhode I, 189. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 14. Utterslev 1790—91. 
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Aa. Rl. 1941 
Fig. 1. Horslunde. Yare, set fra sydøst. 

H O R S L U N D E K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken var i katolsk tid viet til S. lians (sml. altertavle s. 555). 1379 nævnes Guds 
Legems Tjeneste i Horslunde kirke1. Om dens ejerforhold i middelalderen vides intet, 

udover at kronen havde kaldsretten allerede for reformationen2 . Kirken forblev i kro-
nens eje (sml. altertavle, s. 555)3, indtil den 1686 ved gavebrev overgik til Peder Brandt 
til Pederstrup (sml. altersølv, s. 556, †klokke nr. 5, s. 559)4. Med Pederstrup kom kirken 
antagelig i 1725 til grev C. D. Reventlow og under det af ham oprettede grevskab 
Christianssæde (sml. gravkapel, s. 560), blandt hvis senere besiddere af samme navn 
var sønnen (sml. gravkapel, s. 560) og sønnesønnen, den kendte statsminister (sml. 
begravelse på kirkegården, s. 561). Kirken forblev under grevskabet, indtil den overgik 
til selveje 1. april 1931. 

Der haves forskellige traditioner om kirkebygningens opførelse. Således vil Rhode 
vide, at den blev bygget 1011 på et hedensk tempels plads, hvor tidligere »en stor helgen« 
havde prædiket evangeliet; bygherren, hvis navn var Adelbart, skulle forud have ødelagt 
Tors og Odins billeder i det til dem viede tempel. En trold, der ville ødelægge kirken, 
som først skulle have været opført på Højmøllebakken, blev fordrevet af klokkeklangen. 
Kirken siges iøvrigt også først at skulle have været bygget i Nøbbølle5. 

I Sognet skal have ligget et kapel, viet til S.Jost 
En filialkirke er 1907—08 opført i Nøbbet af Arkitekterne C. C. Nielsen og A. Larsen. 

Kirken ligger midt i byen på en stor kirkegård, der vist må være udvidet 
til alle sider og omgives af et kampestensdige mod øst og syd og en mur af 
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kløvet kamp til de andre sider. I nord og syd er kørelåger, i øst en ganglåge. 
I 1823 fik kirkegården nyt stengærde (syn), samtidig med at den blev udvidet 
mod nord6 . På pastor Wiinholts initiativ opførtes 1746 ved kirkegårdens 
sydvestre hjørne et hospital med ti senge i fem kamre. Det er nu nedrevet. 

Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, gotisk tårn og et til 
ukendelighed ændret, men antagelig gotisk våbenhus, der i 1755 har fået 
bygget en korsarmsfløj på sin østside og har fået fælles tag med denne. 

Den romanske kirke er bygget af røde og sortbrændte munkesten, der kun 
er 25—26 cm lange. Forneden i muren er de lagt i munkeforbandt med rygfuge, 
i korgavlen ses polsk forbandt. Soklen er kun svagt fremspringende og består 
af et kvar t rundt led, et almindeligt skifte og en stejl skråkant. Den ses nu 
kun på apsis, hvor begge led løber af på lisenerne, og på korets langmure, 
hvor lisenerne kun tager det øverste led. Skibet, der har hjørnelisener på lang-
murene, har nu ingen sokkel. 

Apsis er et meget pynteligt lille stykke murstensarkitektur (fig. 3) med tre 
rundbuede, t i lmurede vinduer, hvis nu omdannede sålbænk har været s tøt tet 
af en ikke mere eksisterende, halvrund søjlestav, der har passeret gennem 
soklens skråkantled for at løbe af på afrundingen. De smige buestik har haf t 
omløbende savskifter mellem løberskifter af ikke krumme sten. Gesimsen, 
der løber af på lisenerne ved korgavlen, har nederst en buefrise, hvis konsoller 
dannes af let trapezformede bindere på højkant med afrundet underside. 
Hver bue dannes af to sten, der efter brændingen er hugget krumme til ca. 
4 cm tykkelse. Buefrisen har et fremspring på ca. 8 cm. Mellem buerne er 
foroven lagt en tredie krumhugget sten, så frisen får en vis lighed med en 

35* 

Fig. 2. Horslunde. Plan. 1:300. Målt af A. W. Fyhn 1951. 
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krydsende rundbuefrise. Over buefrisen ligger et savskifte med skæve tænder 
og derover en profilgesims fra nyere tid af små, gule sten. Felterne under 
buerne har fra første færd været dækket af en pudsagtig hvidtekalk, mens 
muren iøvrigt har stået blank. Det midterste vindue er ødelagt ved indsættelsen 
af en moderne præstedør. 

Korets østgavl er i højde med apsidens tagskæg t rukket en hel sten tilbage. 
På gavltrekanten ses spor af et stejlere apsistag. Derover ligger et plumpt 
tandsnit under et skævt savskifte; toppen er siksak-muret. Gavlen, der er 
stejlere end skibets gavl, har nu sålidt som denne kamme. Igennem gavlen 
er ført en mangefalset, rundbuet dør ind til apsisloftet. 

I korets sydmur sidder den oprindelige præstedør t i lmuret og delvis ødelagt 
af et moderne vindue (fig. 4). Døren omgives af et 5 cm murfremspring, 
som er afdækket med en skråkant. Fremspringets vestre kant hælder 9 cm 
mod vest. Den rundbuede dørs yderste stik er omgivet af et skævt savskifte 
mellem løberskifter af lige sten. Den yderste fals har i buen haf t periodiske, 
hulkehlede affasninger, den næstes kant er afhugget, men har vistnok været 
t rekvartrund, den tredie fals er re tkante t og en hel sten dyb. Øst for det 
moderne vindue sidder den østre fals af korets romanske sydvindue, hvis stik 
har været ganske som apsisvinduernes. Vinduets største højde har været 
182 cm, og — forudsat at den lodrette rundstav fra sokkel til sålbænk, som 
der er spor af på murværket , har siddet midt under vinduet — største bredde 
110 cm. Korets gesims dannes af en noget uregelmæssig buefrise af samme 
art som apsidens, dog uden den mellemliggende overbue. Derover er kun eet 
gammelt skifte bevaret, den glatte frise og gesimsens fire fremspring skyldes 
senere ommuring. Ved østhjørnerne løber buefrisen af på en bred gavlkonsol, 
af hvis afrundede udkragninger nu kun to er bevarede. Korets nordside har 
ingen dør, men er iøvrigt som sydsiden. 

Skibets østgavl har i toppen en s tump tandsni t som korgavlens, men er 
iøvrigt glat og uden kamme. Skibet er vistnok helt fra grunden bygget i polsk 
skiftegang af en lidt større, men tyndere sten end koret. 

Skibets sydportal er endnu i brug og sidder i et fremspring med spidsbuet 
top (fig. 5). Feltet over den runde dørbues løberskifte er udmuret med stå-
ende siksak og en rillet, lodret midtstav, der løber op under en delvis borthugget 
topkonsol. Det spidsbuede murfremspring er afdækket med et løberskifte. 
Den noget forhuggede og delvis t i lmurede døråbning har udvendig mindst 
tre false, den ydre er retkantet , men affaset i buen, den midterste er hul-
kehlet, men afrundet i buen over en udformet vederlagssten. Formen på den 
tredie fals kendes ikke. Af skibets romanske vinduer ses kun toppen af en 
bue med omløbende løberskifte helt oppe under gesimsen over sydkapellet. 
Gesimsen dannes af et tandsnit af rulskiftestillede sten med afrundet under-
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Aa. Rl. 1941 
Fig. 3. Horslunde. Apsis (s. 547). 

kant og let indadsvejfede sider. Derover et savskifte under tre nyere udkrag-
ninger. Gesimsen har løbet af på gavlkonsoller af udkragninger med afrundet 
underkant , som kun er bevaret i sydvest. 

På skibets nordside er soklen omsat med granitkvadre. Nordportalen er 
t i lmuret og ødelagt af et moderne vindue. Den har siddet i et spidsbuet frem-
spring med siksak-muret felt som syddørens, men dens detailler kendes iøvrigt 
ikke. Nordsidens gesims er som sydsidens. 

Skibets vestgavl har hældet stærkt udad, på sydvest-hjørnet måles en hæld-
ning på ca. 15 cm, og gavlfeltet er omsat i højgotisk tid. 

I det indre ses af romanske enkeltheder kun apsidens halvkuppelhvælv. 
Korbuen er udvidet. 

Ændringer og tilføjelser. Den hældende, romanske vestgavl er i gotisk tid 
nedtaget, i nordsiden helt til jorden, således at den nordvestre lisén er om-
muret . Gavltrekanten ses over tårnhvælvet som en nu uregelmæssig af t rappet 
blændingsdekoration muret af meget tykke munkesten af almindelig længde 
(fig. 6). Bunden af de halvstens dybe blændinger er pudset, det øvrige står 
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som blank mur. Blændingernes spidsbuer synes delvis at være reparerede, 
således at rulskifterne er erstat tet med bindere. De yderste blændingsfalse er 
ommuret ved tårnets opførelse, men det ældre murværk kommer igen i blæn-
dingssålbænken, hvorunder der er en to skifter høj, forsænket frise, som vistnok 
også ses i t å rnrummet og måske danner overgang mellem det romanske og 
det gotiske murværk. 

Det gotiske korhvælv har krydsribber med overribber; det er stærkt over-
pudset, men har vistnok topkvadra t under pudsen. Det har falsede hjørne-
piller med nyere, t rukne vederlagsbånd. I vest er der ingen skjoldbue, den er 
formentlig indgået i den ombyggede korbue. 

Tårnet er i sengotisk tid bygget af munkesten på kampestenssyld, særlig 
under de samtidige vestpiller ligger svære sten. Tårnrummet har mangefalsede, 
spidsbuede vinduer i syd og vest, i nord en nyere dør, vist fra 1755. Den store 
tårnbue er rund og dobbeltfalset, det samtidige tårnhvælv har skjoldbue i 
øst, krydsribber med overribber med trinsten og stærkt puklede kapper. 
Under hvælvingens toppunkt står en svær, hvidmalet træsøjle (fra 1755?), 

Fig. 4. Horslunde. Præstedor i korets sydside. 1:50. Målt af Per Molnit 1941 (s. 548). 
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der fører vægten af klokkestolen ned til jorden. Den har profileret kapitæl 
og base og et høj t postament, hvis træklædning synes fornyet. Den gotiske 
tå rn t rappe har lav, dobbeltfalset, fladbuet dør. Spindeltrappens loft dannes 
på det første stykke af stigende fladbuer, derefter af tøndehvælv. Første mel-
lemstokværk har i syd og vest en lille, fladbuet glug, hvoraf den søndre er 
tilmuret, andet mellemstokværk har en lignede glug til hver af de tre sider, 
klokkestokværket har store fladrundbuede, falsede glamhuller, det vestre er 
fladbuet tvillingdelt med rundt hul under fladrundbuet spejl. Gesimserne i 
syd og nord består af tre udkragninger. Vestre gavltrekant har over et savskifte 
syv stigende høj blændinger, hvori et par af spidsbuerne er så retliniede, at 
de næsten bliver til spærstik. Nyere gavlkam med toptinde. Østre gavltrekant 
er som den vestre, blot er de to yderste blændinger formet som skråtstillede 
skjoldblændinger. Før 1831 havde tårnet to kviste (syn). 

Fig. 5. Horslunde. Sydportal. 1:50. Målt af Charles Christensen 1950 (s. 548). 
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Tårnrummet er 1755 indrettet til gravkapel for Reventlow på Christians-
sæde efter sognepræsten, Claus Christiansen Wiinholts »projekt«7 (fig. 7). 

Våbenhuset er i gotisk tid bygget foran skibets sydportal af munkesten på 
kampestenssyld. Det er forhøjet og sammenbygget med det senere sydkapel, 
således at gavltrekanten og den oprindelige dør ikke er bevaret. I det indre 
ses i vest en lille, fladbuet glug, i syd en lille niche med trappestik. Våbenhusets 
oprindelige loftshøjde har ligget 35 cm over portalens dørbue, således som det 
ses af overgangen fra pudset til hvidtet væg; på loftet ses spor af den gamle 
taglinie fra våbenhusets oprindelige, selvstændige sadeltag. 

Fig. 6. Horslunde. Skibets vestgavl. 1:100. Målt af Per Molnit 1941 (s. 549). 
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Fig. 7. Horslunde. Gravkapel i tårnrummet. 

Sydkapellet er opført o. 1755 af Greve C. D. Reventlow med assistance af 
sognepræsten, Claus Christiansen Wiinholt7 . Det har i østsiden haf t et højt , 
kurvehanksbuet vindue. Rummet har fladt, pudset loft uden gesims og åbner 
sig mod skibet med en stor, rund bue. En lille dør i muren ud til våbenhuset 
blev t i lmuret i 1833, fordi folk, der kom for sent til gudstjenesten, listede ind 
ad den vej8 . I 1833 omgikkes man med planer om at nedrive hele den søndre 
udbygning og lægge kirkens indgang gennem tårnet (syn). Hele bygningen 
har i ret ny tid fået en stor, fælles gavl med savskifte og høj blændinger. Ind-
til da havde sydkapellet ifølge en tegning af O. C. Blechingberg fra o. 1820 
(Nationalmuseet) gavl med toptinde mod øst. 

Skibets loftsbrædder, der var af eg og sømmet under bjælkerne med 2—3 
tommers mellemrum (syn 1827), blev gipset 1741 (præsteindb.). Loftet er flere 
gange senere faldet ned i store flager, fordi taget var u tæt (syn). 

Tagværkerne over koret består af gammel eg, men er noget ændret. Skibets 
tagværk er nyere fyr. Tårntagværket er gammel eg med spærsko og stiver, 

Aa. Rl. 1950 
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tredobbelte hanebånd og tværgående bjælke med kongestolpe i øst og vest. 
Kongestolperne er på midten støttet af skråstivere ned i spærfoden og er 
indbyrdes forbundne ved dobbelte kryds. 

Kirken har nu store, rundbuede sen-empirevinduer, tildels fra 18459. Den 
er udvendig gulkalket med hvide gesimser og hængt med vingetegl. Gulvet 
i kor og skib er dækket med sorte og hvide fliser, i t å rnrummet af blå og hvide 
marmorfliser. 

† K A L K M A L E R I E R 

Før 1910 kom der ved kirkens hvidtning kalkmalerier tilsyne omtrent midt 
på nordvæggen, som imidlertid overkalkedes, før en undersøgelse kunne finde 
sted. Senere er væggene blevet pudsede. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, overpudset og gulkalket, 127,5 cm højt, 187 bredt 
og 105 dybt ; i en afstand af ca. 134 cm fra apsisvæggen. På bagsiden en 70 cm 
bred indhugning i hele bordets højde for at give plads til et nyt skab. 

Alterbordspanel i renaissance, fra o. 1600, bestående af vandret te fyrre-
brædder. Øverst en gesims med konsolliste, mens bordet ellers kun er deko-
reret med farver på kridtgrund. Forsiden er med sortkonturede rammestreger 
delt i to felter, som dækkes af granatæblemønster i rødt på gul grund, mens 
midtstriben smykkes af ranker. 

†Alter klæde, af damask, nævnt 169010. 
Altertavle i renaissance, fra 1594, ifølge et nu forsvundet, malet årstal 

(præsteindberetning 1756). Storstykket består af to glatte felter indrammet 
af profillister og flankeret af to glatskaftede, joniske søjlepar, bag hvilke 
der er fyldinger med rundbuet felt over et mindre retkantet . Postamentet har 
to glatte felter i profilrammer og tre fremspring, hvoraf de yderste og bredeste 
bærer storsøjlerne. Fremspringenes forsider smykkes af englehoveder og beslag-
værk, siderne af diamantbosser. Gesimsen er forkrøbbet med fremspring som 
postamentets og tandsnit og æggestav under kronlisten. Topstykket, hvis 
opdeling ikke korresponderer med storstykket, har et tredelt postament med 
fire fremspring og et kvadratisk topfelt flankeret af joniske halspilastre med 
kannelurer og beslagværk. Glat topgesims med bøjler over pilastrene og 
øverst en lille engel med usymmetrisk skjold foran det beslagværksprydede 
topornament. Volutformede, beslagværksprydede storvinger med ørnehoved 
foroven og kløer forneden, små postamentvinger og brede topvinger med 
fladsnit som storvingerne og to groteske mandshoveder i kraf t igt relief. På 
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Fig. 8. Horslunde. Indre, set mod øst, 

rammestykket mellem storfelterne er anbragt et krucifiks i landligt arbejde, 
rimeligvis fra 1700'rne, og i topstykket et kronet våben for Reventlow og 
Bothmar, som opsattes 1755 (præsteindb.). 

Tavlen står mørkt brunmalet med gyldne detailler og indskrifter, der sikkert 
skriver sig fra en restaurering i 1854 ved billedhugger Ludvig Brock og maler 
C. E. Møller9. I storfelterne Matth. 11, 28 og Johs. 11, 40, i postamentfelterne 
Johs. 17, 3 og Matth. 4, 4 og i topstykkets postament Matth. 16, 16, Luc. 
22, 4 og Matth. 6, 8. Under grevevåbnet: »Fide in Deum, fide in regem« (»i 
troskab mod Gud, i troskab mod kongen«). På tavlens bagside står skrevet: 
»S. Hans Kirke er repareret 1594, 1755, 1854«. 

†Staf fer inger . 1) Fra 1594. I topfeltet fandtes det kongelige danske våben 
med symboler og Christian 4.s valgsprog: »Regna firmat pietas« (»fromhed 
styrker rigerne«). På sidepillerne stod »hr. Otto Christensen pastor 1594« og 
mellem pillerne (i storfeltet) Herrens bøn og indstiftelsesordene på latin på 
hver side krucifikset (præsteindb. 1756). 

2) Fra 1755. I midten af topstykket stod under det nyopsatte våben følgende 
vers: »Fra kircken fick patron af Reventlovers stamme, fick den et andet 
siun og kand af velstand bramme«. På højre side af våbnet 1594 og: »Herfor 
hentegned stoed, at kircken blev afmaled, da Otto Christensen her Herrens 

Aa, Rl. 1950 
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ord har taled«, og på venstre side 1755 og: »Da kirckens hr. patron loed a t ter 
alting pryde, Claus Wiinholt loed Guds ord til meenigheden flyde« (præste-
indb. 1756). 

Altersølv. Kalk, sammensat af dele fra forskellig tid. Foden og skaftets 
nederste del er fra slutningen af 1500'rne. Foden er sekskantet med s tandkant 
gennembrudt af firpas og har på den ene side et pånit tet , støbt krucifiks og 
på modsat side de graverede initialer M R. Foden har ingen stempler, men et 
indridset bomærke på undersiden. Fladrund knop, indknebet skaftled og 
stort bæger fra sidste halvdel af 1800'rne, stemplet Funck (Bøje 2054). Disk 
fra 1697, glat med graveret kors på den opadbøjede rand. Under bunden 
graveret »Perstrop 1697« med versaler samt mestermærke for Marcus Resenhof 
(Bøje s. 48). †Kalk og †disk, forgyldt, nævnt 169010. Oblatæske, stemplet 1706, 
cylinderformet med opdrevet, buklet vulst langs lågets rand. På låget graveret 
»Horslunde Kiercke« og gehejmeråd Peder Brandt og hustru Abigael Maria 
von Støckens våben. I bunden Københavns bymærke og mestermærke for 
Hendrich Reinicke (Bøje 289). 

Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn, muligvis en af de to vinkander, 
som anskaffedes 183711. 

Sygekalk, skænket 1691, 9 cm høj. Bred fodplade og rund fod med vulst 
forneden og foroven gående jævnt over i det runde skaft . Fladrund, glat 
knop og bæger med skrå sider og let udadbøjet rand. Under fodpladen ind-
ridset: »Till Horslunde Kircke Peter Strub(!) d. 20. Nov. Ao. 1691« med kur-
siveret f r ak tu r ; mestermærke for Marcus Resenhof (Bøje s. 48). Samtidig disk 
med cirkelkors på randen og indskrift som kalken under bunden. 

†Sygekalk og †disk, af tin, samt en † t inflaske, nævnt 169010. 
Alterstager f ra slutningen af 1500'rne, 41 cm høje og temmelig forskellige i 

udførelsen. Formen — hulkehlprofileret fod- og lyseskål og cylinderformet 
skaft med rundede profilled — har stærkt sengotisk præg. 

†Røgelsekar (?) omtalt 1690 som et instrument af kobber til at hente ild i10 

(sammenlign Nordlunde, s. 570). 
†Messehagel og †korkåbe(?), den sidste af rødt, grønt og gult fløjl med silke-

frynser af samme farver, begge nævnt 169010. 
†Messeklokke (?) ved degnestolen, nævnt 169010. 
Døbefont, ung-gotisk fra o. 1250—1300, af kalksten, et gotlandsk eksport-

arbejde af spidsbladet bægerbladtype. Foden er rund med lodret s tandkant 
og konkave sider, skaftled mangler, og den halvkugleformede kumme er smyk-
ket med usædvanligt brede, spidsbuede arkader med små skivekapitæler og 
en flad hulstav under mundingen. Tvm. 99 cm. I koret. (Mackeprang: Døbe-
fonte s. 413). 

Dåbsfad, af sølv, skænket 1768. Profileret, tunget og knækket rand. Bund 
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O. N. 1948 
Fig. 9. Horslunde. Lysekrone (s. 558). 

med opdrevet midtpart i bestående af cirkulær plade med tunget og knækket 
ramme, hvorpå står indskrif ten: »Given til Horslunde Kircke 1768« og i midten 
et grevekronet alliancevåben for Reventlow og Holstein-Ledreborg; på randen 
to små, utydelige mestermærker. Tvm. 50,5 cm. 

Dåbskande af plet, fra 1940. 
Prædikestol (se fig. 8) i renaissance fra 1594, ifølge et nu forsvundet årstal 

(præsteindb. 1756). Stolen stammer fra samme værksted som Stokkemarke 
og Købelev prædikestole (s. 461 og 506) og svarer nøje til den sidstnævnte. 
Fire storfelter med evangelistfigurer i nicher og på hjørnerne kvindelige her-
mer samt ved t rappen en nyere, glat pilaster med deform, joniserende kapitæl. 
De brede volutprydede hængestykker, der går sammen i hjørnerne, er bevarede, 
og i det ene frisefelt står navnet »Otto Christia(n)i pastor« [sognepræst Otto 
Christensen, afsat 1597] med versaler, mens indskrifterne i de andre felter er 
skåret bort. Stolen, der 1755 flyttedes til sin nuværende plads på nordvæggen, 
bæres af en buet smedejernsarm med to påheftede sidevolutter. Opgangen 
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er fra o. 1850. Himlen, som er samtidig med stolen, er sekssidet og smykkes 
af tandsni t- og æggestavgesims, topstykker med volutter og englehoved samt 
under loftet et sekskantet felt i ramme med æggestav. 

Staffering i brunt med guld, som altertavlen, og rimeligvis fra 1854. I posta-
mentfelterne fraktur indskrif terne: Mark. 2, 17, Luk. 11,28 og Johs. 12,48. I 
1756 skal stolen ifølge præsteindb. have ha f t årstallet 1594 og indskriften: 
»Denne formaling bekostede disse efterskrevne dannemænd, hr. Otto Chri-
stensen sognepræst, Laurs Madssen kirckeværger etc. dannemænd«. 

Stolestader, nyere, rimeligvis fra 1854 (syn). 
†Stolestader. 1741 bekostede grev Reventlow nye stole overalt i kirken 

(præsteindb. 1755); men 1756 flyttedes stolene ud af tå rnrummet , da den 
Reventlowske begravelse indrettedes7 , og samtidig opsattes kvindestole på 
gulvet og mandsstole på et lægter i kapellet (præsteindb. 1756). 

Vægskab fra o. 1600—50, af fyr. Døren har et smalt højkantfel t i listeramme, 
karmene felter i spinklere profiler, to på hvert rammestykke. Hængsler og 
lås nyere. Hvidmalet . I apsidens nordvæg. 

Pulpitur fra 1833(?) (sml. †orgel nr. 2), båret af fire hel- og to halvsøjler 
af støbejern med kannelurer og akantusranker foroven. I kirkens vestende. 

†Pulpiturer. 1756 nævnes et lægter i kapellet til mandsstolene (se ovenfor), 
og 1768 skal kirken have fået et smukt udskåret lægter fra gravkapellet til 
prædikestolen samt et orgelpulpitur over våbenhusindgangen. 1854 fjernedes 
pulpiturerne8 . 

†Orgler. 1) 1741 skal kirken have fået et orgel bekostet af grev Reventlow12 , 
og 1776 omtales et på syv stemmer13. 2) 1833 fik kirken et nyt orgel over por-
talen til gravkapellet8 . 

Pengeblok f ra 1600'rne, af eg, jernbunden, 70 cm høj. På foden beslag i 
form af liljer. I midtergangen. 

†Pengetavle og to †klingpunge, nævnt 169010. 
†Præsterækketavle, ophængtes ifølge præsteindb. 1756 på bekostning af sogne-

præsten C. Wiinholt og fjernedes 18548. 
Maleri. Por t ræt af sognepræsten H. L. Møller, død 1911. Olie på lærred i 

forgyldt ramme. På sydvæggen. 
Lysekrone (fig. 9) i sen-renaissance fra o. 1635; et stort, smukt arbejde. Stang 

med meget stor hængekugle, profileret knop og øverst en stor flakt ørn. Otte 
nedhængende lysearme adskilt af prydbøjler, hvoraf de to bærer en skægget 
mandsling, mens resten har vaser. Over lysearmene er fire bruskknudrede 
bøjler, der foroven er fæstet til stangen. Samtidig ophængning i jernstænger,, 
hvoraf den nederste er smykket med s-bøjler. 

Kirkeskib, skonnertbrig »Madsine. Thurø«, nyere. 
†Tårnure . 169010, 177613 og 188314 nævnes sejerværker i tårnet . 
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Klokker. 1) 1837. Om halsen under palmetbort firliniet versalindskrift : »Ikkun 
i Christo er veien og sandheden og livet. Ev. Joh. 14,6. Frelser! vær tilstede i 
kirke, i skole og i hver huuslig kreds og styrk os til mere og mere at dyrke Gud 
i aand og i sandhed«; samt årstallet 1837 over palmegrene. Over slagringen: 
»Omstøbt paa Frederiksværk af F. W. Löschenkohl«, Tvm. 88 cm. 

2) 1837. Om halsen akantusbort og firliniet versalindskrift : »Grev Christian 
Ditlev Reventlow lod kirkeklokkerne i Horslunde omstøbe i det fierde aarhun-
dredes første aar efter Luthers kirkereformations indførelse i Danmark. Store 
Lutherus, dierve kæmpe i lysets sag! Ogsaa fremdeles skal mørket vige for et 
stedse til tagende lys, saalænge vi begiere at oplyses af ham, det sande lys som 
oplyser hvert menneske, der kom til verden. Ev. Joh. 1,9«. Over slagringen: 
»Omstøbt paa Frederiksværk af F. W. Löschenkohl«. Tvm. 118 cm. 

1876 nævnes kun een klokke (nr. 2), mens nr. 1 opføres under Nordlunde. 
†Klokker . 1—2) Den ene på tre skippund, syv lispund (536 kg), den anden 

på et skippund, fire lispund (192 kg), afleveredes ved klokkeskatten 1528. 
3) Fra 1619, med indskrif ten: »Denne klokke er støbt til Guds navns ære og 

forfremmelse udi Horslunde kircke og var da hr. Anders Sørensen sognepræst, 
Anders Olafsen sognefoged, Oluf Erickssen og Niels Povelssen kirckeværger, 
Ao. 1619 M.M.W.F.« (præsteindb. 1756). 

4) Nævnt 169010. 
5) Fra 1700, støbt af Frederick Holtzman, København, med indskriften: 

»Hans Excellence høyædle og welbaarne herre, hr. Peter Brandt til Pederstrup-
gaard, ridder, hans kongl. Mayts. til Danmarck og Norge velbetroede geheime-
raad med sin høyædle og velbaarne frue Abigael Maria von Støcken. Me fecit 
Friderich Holtzman Hafniæ d. 20de november 1700« (præsteindb. 1756). 

1837 omstøbes de revnede klokker (syn). 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) O. 1631, over sognepræst [Anders] Sørrensen til Horslunde, 
provst i nørre herred. Grå, gotlandsk kalksten, 200 x 115 cm, med næsten ud-
slidte reliefversaler på skrifttavle, der flankeres af vingede kvindefigurer i 
profil med kroppen endende i spiraler. Nederst to kartoucheskjolde med bo-
mærker og initialerne A.S.S. og L.H.D., for sognepræsten og hans hustru, 
Elisabeth Hansdat ter 1 5 . Over tavlen et kvadratisk opstandelsesrelief, indram-
met af kartouche, som på siderne holdes af englebørn og foroven krones af et 
kranium i volutramme. I hjørnerne er cirkler med evangelisterne siddende ved 
skrivepulte og langs randen religiøs indskrift på latin med reliefversaler. Ind-
muret i våbenhusets nordvæg. 
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2) O. 1640, over [An]ders Baadsøn, bekostet af hans hustru Anne Pete[rs 
datter]. Rød, ølandsk kalksten, 172 x 1 1 6 cm, med stærkt udslidte relieffer 
og indskrifter (reliefversaler). På den øverste halvdel af stenen er et opstandel-
sesrelief i oval ramme flankeret af Troen med kors og Håbet med anker og på 
nederste halvdel et stort ovalt felt med gravskriften. I indskæringerne mellem 
de to felter er der to modvendte englehoveder. I hjørnerne cirkler med evange-
listerne og deres symboler og mellem de nederste to udslidte bomærkeskjolde 
med initialerne A.(?)B.S. og A.P.D. med en maske imellem. Religiøs randskrift , 
Johs. 11. Indmuret i våbenhusets østvæg. Fra samme værksted som gravsten 
nr. 35 i Maribo (s. 80). 

3) 1600'rne. Kalksten, ca. 200 x 150 cm, med englehoveder i hjørnerne. Ind-
skriften udslidt. Fundet 1950 ved gravning på kirkegården, nord for kirken. 

Begravelseskapel (fig. 7) for slægten Reventlow, indret tet 1755 i t å rnrummet 
(se bygning, s. 552). Mod kirken er kapellet lukket med en fløjdør af gitter-
værk skåret i træ. Hver fløj består af otte spydstager, der forneden går gennem 
et postament med akantuslister øverst og nederst. Spydodderne, der er formede 
som flammer over liljeagtige volutter, danner den nedre halvdel af en oval. 
Døren indfat tes af en portal, der bærer en fladbuegavl med knækket gesims. 
I gavlfeltet står følgende indskrift med gylden f rak tur på sort: »Heic stirps 
illustrissima Reventlov & Bothmer. Morte separata morte colligenda. Ab anno 
MDCCLV cura comitis illustr(issimi) G D de R« (»her hviler den berømte 
slægt Reventlow og Bothmer. Adskilt ved døden skal den igen samles i døden. 
Indret tet 1755 af den berømte greve Christian Ditlev af Reventlow«). 

I begravelsen står følgende kister. 1) 1744, Christian Friderich, greve af 
Reventlow og Christians Sæde, født 23. sept. 1743, død 26. febr. 1744. Ro-
kokoprofileret, sortmalet barnekiste med oval blyplade på det profilerede låg. 
Gravskrift og vers med fordybet skriveskrift. 

2) 1746, Christiana Benedicta, comtesse af Rewentlau og Christians Sæde, 
født 22. juli 1745, død 11. aug. 1746. Omtrent som foregående, men lidt større. 

3) 1754, Grevinde og frue, fru Johanna Friederica Sophia, født friherreinde 
af Bothmar, gift grevinde af Reventlau og Christians Seede. Født 26. aug. 1718 
i Copenhagen, gift 11. febr. 1737 med grev Christian Detlev, greve af Reventlau 
og Christians Seede og død 17. april 1754 på det fyrstelige residensslot i Plöen, 
uforløst i sit svangerskab, efterladende tre grever og en komtesse ud af seks 
børn. Rokokoprofileret, sortmalet kiste på løvefødder. På låget en stor firkantet 
sølvplade med grevekrone og palmegrene samt gravskrift og vers på tysk med 
graveret f raktur . 

4) 1775, Christian Detlev, greve af Reventlow og Christiansæde, baron af 
Brahetrolleborg, ridder af elefanten etc., født 10. mar ts 1710, død 30. marts 
1775. Rokokoprofileret, sortmalet kiste på løvefødder med en svær, oval, 
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forgyldt kisteplade med gravskrift (versaler) på latin i krans af løv og agern. 
Under pladen rester af læder. 

Sarkofag (se fig. 7) o. 1792. Charlotte Amalie, grevinde Reventlow, født 
comtesse Holstein Lædreborg. Sarkofag af gråt, sortflammet, norsk marmor 
med vaser i relief på langsiderne og alliancevåbnet Reventlow-Holstein i hvidt 
marmor for fodenden. På låget cirkelrund, hvid marmorplade med gravskrift 
af fordybet, forgyldt f rak tur og versaler sat af grevindens »ungdoms første 
ledsagerinde« Mariane Duguaÿ. 

†Kister. I kapellet stod tidligere endnu tre barnekister, som 1822 bragtes 
ud på kirkegården i familiegraven16 . 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1790. Rød ølandsk kalksten, 76 x 4 1 cm, med for-
dybede versaler. Stenen er indmuret udvendig i skibets sydmur under østvin-
duet over det begravelsessted, som er indrettet for præstegården i Horslunde 
1790 af sognepræsten A. Møller. 

2) O. 1819 over Hans Frieboe Garde, død 1819. Rektangulær, hvid marmor-
tavle, 53 x 93 cm, med fordybet f raktur . Indmuret i sydkapellets østmur. 

Gravsted, nordøst for kirken, tilhørende slægten Reventlow. Gravstedet be-
står af en lav gravhøj overgroet med vedbend, hvorpå følgende monumen-
ter findes: 

1) O. 1820. Christian, greve af Stolberg, amtmand i Reinbek Tremsbuttel 
og Tri t tau og siden 1800 ejer af Windeby gods ved Eckernførde, hvor han 
døde 1. jan. 1820. Han var gift med Luise Frederike Reventlow (gravsten 
nr. 3). Hvid marmorplade i profileret sandstensramme, 148 x 94 cm, med lang 
gravskrift med fordybede versaler. Nordligst i højen. 

2) O. 1822. Frederike Luise Sophie Charlotte von Beulwitz, dat ter af geheime-
råd Beulwitz, født 1. juni 1747 i Oldenborg, gift 1774 med C. D. F. greve af 
Reventlow og død 1822. Hvid marmorplade med smuk gravskrift af fordybede 
versaler indrammet i fælles ramme med hendes ægtefælles gravsten (nr. 4), 
bestående af marmor med egeløv, hvori er kors, hjer te og anker. 

3) O. 1824. Luise Frederike Reventlow, en søster til C. D. F. Reventlow, 
gift med grev Christian Stolberg (gravsten nr. 1), som hun overlevede, og død 
1824 i sit 80. år på Pederstrup, hvor hun ti lbragte sine sidste leveår hos brode-
ren. Hvis marmorplade i profileret sandstensramme, 148 x 94 cm, med grav-
skrift og vers af fordybede versaler. Ved siden af nr. 1. 

4) O. 1827. Statsminister Christian Ditlev Frederik, greve af Reventlow, 
født 11. mar ts 1748, død 11. okt. 1827. Gift i 48 år med F. L. S. C. von Beul-
witz (12 børn, hvoraf 9 overlevede dem). Hvid marmorplade med fordybede 
versaler i fælles ramme med hustruens gravsten (nr. 2). 

5) O. 1844. Frederik Ernst Detlef, greve af Reventlow, født i London 2. juni 
1842, død sammesteds 14. dec. 1844, og faderen Frederik Detlef, greve af 

36 
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R e v e n t l o w , m i n i s t e r i E n g l a n d , f ø d t 25. nov . 1791, død i Glasgow 6. ok t . 1851. 
S a n d s t e n s s t e l e m e d i n d f æ l d e d e m a r m o r p l a d e r o g ko r s f o r o v e n . G r a v s k r i f t m e d 
f o r d y b e d e , s o r t m a l e d e versa le r , f a d e r e n s p å s te lens fors ide , sønnens p å b a g -
s iden . P å k i r k e g å r d e n s no rdøs t l ige del. 

Synsprotokoller for nørre herred 1829—48 og for vestre provsti 1849—61; provste-
protokol 1685—1829; herredsbog 1571 (provstearkivet, LA). — Jordeboger, Herredsbøger 
m. in. 1568—1717 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Pederstrup arkiv (B IV, A IV 1—3). 
— Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1876, E. Rothe 1910 
(kalkmalerier), Aa. Roussell 1941, C. A. Jensen og O. Norn 1948. 

1 Repertorium 1. R. III, 836. 2 Frederik l .s Registranter s. 120; Suhms Saml. II , 
2, 87. 3 Fortegnelse og diverse Dokumenter vedkommende Kirker og Sognekald, 1666 
(RA). 4 Haugner: Lollands nørre Herred s. 215. 5 Rhode I, 79 og 230. Optegnelser 
i Dansk Folkemindesamling. 6 Haugner s. 214. 7 Personalhist. Tidsskr. 8. R. V, 
29 f. 8 Haugner s. 211. 9 Pederstrups godsarkiv B IV, A IV 1—3. 10 Jordebøger, 
Herredsbøger m. m. 11 Provsteprotokol. 12 Larsen: Laaland Falster I, 74. 13 Rhode 
I, 231. 14 Larsen s. 73. 15 Wiberg: Dansk Præstehistorie I, 686. 16 Haugner s. 213. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 10. Horslunde. Uden årstal. 



Fig. 1. Nordlunde. Ydre. set fra sydøst. 

N O R D L U N D E K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken, der siden 1687 har været anneks til Horslunde, var tidligere annekteret Vester-
borg1. Om dens historie i middelalderen er intet oplyst, men den hørte efter reforma-

tionen under kronen2, indtil den 1686 blev overdraget Peder Brandt til Pederstrup3 

(sml. oblatæske s. 568), som udvirkede, at kirken blev annekteret til Horslunde. Med 
hovedkirken kom den under grevskabet Christianssæde, hvis besiddere var greverne 
Reventlow, og forblev under dette, indtil den overgik til selveje 1. januar 1915. 

Kirken ligger nordligt i den lille by. Kirkegården er på alle sider omgivet af 
en mur af kløvet kamp med vingetegl, som o. 1920 har afløst et kampestens-
dige4. Mod syd findes en jernlåge. 

Kirken består af romansk kor og skib og et nyere våbenhus, alt af røde 
mursten. På kirkegården har tidligere stået en klokkestabel. 

Den romanske kirke er bygget af gode og usædvanlig velbrændte munkesten i 
vendisk forbandt . Så at sige alle bindere og ikke få løbere er sortbrændte. Ved 
de oprindelige vinduesfalse og på pilasterhjørnerne er løberne sildebensriflede, 
ved østvinduet ligger riflingen på to af stenene under en tynd, sort glasur. Kor 
og skib har hjørnelisener, dog ikke skibets østgavl. Den oprindelige sokkel, 
som sikkert har været profileret, er overalt ers tat te t af en murfod af kløvet 
kamp. Den på en opmåling fra 1876 viste rigt profilerede sokkel på koret5 er 

36* 
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Fig. 2. Nordlunde. Plan. 1:300. Målt af Marinus Johansen 1941. 

næppe troværdig. En samtidig tegning (i Nationalmuseet), der angiver at 
forestille en detaille af skibets sydside, viser mere sandsynligt en vulst under 
det rulskifte, der stadig findes. 

Korets østgavl (fig. 3) har været et meget pynteligt lille s tykke murstens-
arkitektur . Det tilmurede, romanske vindue har fremspringende sålbænk med 
vulstforkant s tøt te t af en formstenssøjlestav. Det helstens stik er muret af 
kilesten og omgives af et løberskifte af formsten, der hver har tre ophøjede 
rudefigurer (sml. Vindeby sydportal s. 517). Over vinduet en buefrise af tynde, 
krumme formsten på kvadratiske binderkonsoller med ornamenter, der i 
kraf t igt relief er formet efter brændingen; de viser foruden lilje- og streg-
ornamentik mandehoveder og en nøgle og svarer ganske til konsollerne på 
Vindeby kirkes østgavl (se s. 516). Over buefrisen ligger et rulskiftemuret, 
skævt savskifte under en tilbagespringende hulkehl, hvorpå der i gavlens 
midtakse står en halvsøjle, der ender i en dyrehovedkonsol. Over konsollen er 
gavlen ommuret, og det kan derfor ikke ses, hvad halvsøjlen har båret, muligvis 
har det været de midterste ben af et tvilling-spærstik, hvis ydre ben dannedes 
af en udkragning langs taglinien. Gavlkammene med tinder er nye. På begge 
korets langmure anes under de moderne vinduer spor af borthuggede søjlestave 
fra romanske vinduer. Gesimserne er nye. 

Skibets østgavl viser forneden uregelmæssigt murværk, der tyder på, at 
koret er bygget først. Hele østgavlen over kortaget er nymuret . Skibets syd-
portal er stadig i brug og sidder i et kraf t igt fremspring, der er t yk t overkalket. 
Portalen har udvendig en falset rundbue; de indre led er borthugget. Også 
indvendig har døren været rundbuet . Øst for portalen er et romansk vindue 
bevaret t i lmuret. Det har helstens stik omgivet af et løberskifte af utildannede 
sten, dets fremspringende sålbænk og dennes støttesøjle er borthugget. Under 
det moderne vindue ved siden af spores den borthugne halvsøjle fra et til-
svarende vindue. Gesimsen er ny, men på våbenhusloftet ses i det ganske for-
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Fig. 3. Nordlunde. Korets østgavl. 1:50. Målt af Marinus Johansen 1941 (s. 564). 
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huggede murværk en fremspringende sten med rundet underside fra den op-
rindelige gesims. På skibets nordside er ethvert spor af portalen forsvundet, 
men der er som på sydsiden rester af to tætsiddende vinduer; afstanden har fra 
midte til midte været 153 cm. Gesimsen er ny. På skibets vestgavl afsluttes 
hjørnelisenerne foroven med en skråkant, og i rejsehøjde ligger et polsk skifte 
på fladen. Herover er gavlen nymuret med sit glamhul og blændingsdekoration. 

I det indre er kirken glatpudset, så alle gamle detailler er skjult . Korbuen 
er senere udvidet og gjort spidsbuet. Indersiden af korets gavle er muret i 
munkeforbandt med en næsten glittet, meget skæv rygfuge. Skibets mure har 
udglattede fuger, der indtil rejsehøjde er dækket af puds, som også går ind i 
buesmigen på det helstens kilestik i det romanske vindue, hvor der ikke spores 
noget ældre pudslag. 

Ændringer og tilføjelser. I korets nordmur er indhugget et gotisk skab (se 
s. 570). I kor og skib er indbygget otteribbede krydshvælv, der næsten er 
kuppelformede. Hvælvene har halvstens vægbuer undtagen på korets østmur. 
Gjordbuen er helstens. Ingen overribber. Alle buer står nu rødmalet med hvide 
fuger. 1784 omtales t rækarmene i de to sydvinduer (syn), 1813—15 ønskede 
man et nyt vestvindue »i stedet for de to små, som forrige år [1813] blev til-
muret« (syn), og 1846 blev korets østvindue forlangt t i lmuret (syn). Ved 
hovedistandsættelsen 1863 blev under hele kirken lagt sokkel af kløvet granit, 
og der blev indhugget store jernvinduer med cementpudsede indfatninger. 
Samtidig blev gavlkamme og tinder fornyede. 

†Klokkestabel kendes bl. a. fra præsteindberetningen 1756 og fra en omtale 
i 1805, da den manglede beklædning (syn). Den antages at være nedrevet midt 
i 1800-årene, da klokkerne blev ophængt bag en lem i vestgavlen af kirken6 . 

Våbenhuset er fra 1863, med spidsbuet tøndehvælving af brædder. 
Tagværkerne er alle nye. 
Kirken, der inden våbenhusets opførelse stod hvidkalket, er nu afrenset og 

dækket med vingetegl. Gulvet består i kor og skib af røde og gule lerfliser, i 
våbenhuset af grå cementfliser. 

I N V E N T A R 

Alterbordet består af fyrrepanel, hvis forside er stafferet med et brokade-
mønster i ung-renaissance, malet med lysgrøn bundfarve og mørkgrønne ranker 
og symmetriske skjolde på tynd kridtgrund. De oprindelige rammestykker er 
f jernet7 . 

†Alterklæde af rødt fløjl, nævnt 16908. 
Altertavle fra 1864. Et maleri af Kristus og den samaritanske kvinde ved 

brønden, signeret N. A. Lytzen 1864, i samtidig ramme med trekantgavl. 
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E. Skov 1950 
Fig. 4. Nordlunde. Indre, set mod øst. 

*Altertavle f ra slutningen af 1400'rne. En gotisk, trefløjet skabstavle af 
nordtysk arbejde. Midtskabet rummer en udskåret korsfæstelsesscene under 
en baldakin bestående af tre rundbueslag med rankeagtigt stavværk. Under 
korsene med de tre næsten helt rund t skårne figurer står seks figurer i høj t 
relief. De fire, som vender frontal t mod beskueren, er fra venstre: Johannes 
Døberen med lam og bog, Maria, Johannes Evangelist med bogpose og Mar-
grethe med krone på hovedet og bog i hånden, hvorpå en drage sidder. Yderst 
langs skabets sider to figurer i profil, ragende op over de andre, til venstre 
Longinus og til højre en soldat. Den oprindelige staffering på kridtgrund er 
stærkt restaureret. Dragterne er forgyldte med brokademønster indstemplet i 
krideringen og blåt eller violet foer. Grålig karnation og mørkgrønt jordsmon, 
mens korsene står mod en nyere opmalet gylden baggrund. På fløjenes inder-
side fire velbevarede malerier på kridtgrund med scener fra Johannes Døberens 
historie (fig. 6). Øverst til venstre: Johannes prædiker for Herodes og hans følge 
foran en arkaderække, herunder: Salomes dans ved Herodes' gæstebud; Herodes 
sidder i højsædet for bordenden og gæsterne på den faste bænk langs vinduerne, 
som har små blyindfattede ruder med våbenskjolde i midten. Foroven til højre: 
Døberens halshugning i fængselsdøren i overværelse af Salome. Forneden: Sa-
lome og hendes moder med det afhuggede hoved ved gæstebudet. Malerierne 
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adskilles to og to af en gylden akantusbort . Figurerne er iført fornemme sen-
middelalderlige dragter med gyldne brokader, fantasifulde hat te og snabelsko. 
På fløjenes ydersider er malet to helgener. Til venstre en bispehelgen med en 
due på skulderen, bogpose i den ene hånd og bispestav i den anden, iført lang 
hvid messeskjorte, grøn messehagel og korkåbe med violet foer, muligvis 
biskop Kunibert af Køln. Til højre en hellig abbed læsende i en bog og med 
stav i højre hånd, klædt i sort munkedragt og violet hue. Baggrund og ramme-
værk rødt med liljeagtige blomster eller rosetter, oprindelig malet med sølv, 
men nu helt sorte. Midtskab og fløje krones af en række store, udskårne treblade, 
forgyldt som det øvrige rammeværks inderside. Dette har inderst en blåmalet 
hulkehl, hvori der med mellemrum sidder små, forgyldte rosetter af bly. Pre-
dellaen (fig. 5) har et maleri af Kristus omgivet af helgener, fra venstre: Ger-
trud, Eulalia, Mauritius, Apollonia, Katharina, Laurentius, Maria Magdalena 
og Ursula. Rød baggrund med sort, groft malet blomstermønster (oprindelig 
sølv). 1844 indsendtes tavlen til Nationalmuseet af grev Reventlow til Chri-
stianssæde. 

†Altertavle, nævnt 1833 som indeholdende et godt, men noget beskadiget 
maleri af nadveren, flyttet fra Vesterborg kirke9 . 

Altersølv. Kalk f ra 1650—1700, med overdel fra 1868. Enkel, sekstunget fod, 
der slutter sig direkte til den fladrunde knop, der har seks tunger på over-
og undersiden og mellem dem ruder med prikket bund og versalerne IESHUS. 
Over et lille sekskantet skaftled en glat knop og stort bæger med graveret 
»Nordlunde Kirke 1868«. På fodpladen er stemplet to stiliserede liljer. Disk 
fra 1868, forgyldt, med påloddet krucifiks på oversiden og kirkens navn og 
årstallet på undersiden. Oblatæske fra 1706, som Horslunde (s. 556) og med 
samme våben og mestermærke, men mindre. På låget indridset »Norlunde 
Kiercke« med skriveskrift. Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn. 

†Altersølv. 1) Kalk og disk med årstal 1664 og navnene Peder Jensen Torp 
og Margrethe Peders Dat ter samt bomærkeskjold, nævnt 1756 (præsteindb.) 
2) En lille, forgyldt kalk med disk af tin nævnes 16908. 

Alterstager, senmiddelalderlige, 24 cm høje. Fod med stejle sider på tre pote-
formede fødder, let konisk skaft med skarpkantede profilringe og bred lyseskål. 

* Røgelsekar, gotisk, kugleformet, af malm, 19 cm højt . Foden har let kon-

L. Larsen 1950 
Fig. 5. Nordlunde. Den tidligere *altertavles predella (s. 568). 
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Fig. 6. Malerier på indersiden af fløjene på den tidligere *altertavle (s. 567), 
Fot. i NM. 
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kave sider og en lille vulst foroven. Skålen har et rundt røghul under hver af 
de tre øskener, mens det beskadigede lågs huller er trekløverformede. Øverst 
en cylindrisk lanterne med fladt tag og korsspir. Karret er pynteligt prydet med 
indslåede streger og cirkler og hænger i t re jernstænger, som foroven er samlet 
i en rund plade. Omtalt 1690 som et instrument af kobber til at hente ild i8. 
Siden 1878 i Nationalmuseet. 

Døbefont, senromansk, fra o. 1250, af tre sten (kalksten). Et gotlandsk eks-
portarbejde af bægerbladtypen. Fodens brede hulkehl danner overgang til et 
forkortet , keglestubformet skaft, der foroven afsluttes med en rundstav. 
Kummen smykkes af skarptskårne, rundbuede blade. Tvm. 76 cm (Mackeprang: 
Døbefonte s. 413). 

Dåbsfad fra 1800'rnes slutning, af kobber. I bunden en drevet fremstilling af 
Jesus på jomfru Marias skød, ti lbedt af engle. 

†Dåbs fad , nævnt 1876, af messing med drevne ornamenter på kanten, i 
bunden Adam og Eva ved kundskabens træ. Det er rimeligvis dette fad, som 
også findes omtal t 16908. 

Dåbskande, f ra 1800'rne, af t in. 
Prædikestol, nyere, af fyrretræ. De fem fag er i storfelterne smykket med 

støbte blyornamenter, bestående af svungne, rankeprydede pilastre i Jørgen 
Ringnis' manér (sml. stolestader i Nakskov, s. 112 f), men anbragt med yder-
siden ind mod feltets midte, og derover som »bueslag« to t rekanter af helt op-
løst bruskværk. Under stolen fem hængestykker med masker og bruskværk, 
ligeledes afstøbninger. Egetræsmalet. I skibets nordøsthjørne. 1784 stod den 
tidligere †prædikestol på sydsiden (syn). 

Stolestader f ra 1800'rne; høje, smalle gavle med forsænket, profilindrammet 
felt og profileret kronliste. 

†Stolestader, anskaffet 1741 (præsteindb. 1756). 
Degnestol i ung-renaissance fra o. 1575, men stærkt omdannet. I forsiden 

sidder seks fyldinger, t re høje og tre smalle, adskilt af et vandret gennem-
løbende rammestykke. Over smalfyldingerne, som er vendt med bagsiden 
fremad, er den oprindelige gesims f jernet og erstat tet af en nyere kronliste. 
Nyere gavlplanker. Overmalet med lys egetræsfarve, hvorunder ses grågrønne 
farvespor. I korbuen mod syd. 

Vægskab (fig. 7) sammenstykket af dele fra forskellig tid, 152 cm højt , 
61 cm bredt og 43 cm dybt. Af de fire gotiske karmstykker har de to lodrette 
hver fire rektangulære stavværksfelter og topstykket eet stort felt med stav-
værks fiskeblærer, rundbueslag og trepas. I åbningen sidder nu en smal ung-
renaissance dør med to fyldinger; for at gøre døren bredere har man i nyere 
tid øget den med det ene karmstykke. Nye hængsler, men de gamle gangjern 
sidder stadig på døren. Stor lås med hjer teformet afslutning, og midt i dørens 
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øvre fylding en gribering i roset af sme-
dejern. Under den nuværende egetræs-
maling ses ældre farverester, især rødt. 
Indmuret i korets nordvæg. 

†Kiste . »En liden arch, ikun som et 
skrin ubeslagen«, nævnt 16908. 

†Pulp i tur i kirkens vestende, nævnt 
1813 og 1863; sidstnævnte år krævedes 
det f jernet (syn). 

Pengeblok f ra 1802, 80 cm høj. I for-
siden en lem med overfald og krampe 
til hængelås. Øverst på skaftet årstallet 
med jerncifre. Pengeslidse af blik med 
mange naglehoveder. Egetræsmalet, i 
våbenhuset. †Pengeblok. »En liden blok 
til de fattige« findes nævnt 16908. 

†Klingpunge. To tavlepunge, nævnt 
1690 som ubrugelige8. 

Kirkeskib. Nyere, t remastet fuldrigger 
»Pax«. 

Klokke, senmiddelalderlig, med delvis 
ulæselig minuskelindskrift om halsen. 
På hankene dobbelt tovsnoning. Tvm. 
61 cm (Uldall s. 184). Ophængt i skibets 
vestgavl. 

†Klokker. 1) På to skippund (320 kg), 
afleveret ved klokkeskatten 1528. 2—3) 
1690 nævnes to små klokker, der da har 
hængt i stabelen (sml. s. 566). Den ene 
omtales flere gange mellem 16908 og 1820 (syn) og fra 1764 som revnet1 0 . 

1876 findes klokke nr. 1 i Horslunde (s. 559) — muligt ved en fejltagelse — 
nævnt under Nordlunde. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Provsteprotokol 1685—1829, synsprotokoller for nørre herred 1829—48 og for vestre 
provsti 1849—61 (LA); visitatsbog for biskop Ramus m. fl. 1732—1803 (Fyns Stifts 

Bispearkiv, LA, Odense). — Jordebøger, Herredsbøger m. m. 1568—1717 (Stiftsøvrigheds-
arkivet, LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1876, 
V. Koch 1892, M. Clemmensen 1915, Aa. Roussell 1941 og Gertrud Købke Knudsen 
og E. Skov 1949. 

E. Skov 1949 

Fig. 7. Nordlunde. Skab i korets nordvæg 
(s. 570). 
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V. Koch: Notesbog III. 1892—93. S. 9 f. (NM). M.Clemmensen: Notesbog III . 1915. 
S. 67—72 (NM). 

1 Haugner: Nørre Herred s. 238; Kronens Skøder II, 585. 2 Fortegnelse og diverse 
Dokumenter vedkommende Kirker og Sognekald, 1666 (HA). 3 Kronens Skøder II, 
584 f. 4 Haugner s. 238. 5 Storck og Clemmensen: Danske Teglstenskirker 1918, 
pl. 23. 6 Haugner s. 235. 7 Gengivet i »Danske Teglstenskirker« pl. 24. 8 Jorde-
bøger, Herredsbøger m. m. 9 Larsen: Laaland Falster I, 84. 10 Visitatsbog for 
Biskop Bamus m. fl. 1732—1803. 

Fig. 8. Nordlunde 1797. 



Aa. Rl. 1950 
Fig. 1. Herredskirke. Ydre, set fra sydvest. 

H E R R E D S K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken har navn af sin centrale beliggenhed i herredet, hvis tingsted gennem lange 
tider fandtes i anneks-sognet1. Herredskirke sogn kaldtes i ældre tid også Karleby 

eller Vester Karleby sogn2. 1481 nævnes Vor Frue alter i Herredskirke3. Efter refor-
mationen hørte kirken under kronen4, indtil den i 1689 blev tilskødet baron Otto Helmuth 
von Winterfeld5 og lagt under det af ham stiftede baroni Vintersborg. Med dettes 
hovedsæde blev den formodentlig ved afløsningen i 1801 solgt til grev C. H. A. Harden-
berg og indlemmet i grevskabet Hardenberg6 , som kirken tilhørte, indtil den overgik 
til selveje 1. juli 1914. 

I Herredskirke holdtes indtil Christian 4.s tid de såkaldte præstekalenter7 . 

K i r k e n l igger på f l ad t t e r r æ n f j e r n t f r a a l bebygge l se . K i r k e g å r d e n e r v i s t 
u d v i d e t t i l alle s ide r ; den omgives af e t n y s a t dige af k a m p m e d låger i syd 
og ves t . 1816 k r æ v e d e s r i n g m u r e n m e d pil ler r e p a r e r e t , e f t e r a t »por tens mur« 
i 1804 b lev b e t e g n e t som f a l d e f æ r d i g (syn) . K i r k e g å r d e n h a r så ledes h a f t en 
m u r e t p o r t a l . P å e n t e g n i n g a f J . K o r n e r u p f r a 1864 ( N a t i o n a l m u s e e t ) e r m o d 
syd v i s t k a m p e s t e n s d i g e og køre - og gang l åge me l l em t r e m u r e d e pi l ler . 
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Fig. 2. Herredskirke. Vestfaçade. 1:300. Målt af Peer Ohlsen 1941. 

Kirken består af romansk kor og skib, senromansk vesttårn og fra renais-
sancetiden et våbenhus på sydsiden, alt af mursten. 

Den romanske kirke er bygget af munkesten i munkeskifte med mange sorte 
bindere. Koret, der i plan er meget skævt, er bygget først og må, som de ret 
s tærkt forvitrede fuger i vestgavlen viser, have stået som selvstændig bygning 
i en årrække. På nordsiden ses at være afsat fortanding til skibets mur, på 
sydsiden er den nederste del af skibet muret samtidig med kormuren og parallelt 
med denne. Ved den endelige opførelse af skibet er murens retning blevet æn-
dret. Soklen er kun bevaret på østsiden, og der i en ret forvitret t i ls tand; den 
synes at være dannet af en vulst over en skråkant. På sydsiden er soklen er-
s ta t te t af indlagte kampesten, på nordsiden er den cementpudset. Østgavlen 
har et blændet romansk vindue med stik af k rumt løberskifte mellem to rul-
skifter og af t rappet sålbænk; derover et savskifte. Gavltrekanten, med små 
gavlkonsoller, er glat og sikkert omsat. Sydsiden har en tilmuret, rundbuet 
præstedør med stik af samme art som østvinduets og tre false, hvoraf den 
midterste har t rekvar ts tav. Under sugfjælen ligger et savskifte, men iøvrigt 
er der ingen gesims. Nordsiden har et blændet romansk vindue og savskifte 
som på sydsiden. Vestgavlens top ses på kirkeloftet. Den har et stykke oppe 
et savskifte af vekslende sorte og røde sten, derover et rulskifte af sten på 
kant , som på siderne fortsættes som fladskifte. Gavltoppen har to udkragninger. 
Den underste er afrundet og dekoreret med hvide, kalkmalede skråstriber. Over 
den øverste ligger et kalket savskifte. 

Skibets østgavl har i toppen et savskifte under stående siksak-muring. For-
huggede gavlkonsoller, men nu ingen gavlkam. Sydportalen står i et kraft igt , 



H E R R E D S K I R K E 575 

Fig. 3. Herredskirke. Sydfaçade. 1:300. Målt af Rolf Graae 1941. 

Fig. 4. Herredskirke. Plan. 1:300. Målt af Peer Ohlsen 1941. 

meget forhugget fremspring, der har været vandret afsluttet. Døråbningens 
mange afvekslende runde og retkantede false har som vederlag en hulkehl-
profil under de runde buer. Der synes ikke at have været baseprofiler. Den 
inderste fals er borthugget i siderne. Ind mod kirken står døråbningen i rundbuet 
spejl. Sydsiden har et blændet, bredt, romansk vindue, og øst for det moderne 
er spor af et lignende. Gesimsen dannes af en buefrise af krumme formsten 
på binderkonsoller profileret med rundet underkant og vandret te riller; der-
over et savskifte og et stærkt forvitret fremspring (fig. 3). 

Nordsidens ti lmurede portal har ikke haf t egentligt fremspring, men kun en 
rundbuet , fremspringende ramme. Over rammen er stikket muret bindig med 
væggen og består af et løberskifte mellem to rulskifter. Stenene i rulskifterne 
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er vekslende røde og sorte. Døråbningens false er vistnok retkantede. Skibet 
har mod nord haf t to vinduer som sydsidens, men noget smallere og med løber-
skifte omkring buen. Nordsiden har ingen gesims, men to savskifter med skæve 
tænder, der vender hver sin vej. Murlægten er synlig under en bred sugfjæl. 

Skibets vestgavl er nedtaget til rejsehøjde, men derunder ses det gamle 
murværk, hvis to øverste skifters fuger er mindre forvitrede end det under-
liggende murværks og måske har været beskyttet af en udkraget gavltrekant. 

Det indre. I koret står østvinduet som blænding, og der ses spor af nordvinduet. 
Korets overvægge er pudsede til murlægte. Korbuen er parabolsk forhugget. 
På skibets overvægge ses ved det romanske vindue, at murværket er let berappet 
og rødmalet med hvide fuger. Sømspor under en gammel bjælke synes at vise, 
at skibet har stået med fladt bræddeloft. 

Tårnet er en senromansk tilbygning opført på kampestenssyld af munkesten 
i munkeskifte med flad rygfuge. Det har skråkantafslut tede hjørnelisener af 
samme højde som skibets mure og tilsvarende midtlisener i nord og syd. Den 
søndre er ommuret på den nederste del, den nordre går halvvejs oppe over fra 
halvrund til re tkante t form og afsluttes foroven med aftrappede afrundinger. 
På J. Kornerups tegning fra 1864 (Nationalmuseet) vises den halvrunde lisén 
med profileret base på firkantet plint, mens den nu går glat til jorden, og 
mellem lisenerne er vist en dobbeltsokkel, hvor der nu kun ses et skråkantled. 

I sydsidens østre fag sidder et lille, spidsbuet vindue, som i sin nuværende 
form er moderne. Vestsiden (fig. 2) har et portalfremspring, der afsluttes 
vandret med to afrundinger over to savskifter. Den nu fladbuede dør er ud-
videt. Over portalen står en dobbeltarkade med halvrund midtsøjle, hvis 
kapitæl har hjørneblade, og hvis bases stærkt fremtrædende hjørneknopper 
måske har været udformet som dyrehoveder. Over kapitælet sidder en lille 
figur (jfr. Skovlænge præstedør s. 420). Tårnrummet åbner sig mod skibet med 
en rund bue, der muligvis er moderne udhugget. Rummet dækkes af et kryds-
hvælv uden vægbuer eller overribber. 

Overstokværket har i syd og nord retkantede, nu tilmurede glugger. Over 
sydsidens lille vindue til t å rnrummet er en senere hugget, men at ter t i lmuret, 
rundbuet åbning uden stik i buen. Den har ført ind til rummet over tårn-
hvælvets sydøst-hjørne og har sandsynligvis i forbindelse med en udvendig 
stige givet adgang til tårnet , inden den nuværende lem blev indhugget i kappen 
i hvælvets nordvest-hjørne. Lidt højere end skibets gesims og indvendig mar-
keret ved et tilbagespring i murtykkelsen har tårnets tre ydersider en udkrag-
ning, som i syd dannes af en spærfrise med vandret rillede eller på anden måde 
udsmykkede binderkonsoller under to savskifter. I vest er en lidt lavere lig-
gende, ganske svagt fremspringende trappefrise under to savskifter; nordsiden 
er som sydsiden, idet dog her felterne over spærbenene er forsænkede. I vest 
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Fig. 5. Herredskirke. Kalkmaleri på nordvæggen over hvælvene (s. 578), 

over savskifterne en dobbeltsmiget, rund glug til mellemstokværket. Den er, 
i sammenligning med tårnunderdelens nette ydre, forbavsende plumpt muret . 

Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid er tårnets top ændret, og klokkestokvær-
ket er opført af munkestensmurværk med ridsede fuger, efter at skibets gamle 
vestgavl er brudt ned. Klokkestokværket har til tre sider store, fladbuede 
glamhuller og mod øst et lille glamhul på hver side af skibets tag. Gesimsen i 
nord og syd dannes af tre udkragninger. Gavltrekanterne med kamme og top-
tinder er nyere. De har hver en lille fladbuet glug og er iøvrigt glatte. 

I koret er indbygget et gotisk, ottedelt hvælv med vægbuer og falsede hjørne-
piller med eet skifte høj t vederlagsbånd. Skibet har fået to stjernehvælv på 
falsede piller med meget høje vederlagsbånd, som ribbebundterne går glat ned 
i, og som delvis er overpudsning. Ingen af kirkens hvælv har overribber. 

Våbenhuset er antagelig fra renaissancetiden og er opført på kampestenssyld 
af små og store mursten. Sydgavlen har en indvendig dobbeltfalset, rundbuet 
dør, gavltrekanten og gesimsen er fra 1932. Indvendig er over en bænk på øst-
siden en lille, rundbuet blænding. 1816 blev loftet over våbenhuset fornyet (syn). 

I kor og skib er indsat høje empirevinduer. 1828 blev der krævet et vindue 
indsat vestligt i kirkens nordside, hvor der var et lukket herskabspulpitur 

37 
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med dør gennem kirkens ydermur, og året efter ønskede man et nyt, større 
vindue i nordsiden over for prædikestolen (syn). 1865 skulle ribberne »reguleres 
og sættes i kant« (syn), hvilket antagelig hentyder til den glatpudsning, der nu 
skæmmer interiøret. 

Tagværket over koret er af nyere fyr ; en gammel egebjælke ved vestgavlen 
har haf t spærstivere skarret til bjælken i trediedelspunkterne. Skibets tagværk 
er af eg og fyr med lange spærstivere og enkelt hanebånd. Tårnet har gotisk 
tagværk af eg på dobbelt murlægte, spærsko og spærstiver med nedhæng. Ved 
gavlene gennemgående bjælker med lange tænger til spær. 

Kirken står nu hvidkalket og teglhængt. Under mange lag hvidtekalk ses 
rød bemaling. Gulvet består i kor og skib af sorte og gule lerfliser, under stole-
staderne dog af mursten og træ. Våbenhuset, der nu bruges til ligkapel, har 
gulv af gule mursten. 

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

Over hvælvene ses rester af kalkmalerier fra 1300'rnes første halvdel. I 
det romanske sydvindues lysning er et kalkmalet rankeslyng i mørkerødt. 
På nordvæggen er bevaret det øverste af en stor Kristoforus, der bærer et 
Jesusbarn, som med højre hånd holder ham i skægget og løfter venstre hånd 
til velsignelse (fig. 5). Billedet er fint, nærmest konturtegnet med rødt, barnets 
kjortel er dog grønmalet. Kristoforus's hoved er ca. 55 cm højt . 

I N V E N T A R 

Alterbord, sikkert middelalderligt, muret og pudset. I bagsiden en 34 cm høj, 
76 bred og 29 dyb niche. Bordet står i en afstand af 81 cm fra østvæggen. 

Alterbordspanel af træ, nyere. 
Altertavle (fig. 7) i renaissance fra 1590'erne, beslægtet med Vestenskov og 

Horslunde altertavler, sidstnævnte fra 1594 (s. 298 og 554). Storstykket består 
af t re slanke fyldinger adskilt af joniske pilastre med kannelurer, som forneden 
er udfyldt af små rundstave, og flankerede af joniske storsøjler med kannelurer 
som pilastrene. De lodrette rammestykker bag storsøjlerne har forsænkede fel-
ter med kantprofiler. Postamentet har to fyldinger og to beslagværksprydede 
fremspring, som bærer storsøjlerne, samt oprindelig et mindre fremspring 
mellem fyldingerne, således at postamentets inddeling ikke gentager storstyk-
kets gesims. Gesimsen er tredelt og har fire fremspring; de to midterste over 
storstykkets pilastre er formede som volutkonsoller og smykket med beslag-
værk, de andre er retkantede. Kronlisten er ret og bæres af tandsnit og ægge-
stav. Topstykkets tredelte postament har en smallere midtfylding og frem-
spring med forsænkede profilfelter på forsiden, topfeltet flankeres af halspila-



Aa. Rl 1941 
Fig. 6. Herredskirke. Indre, set mod ost. 
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stre, og den beslagværksprydede topgavl svarer i udsmykning til stor-, posta-
ment- og topvinger, af hvilke storvingerne dog har ørnehoved og kløer. 

Stafferingen er brun egetræsmaling med lidt guld, rimeligvis samtidig med 
storstykkets malerier af Kristus, Matthæus og Peter, signeret I. Hansen 1843. 
I topfeltet maleri af Troen med kors og kalk. I postamentfelterne religiøse 
frakturindskrif ter . 1842 var t ræværket forfaldent og uden maling eller billeder8. 

Altersølv. Kalk i barok fra 1663, 18 cm høj. Sekstunget fod med profileret 
fodplade og kraft ig vulst forneden, sekskantet skaft og stor, fladrund knop 
med tunger, hvorimellem er indprikket IESUS 1664. Bægeret har flad bund 
og stejle sider med udadbøjet rand samt en graveret versalindskrift, delvis 
ødelagt af en ny hældetud: »Denne kalk och disch hafver Thoma[s M. H]oldentze 
foræret til Herrids kirke«; Københavns bymærke 1663 og mestermærke for 
Jacob Kitzerou (Boje 180). Disk, samtidig med kalken med rest af forgyldning. 
Glat, med cirkelkors på randen og på bagsiden våbenskjold og initialer for 
Thomas M. Holdentze omgivet af bladkrans. Ingen stempler. Vinkande og 
oblatæske fra 1844, sort, af københavnsk porcelæn. 

Alterstager (fig. 8) i barok fra 1673, af messingblik, 51 cm høje. Stor fod med 
37* 
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E. Skov 1949 
fig. 7. Herredskirke. Altertavle (s. 578). 

graverede blomster på fodpladen, kanneleret s tandkant under vulst med 
drevne og graverede barokblomster. Kraf t ig t bladsmykket skaft med vase-
led på midten og lyseskål svarende til foden, men lidt mindre. Nyere lysetorn 
af jern. På skaftet er graveret med versaler: »Heridts kirke anno 1673«. 

Alterskranke fra o. 1850 med drejede træbalustre. 
Døbefont fra 1200'rne; et gotlandsk eksportarbejde af keglestubtype. Bred 

fod med lodret s tandkant og konkav overgang til det keglestubformede skaft, 
der har rundstav under kummen, som er lav og bred, med næsten lodrette 
sider. Tvm. 71 cm. Gråmalet. (Mackeprang: Døbefonte, s. 15 og 413). 

Dåbsfad fra 1600'rne, af glat messing. 
Træskulptur (fig. 9). »Nådestol«, et smukt sengotisk arbejde fra o. 1480, 

forestillende Gudfader med den korsfæstede Kristus mellem sine knæ. Kom-
positionen er strengt symmetrisk opbygget. Gudfader har krone på hovedet 
og stort krøllet hår og skæg, omhyggeligt ordnet efter symmetriens regler. 
Han er iført en kappe, som er samlet med bånd over brystet og holder i 
hænderne korstræet, hvorpå den lille Kristusfigur er fastgjort med tre nagler. 
Kristus har snoet tornekrone og et smalt lændeklæde med midtsnip. Gruppen 
er egetræsmalet over grå maling. På t r iumfmuren. 
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Prædikestol, ny, egetræsmalet. I ski-
bets nordøsthjørne. †Prædikestol, i ung-
renaissance, fra o. 15759. Stolen bestod 
af to rækker fyldinger over hinanden 
flankerede af pilastre eller halvsøjler, 
snil. Løj tof te prædikestol (s. 590). 

Stolestader, nyere, med ældre gavle, 
hvorpå ses spor af døre. 

Degnestol i renaissance fra 1600'rnes 
begyndelse, men en del omdannet . Gavle 
svarende til de øvrige stolegavle, men 
den ene med udsavede sider. Pul t med 
indridsede bogstaver og år samt gam-
mel pengetavle, overmalet med egetræs-
farve. I korbuens sydside. 

†Præste- eller degnestol fra slutningen 
af 1500'rne, med tre fag ud mod kirken, 
hvert bestående af en stor og en lille ret-
kantfylding med profileret rammeværk, 
hvoraf den vandret te fodplanke havde 
smig. Den øvre fylding i de to fag kun-
ne ved hjælp af hængsler og lange beslag 
vippes udad. Ved korets nordvæg10 . 

Skab, i barok, fra o. 1650. Dør med 
rektangulær fylding, som på forsiden 
har et korsformet felt, dannet af profil-
lister. Lodrette karmstykker med skællagte skiver og gesims med tandsni t og 
æggestav under kronlisten. Indvendigt tre rum, hvoraf det ene har haf t sær-
ligt lukke. Samtidigt låsetøj med hjerteformet låseblik på forsiden. Egetræs-
malet. Indmuret i korets nordmur. 

†Dørf lø j (? ) fra 1660 med initialerne L.A.S. og B.N.D. for Lars Andersen 
og Bodild Nielsdatter, som bekostede en ny dør, efter at den gamle var ødelagt 
af svenskerne (præsteindb. 1756). Mellem kirke og våbenhus. 

Pulpitur og orgel er nye, det sidste skænket 1904 af proprietær Zacho, Gam-
meleje11. †Pulp i tur , nævnt 1839, da dets stol forbedredes8 . 

†Herskabspulpitur bestående af en lukket pulpiturstol, nævnt 1828, da det 
ønskedes f jernet . På kirkens nordside, med udvendig opgang8 (sml. s. 577 f.). 

Pengeblok f ra 1700'rne, af jernbunden eg, 99 cm høj, hvoraf mere end det 
halve er fodstykke. Låge med tre låsebeslag og nyere, stor pengetragt. Ege-
træsmalet. I skibet nord for vestdøren. 

E. Skov 1949 
Fig. 8. Herredskirke. Alterstage 1673 

(s. 579). 
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Fig. 9. Herredskirke. »Nådestol« (s. 580). 

Pengetavle fra 1800'rne, fastgjort til degnestolens pult. 
Kirkeskib, t remaste t fuldrigger fra 1945. 
Klokke fra 1584, støbt af Matthias Benninck, Lybæk. Om halsen bort af 

renaissanceornamenter og fabelvæsener og derunder toliniet indskrift med 
minuskier: »Anno 1584 haffuer the erwerdige och erlige memner(! ) wed naffen 
her Rasmus Mus pastor, Lauris Raedt och Iens Michelsen kirckewerige the 
Harrest kircke paa Laland effter theris befalinge thet te ganske sognnis folck 
thenne klocke lade stue till Lubeck hoes Mattes Benninck«. Bøjlerne har tov-
stave, blade og mandshoveder. Tvm. 110 cm. Ophængt i samtidig klokkestol 
af eg med dobbelte skråstivere. 

†Klokke , på fire et halvt skippund og to lispund (786 kg), afleveredes ved 
klokkeskatten 1528. 

O. N. 1948 
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G R A V M I N D E R 

Epitafium. O. 1686. Niels Thomæsøn »landtcapitein og kirkeverger her paa 
steden« samt sognefoged over Herredts og Lille Løgetofte sogne, som boede og 
døde i Store Løgetofte 2. marts 1686 i sin alders 59. år. Epitafiet, som er opsat 
af hans enke Bodel Nielsdatter og broder Christen Thomæsøn i Karlebye, består 
af en 114 x 100 cm stor tavle med gravskrift og vers i gylden f raktur ind-
rammet af en bred bølgeliste. På skibets sydmur. 

Gravsten. 1) O. 1660. Over Lavris Andersen, foget på Adserupgaard, som 
boede og døde i Storre Løgtoft 26. aug. 1660 i hans alders 35. år med sin kære 
hustru Boul Nielsdater, som døde 1 6 � . Gråbrun ølandsk kalksten, 167 x 105 cm, 
med reliefversaler. Størsteparten af stenen er en indskrift tavle med ramme af 
beslagværk og akantus. I hjørnerne cirkelslag med evangelistsymboler og navne; 
mellem de øverste et udslidt ovalt felt i stiv kartoucheramme under englehoved 
og mellem de nederste to symmetriske skjolde med initialerne L.A.S. og B.N.D. 
Religiøs randskrift . I t å rnrummets sydmur. 

2) Fragment af rød kalksten, ca. 50 x ca. 22 cm, med fordybede versaler. 
Anvendt som trinsten ved indgangsdøren. 

†Gravsten. 1) O. 1642. På stenen kunne kun læses Anno 1642 den 1. marts . 
I t å rnrummet 1 2 . 

2) O. 1644. Michel Jensen, som boede i Store Løgtofte og døde 22. nov. 1644. 
En stor sten i tå rnrummet 1 1 . 

†Begravelse. I kirken skal have været begravet en major ved navn P .Top 1 3 , 
og over hans gravsted hang to † faner og en †kårde (præsteindb. 1756). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Herredsbog 1571; provsteprotokol 1685—1829 (provstearkivet, LA). — Museums-
indberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1876, O. Norn og Gertrud Købke 
Knudsen 1948, Aa. Roussell 1950. — V . K o c h : Notes-
bog III . 1891. S. 13 (NM). 

1 Haugner: Lollands nørre Herred s. 42. 2 Smst. 
s. 43; Larsen: Laaland Falster I, 85. 3 Ældste danske 
Archivregistraturer V, 880. 4 Fortegnelse og diverse 
Dokumenter vedkommende Kirker og Sognekald, 1666 
(RA). 5 Kronens Skøder III , 31 f. 6 Fortegnelse over 
Kirker og deres Ejere, 1809 (RA), jfr. Trap 1.—3. udg. 
7 Rohde I, 267. 8 Provsteprotokol. 9 Trap 4. udg. 
IV, 129. 10 Fotografi i NM. 11 Haugner s. 52. 12 Smst. 
s. 53. 13 Danske Atlas VI, 455. Fig. 10. Herredskirke 1779. 



Aa. Rl. 1941 
Fig. 1. Løjtofte. Ydre, set fra nord. 

LØJ T O F T E K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken, der i ældre tid kaldtes Lille Lojtofte kirke efter sognebyen1, er siden 1691 
anneks til Herredskirke. Det skal den have været allerede før reformationen, men 

1556 blev den annekteret kapellaniet i Nakskov, hvilket forhold bestod, indtil det ældre 
som nævnt genoprettedes2. Ef ter reformationen tilhørte kirken kronen, indtil den i 
1693 blev tilskødet Joch. Fr. Steensen til Asserstrup1. 1726 hørte den under Vintersborg 
og delte siden skæbne med hovedkirken, (s. 573). 

Den lille kirke ligger vestligt i byen. Kirkegården, der 1932 er udvidet mod 
nord og øst3, er på alle sider omgivet af el dige af kløvede kampesten med en 
kørelåge i sydøst-hjørnet. 1779 var ringmuren brøstfældig (syn). 1828 var der 
risgærde ind mod skolen (syn). 

Kirken består af romansk kor og skib og sengotisk våbenhus; på kirkegården 
har tidligere stået en tømret †klokkestabel (præsteindb.), som vistnok omtales 
i 1788 som stærkt forfalden under betegnelsen »klokken med skuret« (syn). 
1828 hang klokken i et tømmerstillads ved østgavlen »og har således altid været, 
da kirken intet tårn har« (syn). 1835 var klokken ophængt i »et aldeles nyt 
klokkerhus«, der 1843 fik ny fod (syn). 
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Den romanske kirke er bygget af munkesten i mlinkeforbandt med mange 
sorte bindere og rygfuger på ujævn kampestenssyld. På nordsiden og under 
korets østgavl ses den gamle teglstenssokkel, der er beslægtet med Sandby-
soklen (s. 482, fig. 3), men som øverste led har skråkant i stedet for afrunding. 

Korets østgavl er med sine pilastre helt ommuret over soklen, således at 
korhvælvets østre vægbue næsten er helt skjult i den nye mur. I gavltrekanten 
hænger klokken i en fladbuet glug i spidsbuet spejl, og gavlen har over hjørne-
pilastrenes stærkt udkragede kapitæler forsirede, munketeglsafdækkede kam-
takker. I korets sydmur ses ingen oprindelige detailler, korgesimsen dannes 
på begge sider af en fortsættelse af hjørnepilastrenes kapitælprofiler. I nord-
muren sidder et t i lmuret, romansk vindue som blænding. Sålbænken springer 
frem med en afrunding, der på midten har spor af en halvrund bærestav. Over 
stikket ligger et k rumt savskifte mellem to løberskifter (fig. 4). 

Skibets østgavl er glat; gavlkammen, der er markeret ved konsoller med fem 
afrundede udkragninger, mangler nu. Sydmuren har spor af et vindue over det 
nuværende og har ikke haf t andre. Syddøren (fig. 5) står i et portalfremspring 
afsluttet med en skråkant over en rundstav. I vederlagshøjde har fremspringet 
en tilbagetrækning, der viser, at et påbegyndt større portalfremspring er op-
givet. Dørfalsene er profilerede med retkanter og t rekvarts tave med klo-

Fig. 2. Løjtofte. Indre, set mod ost. 
Aa. Rl. 1941 
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Fig. 3. Lojtofte. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1950. 

kapitæler, i buen veksler runde og retkantede led, den inderste bue består vist 
af en kvar t runding over et kapitæl, der viser kloform både opad og nedad. 
Indvendig er døren lige afdækket. Gesimsen består af et afrundet tandsni t med 
en løber på fladen mellem tænderne, et savskifte af standere og et lille, vistnok 
nyere fremspring under sugfjælen. Nordsidens dør er t i lmuret, dens portal-
fremspring er som sydsidens, men uden tilbagetrækning i vederlagshøjde, og 
døråbningens false under den runde bue med savskifte er antagelig noget 
enklere end sydsidens. løvrigt er nordmuren ganske som sydmuren. Skibets 
vestgavl har i rejsehøjde to savskifter af standere, men er derover nymuret 
i 1865 (syn) efter allerede i 1788 at have været »nær ved at nedfalde« (syn). 

I det indre ses korets nordvindue som blænding. Den parabolske korbue er 
meget lav og har vederlaget tæt ved gulvet (fig. 2). Den er antagelig oprindelig. 

Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid er i koret indbygget et seksribbet hvælv 
uden overribber. De halvstens vægbuer har en fremspringende liste langs kappe-
sømmen undtagen på det nederste stykke. De falsede hjørnepillers led er bre-
dere end de tilsvarende buer; ribberne står på skrå vederlagsbånd. 

Våbenhuset er i sengotisk tid bygget af munkesten på en meget svær og høj 
kampestenssyld. I vest er en lille dobbeltfalset, nu t i lmuret glug. Gesimsen 
består af t re små fremspring. Den retkantede dør og vistnok også den glatte 
gavl er nye. Indvendig ses en aftrapning til en på tænkt krydshvælving. 

Ef te r reformationen gik kirken i forfald. Under prædiken juledag 1660 
styrtede en bjælke lige over prædikestolen ned, men den faldt på langs i gangen, 
så ingen kom til skade, og næste år faldt overdelen af kirken ned, så præsten 
måt te prædike på kirkegården (præsteindb.). Såvel en plan om at nedrive kir-
ken i 18134 som et forslag om at forlænge den i 18985 blev heldigvis afværget. 
Kirken står nu med rektangulære trævinduer af empireform og udvendig hvid-
kalket og teglhængt. Skibet har pudset loft. Gulvet er lagt af sorte og hvide 
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Fig. 4. Løjtofte. Nordsiden. 1:150. Målt af Svend Hally 1941. 

fliser, under stolestaderne og i våbenhuset dog af gule mursten, som tidligere 
har dækket hele gulvfladen. Tagværkerne er nye med genanvendte, ældre dele. 

I N V E N T A R 

Alterbord, rimeligvis middelalderligt, muret og nypudset. 89,5 cm højt , 
161 bredt og 48 dybt, i en afstand af 70 cm fra østvæggen. I bagsiden en 
stor, fladbuet gemmeniche. 

Alterbordspanel af fyr, ny t ; kun dækkende forsiden af alterbordet. 
†Alter klæder. 1) Nævnt som gammelt 1690. Uldent, vævet af guld og hvidt6 . 
2) Bestilt 18177. 
Altertavle i renaissance fra 1595 ifølge et nu forsvundet årstal og udført i 

samme værksted som Horslunde og Herredskirke altertavler (s. 554 og 578). 
Storstykket har nu kun een stor fylding, men har sikkert oprindelig haf t to 
felter svarende til fremspring i frisen. Storstykkets lodrette rammestykker bag 
de joniske storsøjler har smalle fyldinger. Postamentet har to glatte fyldinger, 
det lodrette rammestykke, der adskiller dem, har oprindelig haf t et fremspring. 
Ved siderne er to usædvanligt brede fremspring med forskellige beslagværks-
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Fig. 5. Løjtofte. Sydportal. 1:50. Målt af Sven Frimann-Olesen 1941 (s. 585). 

motiver. Gesimsen har forkrøbbet frise med lille englehoved på midtsfremsprin-
get og tandsnit og æggestav under den ret te kronliste. Topstykke og topvinger 
svarer i opbygning til Herredskirke, men topfeltet har her en beslagværks-
prydet arkade med svungne pilastre. Postament- og storvinger mangler. 

I storfeltet er et maleri af Kristus i Emaus, indsat 18438. Stafferingen består 
af egetræsmaling med enkelte farver, guld og sølv. 

Altersølv. Kalk i renaissance fra o. 1650, forgyldt. Sekstunget fod med 
fodplade, profileret s tandkant og et pånit tet , lille krucifiks. Sekskantet skaft 
med stor, flad knop, der på over- og undersiden har seks drevne tunger og 
mellem tungerne rudeformede felter med versalerne IHESUS på skraveret 
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G. K . K . 1948 

Fig. 6. Løjtofte. Alterstage 
1616 (s. 589). 

G. K. K . 1948 

Fig. 7. Løjtofte. Dåbsfad 
(s. 590). 

bund. Lille, halvkugleformet bæger. Ingen stempler. Samtidig disk med fir-
pasformet bund og treblade i hjørnerne. På randen cirkelkors. Rester af for-
gyldning. 

Vinkande med tilhørende oblatæske fra 1844, sort, af københavnsk porcelæn. 
Alterstager (fig. 6) i renaissance fra 1616, 31,5 cm høje. Foden har kraftige 

hul- og rundstave, skaftet har balusterled og den dybe lyseskål har profiler 
mindende om fodens, men blødere. På skaftets balusterled står med graverede 
versaler: »Anders Jensen Kelsmed« og 1616 samt et symmetrisk skjold med 
giverens initialer. 

Døbefont (fig. 8) et usædvanlig smukt og velbevaret romansk importarbejde 
af sandsten, udført af den gotlandske stenhugger kaldet »Magister Majestatis«. 
Den konkave fod har fire fremspringende, stiliserede løvehoveder, hvoraf de 
to har flettede knurhår og under hovederne to kluntede forpoter med tre kløer 
hver. Mellem hovederne elegante palmetter under knudetov og lille tungebort . 
På kummens underside er seks rundbuearkader bårne af korte søjler med tre-
blade i sviklerne. I arkaderne seks ens, knælende engle foran bedepulte. Om-
kring kummens næsten lodrette sider indrammet af tovfletninger grupperer sig 
en række slanke figurer i roligt faldende dragter med stilfærdig værdighed 
omkring en majestas domini, Kristus tronende på regnbuen omgivet af man-
dorla. Fra Kristus regnet er scenerne følgende: bebudelsen; Maria og Elisa-
beths møde; Kristi fødsel med Maria liggende ved siden af krybben, over 
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hvilken dyrene på en rorende måde tilkendegiver deres interesse, mens stjernen 
lyser mellem deres hoveder; hyrderne på marken under engle, der svæver ud 
af skyerne; de hellige t re konger for Herodes og tilbedende Kristus. Fontens fod 
og kumme er samlet med cement. Enkelte steder ses rester af rød bemaling og 
spor af hvidtning. Tvm. 74 cm. (Mackeprang: Døbefonte s. 369 f.). 

Dåbsfad (fig. 7) et nederlandsk arbejde i barok fra o. 1650. Om bundens 
syndefaldsfremslilling og på fadets rand voldsomt rankeværk med blomster. 

Dåbskandc f ra o. 1840, af tin. 
Prædikestol i ung-renaissance fra o. 1580. Et temmelig primitivt arbejde fra 

samme værksted som Aunede prædikestol (s. 447) og som denne bestående af 
fem fag med fyldinger adskilt af to rækker halvsøjler af form som halve ba-
lustre. Mellem de to rækker søjler en forkrøbbet liste. Profileret forkrøbbet 
postament og tilsvarende gesims under den gennemgående håndliste. Stolen 
bæres af en jernstiver. Opgang muligvis fra o. 1780, idet der 1779 klages over, 
at t rappen trænger til et rækværk, »at man ei alt for hastigt skulde komme ned 
af den«7. Himlen mangler. Stolen står egetræsmalet med sølv, guld, mørkrødt, 
blåt og grønt. 

Stolestader i bruskbarok, men noget omdannede. Den øverste del af topstyk-
kernes gavle er afsavet. Den bevarede nedre del har buede sider smykkede med 
bruskværk. Ryglænene, som er de oprindelige, er i nyere tid stillet skråt til-
bage, og dørene mangler på nær en i nord, som er ganske enkel med en stor 
fylding. Egetræsmalede. 

Degnestol, som de øvrige stole og samtidig med dem; blot er på forpanelet 
fastgjort en læsepult, og en lille pengetavle sidder på gavlen. 

†Skri f testol f ra 1700'rne på to fag, hvert bestående af en stor fylding mellem 
to mindre, hvoraf den nederste var gennemsavet. 1812 kræves stolen repareret7 

og i begyndelsen af 1900'rne stod den endnu i korets nordside9. 
†Skab , nævnt som nyt i 1690, af fyr, ifølge museumsindberetning 1876 

omtrent udskåret i smag med skabet i Herredskirke (s. 581), men ikke så rigt. 
†Pulp i tur . I 1812 nævnes et lægter, som var faldefærdigt, især i søndre side, 

hvor bjælken, det hvilede på, var knækket7 . 
Pengeblok f ra 1700'rne, 81 cm høj, af jernbunden eg med to låse, hvoraf 

den ene er bevaret. Nyere stor pengetragt af blik. Egetræsmalet. I kirkens 
vestende. 

†Præsterækketavle f ra 1697, opsat af Hans Kiøbing (præsteindb. 1756). 
Klokke, s tøbt af I. C. og H. Gamst 1834. Akantusbort foroven, derunder 

versalindskrift. Klokken er omstøbt af en †klokke (nr. 2). Tvm. 75 cm. I skibets 
vestgavl. 

†Klokker . 1) På to et halvt skippund, to lispund (416 kg), afleveret ved 
klokkeskatten 1528. 2) Nævnt 16906 og omstøbt 1834 (sml. ovenfor). 
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Fig. 8. Løjtofte. Døbefont (s. 589). M. M. 1911 
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G R A V M I N D E R 

Gravsten f ra o. 1650. Jeppe Hansen sognefoged i Logtofte, død 16. maj 
1650(?) i hans alders 57 år. Rød kalksten, 163 x 9 4 cm, med reliefversaler. 
Øverst på stenen trepasformet relief med gravlæggelsen. Kristus ligger på et 
lagen holdt af Maria Magdalene og Johannes; i forgrunden ligger nagler, 
tornekrone og eddikesvamp, og bag Kristus står to sørgende figurer ved siden 
af korset. Relieffet og indskrift tavlen under det indrammes af kraft igt brusk-
værk. I hjørnerne brydes randskriften af cirkelmedailloner med evangelisterne 
og deres tegn, og mellem de nederste er to kartoucheskjolde med bruskknuder. 
Fra samme værksted som gravsten nr. 35 i Maribo (s. 80). På våbenhusets 
vestvæg. 

Provsteprotokol 1685—1829 (provstearkivet, LA). — Jordebøger, Herredsbøger m. m. 
1568—1717 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-
Petersen og C. Engelhardt 1876, Aa. Roussell 1941, O. Norn og G. Købke Knudsen 1948. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 59 (NM). — V. Koch: Notesbog III . S. 11 (NM). 
1 Kronens Skøder III , 112. 2 Haugner: Lollands nørre Herred s. 57; Danske Kirke-

love I, 493. 3 Laaland-Falsters Kirker 1936, s. 24. 4 Kane. prom. 19. febr. 1813, 
Holms Saml. (Kgl. Bibl.). 5 Krenkerup godsarkiv. 6 Jordebøger, Herredsbøger m. m. 
7 Provsteprotokol. 8 Haugner s. 56. 9 Iflg. fotografi i NM. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9 Løjtofte 1791. 



Fig. 1. Halsted. Kirken og kirkegårdsmuren, set fra landevejen. 

H A L S T E D K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken, der fra slutningen af 1200'rne og indtil 1536 var et led i det ved reformationen 
sækulariserede benediktinermunkekloster, og som angives viet til S. Samson1, 

hvis hoved fandtes i kirken2, siges af Rhode at have været viet til S. Clemens3. Kir-
ken nævnes før klosteret, nemlig allerede i 1177, da kaldsretten af kronen blev over-
draget til Ringsted kloster4, som siden også havde overhøjheden over Halsted kloster. 

Ef ter at kirken tillige med klosteret ved reformationen var inddraget, lå den som 
kronens ejendom under Halsted Klosters len, der i årene 1588—1631 hørte til dronning 
Sophies livgeding (sml. bygningsbeskrivelse s. 599) og 1632—47 med det øvrige Laaland 
var tillagt den udvalgte prins Christian (sml. prædikestol s. 607). Kirken forblev under 
kronen, indtil den 1719 tillige med klosteret blev bortmageskiftet og indlemmet i det 
nyoprettede baroni Juellinge5, blandt hvis senere besiddere nævnes baron Frederik Krag-
Juel-Vind (sml. klokke s. 611), baron Jens Krag-Juel-Vind (sml. altertavle s. 602), 
grev Frederik Julius Krag-Juel-Vind-Friis (sml. mindetavle s. 610). Ef ter baroniets afløs-
ning hører kirken stadig under hovedgården, der fra 1922 atter kaldes Halsted Kloster. 

I kirken nævnes S. Katharine1 og S. Erasmi altre6. 
Klosteret og dermed formodentlig også kirken blev hærget af lybækkerne i 1510. 
Om den hellige kilde ved Mahøj, hvis pengeblok endnu findes på Halsted Kloster, 

se under S. Olufs kapel (s. 620). Desuden nævnes i sognet S. Helenes kilde. 

38 

C. M. S.1920 
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Fig. 2. Halsted. Plan. 1:300. Målt af C. G. S. 1948. 

Kirken ligger ved øens hovedvej på en bakke, der skråner mod øst og syd 
mod et åløb. Kirken har dannet nordfløj i klosteranlægget og vender på syd-
siden ind mod den nuværende herregårdspark, hvor der antagelig er fore-
taget en afgravning, som har efterladt en banket langs kirkemuren. På de 
andre sider omgives kirken af den nu nedlagte kirkegård. På nordsiden langs 
vejen hegnes den af en lang, middelalderlig, meget tyk munkestensmur med 
senere, hvidkalkede støttepiller; muren er kalket på indersiden. Den har en 
stor, muret portal med rundbuet køreport i fladbuet spejl, indvendig falset, 
og fladbuet indgangsdør, falset på begge sider. Også munkestensmuren mod 
øst er for største delen middelalderlig, mens den øvrige indhegning er mo-
derne. I nordvestre hjørne er en stor låge. 1708—09 nævnes †kirkeristen (rgsk.). 

Kirken består af romansk skib, romansk, i gotisk tid forlænget kor, gotisk 
vestforlængelse, nordkapel fra renaissancetiden og moderne tårn. På nord-
siden har ligget et våbenhus. Kirken er så stærkt ombygget i den senere mid-
delalder og i nyere tid, at de forskellige byggeperioders udstrækning ikke alle 
steder lader sig påvise. 

Den romanske kirke er bygget af veltildannede granitkvadre og har bestået 
af apsis, kor og skib samt antagelig et vesttårn. Apsiden er nedbrudt, og soklen 
og fire skifter af dens kvadre er genanvendt i den underste del af den ud-
flyttede korafslutning. Yderflugten har nu en radius på ca. 5 m, men den 
har måske oprindelig været mindre. Sokkelprofilet er dannet af et lille rund-
led over en stor skråkant; dette profil findes ikke andre steder på kirken. 
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Fig. 3. Halsted. Herregården og kirken, set fra ost, 

En af de krumme kvadersten i apsismuren har et 16 cm højt, fremspringende 
mandshoved, som næppe har været t i lknyt tet andre dele af udsmykningen. 

Den tilbagestående del af den romanske kirke, der omfatter skibet med 
undtagelse af dettes vestligste, smalle hvælvingsfag samt antagelig den vest-
ligste del af korets langmure, har ingen sokkel. I kormurene ses ingen ro-
manske detailler på plads. 

Det romanske skib måler indvendig 5 0 x 3 0 romerfod å 29,5 cm; murtyk-
kelsen, der ganske vist på grund af mulige omsætninger ikke er pålidelig, 
måler 5 romerfod. Den tilmurede sydportals ydre false, dannet af 140 cm 
høje kvadre, er bevaret. Afstanden imellem dem er 178 cm (6 romerfod) og 
svarer til en tympanon med omgivende buestik, som nu sidder over en vist-
nok senere indhugget præstedør i korets sydmur (fig. 4). Stikket er profileret 
med en stor kvar ts tav i kanten, og tympanon har et smukt relief af to svæ-
vende engle foran en kronet kvindefigur, almindeligvis tydet som Marias him-
melfart. Bag støttepillen ved skibets sydøst-hjørne sidder en billedkvader, som 
viser en kriger, der med sværd og normannisk skjold kæmper mod en stor 
løve, hvis hale ender i en spydspids (fig. 5). Billedet forestiller måske Samsons 
kamp med løven (se Mackeprang: Jyske Granitportaler, s. 181 f.) og er i så 
fald antagelig en (misforstået) henvisning til kirkens værnehelgen, S. Samson 
af Konstantinopel. Kvaderen er 142 cm lang og 78 cm høj. Midt på skibets 
sydmur ses over hvælvene resterne af et romansk vindue, hvis indre bredde 
har været ca. 160 cm. De nuværende vinduer er alle moderne; Høyen be-

38* 

V. H . 1941 
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skriver i 1830 vinduerne og dørbuerne i granitmurværket som halvcirkulære 
med smalt kilestensstik7; det har trods formen næppe været de romanske. 

I en afstand af ca. 3,90 m fra den nuværende vestgavl ses på kirkeloftet 
enderne af skibets romanske langmure. De er bygget af granitkvadre og viser 
ikke forbandt til en nedbrudt gavlmur, tværtimod går vægpudsen på nord-
muren om hjørnet og dækker murenden. Dette forklares bedst ved, at kirken 
har haf t et romansk †vesttårn, der var bredere end skibet, som det kendes 
fra flere sjællandske landsbykirker, bedst Kirke-Saaby i Voldborg herred8 . 
I tå rnrummets overstokværk har der da været åbninger ind mod kirken fra 
et herskabspulpitur, hvilket er i god overensstemmelse med, at kirken indtil 
1284 havde kongeligt herskab. 

Ændringer og tilføjelser. Da kirken blev klosterkirke o. 1300, var en større 
ombygning nødvendig. Særlig måt te der skabes et kor, stort nok til at rumme 
munkene. Dette skete ved, at det gamle kors østlige del med apsis blev ned-
brudt, sidemurene forlænget og en ny gavl opført i en afstand af 13,5 m fra 
t r iumfmuren. Gavlen fik foroven tresidet form, mens som nævnt en del af 
de gamle apsiskvadre blev genanvendt i en krum undermur; indvendig er 
muren dog tresidet lige fra gulvet. I det ydre er gavlens overmur bygget af 
røde munkesten mellem samtidige støttepiller, som forneden har tre skifter 
granitkvadre, men iøvrigt er af munkesten. I hvert fag sidder et rundbuet , 
men oprindelig spidsbuet7 , falset vindue; de tre midterste er nu tilmurede. 
Korets langmure er udvendig klædt med granitkvadre til gesimsen; de er 

Fig. 4. Halsted. Tympanon, Marias himmelfart(?) over præstedør i koret 
(s. 595). 

Aa. Rl. 1950 
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Fig. 5. Halsted. Billedkvader, Samson og lø-
ven(?) på kirkens sydside. Tegnet af P. Linde 

1941 (s. 595). 

kun på den underste del i forbandt med 
skibets østgavl, og store dele af over-
murene viser uregelmæssigt murværk, 
der ikke kan være romansk. Alle mur-
flader har været genstand for så omfat-
tende reparationer, at oprindelige de-
tailler er udvisket. På korets nordside 
har stået et t rappehus af granit, som 
antagelig gennem en dør fra koret har 
ført op til loftet. Det var forfaldent 
i 1806 (syn) og blev nedrevet under eller før restaureringen i 1868—77. 

Korets indre er overdækket af tre fag samtidige hvælv med vægbue mod 
triumfvæggen, hvis runde bue og helstens fals i vestsiden måske er romansk. 
Vægpiller for hvælvene findes kun i vesthjørnerne. Det østre hvælv har 20 cm 
brede, profilerede ribber, der samles i en midtroset; tykke pudslag vanskelig-
gør bestemmelsen af ribbeprofilet, der nu har form af en pærestav mellem 
smalle rundlister. Det midterste hvælv har vægbue mod syd, stor midtroset 
og stjerneribber, der mangler den øst-vest gående topribbe. Den østre gjord-
bue og de to østre hovedribber er profilerede som østhvælvet. Det vestre er 
et stjernehvælv med klodser i ribbesammenskæringerne. Ingen af korhvæl-
vene har overribber. 

Gotisk vestforlængelse. Det romanske tårn er nedrevet og erstat tet med en 
vestforlængelse af skibet, muligvis med anvendelse af tårnets vestmur. Vest-
forlængelsen er udvendig klædt med granitkvadre, der bærer tydelige brand-
spor, som det er fristende at sætte i forbindelse med lybækkernes plyndring 
af klosteret i 1510; men bygningen savner daterende detailler, og man kan 
ikke sige, om det var det romanske tårn, der blev ødelagt i 1510, eller om 
branden har hærget vestforlængelsen, der på kirkeloftet i hver langside viser 
et stort, men at ter t i lmuret skår, som godt kan være fremkommet ved kata-
strofen. Under hele kirkens vestre del ligger en granitsokkel profileret med 
en lille rundstav over en større. Soklen begynder ved den romanske syddørs 
vestre fals og findes på nordsiden, vist delvis moderne fornyet, indtil grav-
kapellet. Vestforlængelsens gavl er indvendig muret af kamp og pudset sam-
men med langmurene til rejsehøjde. 

Skibets hvælv er yngre end vestforlængelsen. De danner tre fag gotiske 
krydshvælv med topkvadrat på falsede vægpiller med et nu overpudset veder-
lagsprofil og helstens vægbuer og sømme langs kappekanterne. Gjordbuen 
mellem de to østre hvælv er usædvanlig fremtrædende, måske som følge af 
en moderne forstærkningsmuring. Hvælvene har ingen overribber. Det vestre 
hvælv er, af hensyn til de ved dets opførelse endnu i brug værende portaler 
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Danske Slotte og Herregaarde 

Fig. 6. Halsted. Kirke og herregård, set fra vest. Gouache o. 1750. 

i skibets langmure, mindre end de andre og udfylder omtrent det oprindelige 
tårnrum. Dets vestre vægbue er delvis skjult af en moderne påmuring. 

Tårnet er, som det nu står, vistnok nymuret helt fra grunden ved den store 
restaurering i 1868 og følgende år. Dets underdel er udvendig af granit på 
en sokkel med skråkant over en rundstav. Toppen er af mursten med rige 
detailler. Imidlertid har det afløst et ældre, sikkert gotisk tårn, der ses på 
nogle gamle billeder af herregården (fig. 6—7). Tårnet hæver sig her kun ube-
tydeligt højere end skibet. Det har mod vest et stort, spidsbuet vindue og to 
smalle glugger til mellemstokværket under en rig blændingsgavl med fem store 
kamtakker . Mod øst har tårnet ingen tagkam, og billeder fra første halvdel 
af 1800'rne synes at vise, at blændingsgavlen til sidst var erstat tet af en 
valm9 . 1708—09 nævnes †vindfløjen (rgsk.). 

†Våbenhus ses på en plan fra 1815 og på et af de ovenfor omtalte billeder 
af herregården. Det har ligget på kirkens nordside og har haf t et vindue 
mod vest og kamtakke t gavl. Det blev nedrevet ved den store restaurering, 
da t å rnrummet blev indrettet som forhal. 

Graukapel. Opført 1636 for Sæbyholms ejere af Borchard Rud. I den mo-
derne blændingsgavl sidder to gamle sandstenstavler; på den østre læses over 
de tilhørende våbenskjolde »De Ruder de v. Papenheim« og under skjoldene 
»Disse woben ere Borchard Rhud t. Ottersl. oc Sebyga. færne oc morne«, den 
vestre har »De Rosenkranser de Gyldensterner« og under skjoldene »Disse 



H A L S T E D K I R K E 599 

Danske Slotte og Herregaarde 

Fig. 7. Halsted. Kirke og herregård, set fra øst. Gouache o. 1750. 

woben ere f. f. Hilwig Rosenkrans t. Ottersl. oc Sebyg. færne og morne«. 
Kapellet er bygget af små, røde mursten i krydsskifte på høj granitkvader-
sokkel. I øst og vest sidder fra gravkælderen luftriste med affasede sandstens-
vanger og gamle jerngitre. Gluggen på nordsiden er i sin nuværende form 
nyere. Selve kapellet har til hver af de tre sider et dobbeltfalset vindue, hvis 
rundbue er nymuret . Kapellets gesims og trappegavl er opført 1870. På gav-
len står i jernbogstaver H H R (Holck-Hardenberg-Reventlow) 1870 og neden-
under B R H R K (Borchard Rud, Hilwig Rosenkrantz) og 1636. Kapellet er 
sat i forbindelse med kirkens skib ved en stor, rund murbue. Rummet er over-
dækket ved et ottedelt hvælv med halvstens vægbuer og affasede ribber med 
overribber af små sten. Ribberne mødes i en roset med nedhængende vindrue-
klase, antagelig af sandsten. Lignende drueklaser sidder som hjørnekonsoller. 
En bred trappe, der nu er spærret, har ført fra skibet ned i gravkælderen. 
Når der ikke skal føres kister ned, betjener man sig af en kalkstenstrappe 
under et hvælvet loft i kapellets syd-vest hjørne. Gravkælderen er overdækket 
af en 16-delt hvælving, hvis halvstens ribber mødes i en stor roset. Ind under 
kirken ligger et lille gravkammer med tøndehvælv. Gravhvælvingen har også 
indgang udefra gennem vestmuren. 

Da kirken efter reformationen gik i forfald, fik sognemændene 1564 tilladelse 
til at nedbryde S. Olufs kapel (se s. 620) og benytte materialerne til repara-
tion af sognekirken10, og 1598 skænkede dronning Sophie 20 dlr. og af tvang 
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Nørre herreds kirker et lignende beløb til reparationer1 1 . Ef ter at kapellet 
var opført, påhvilede dets vedligeholdelse naturligt nok Sæbyholms ejere, men 
der var derudover nok at tage fa t på ved den store kirke, således betaltes 
1716 over 100 rdl. for murer- og tømrerarbejde (rgsk.). 1751 havde Jens Juel 
Wind »med utrolig bekostning« istandsat kirkens indre (præsteindb.), og ende-
lig gennemførtes i 1868—77 den store istandsættelse under ledelse af professor 
Ove Petersen, der har givet kirken dens nuværende udseende, som særlig 
præges af det store, rigt udstyrede tårn og kirkens gesims og kamtakker . 
Samtidig må være foretaget en omfat tende omsætning af granitmurværket , 
hvorved kirken fik høje, rundbuede vinduer med jernstel, og gamle detailler 
forsvandt. Vistnok ved denne lejlighed er de mindste kvadre samlede øverst i 
murene, og det store tympanon er anbragt over kordøren, der benyttes som 
herskabsindgang. Tagværkerne blev fornyede i fyr og kirkens indre over-
pudset og dekoreret på ribber og buer. Kirken står nu med blanke mure og 
teglhængt tag. Kirkerummet har gulv af gule fliser, i kapellet ligger gamle, 
glaserede, gule og grønne fliser og i kælderen ølandssten. J 'årnet har gulv af 
sorte og røde fliser. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten og pudset. Højden er ca. 
100 cm, bredden ca. 200, dybden ca. 115 og afstanden fra østvæggen er ca. 
150 cm. I bagsiden findes et hulrum med et moderne skab, rimeligvis en ud-
videt gemmeniche. Bordets endevægge er beklædt med moderne panel. 

†Helgengrau. Under en firkantet flise på alterbordet fandtes i 1700'rne en 
ganske tynd blykapsel svøbt i en linnedklud. I kapslen lå en seddel, hvorpå 
stod, at den blev åbnet i 1676 af Johan Rasch (præsteindb. 1755). 

*Alterklæder. 1) O. 1500. Bevaret er kun en bræmme af gotisk stavværks-
mønster og to våben for Laxmand og Munk broderet med metal tråd og silke 
på lærred. Anbragt forneden på alterklæde nr. 2. 

2) 1642, af italiensk fabrikat, bestående af rødt og sort brocheret fløjl med 
granatæblemønster. Klædet synes oprindelig at have været opdelt i felter af 
galloner, som nu er forsvundne, ligesom tallene 1 og 2 i årstallet 1642 mang-
ler. Siden 1929 deponeret i Nationalmuseet. 

†Alterklæde. 1806 nævnes et alterklæde rigt besat med guldgalloner, skænket 
af kammerherre, ridder, greve Juel-Vind-Friis (syn). 

Altertavler. 1) (Fig. 9) en gotisk, trefløjet skabstavle fra 1400'rnes slutning. 
Under en tredelt baldakin indeholder midtskabets storstykke en figurrig 
korsfæstelsesscene. Relieffet er s tykket sammen af to dele med en tydelig 
sammenføjning på midten under Kristi kors, hvilket har medført forskellige 
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E. Skov 1950 
Fig. 8. Halsted. Indre, set mod ost. 

uoverensstemmelser i kompositionen, for eksempel har Kristus lansestikket i 
venstre side, skønt Longinus står på hans højre, og andre figurer er brutal t 
gennemskårne. Relieffet udmærker sig ved perspektivisk formindskelse af 
baggrundsfigurerne. Kristus har på brystet indfat te t en oval, slebet bjerg-
krystal, som sikkert oprindelig har dækket en relikvie12, og over røverne svæ-
ver en engel og en djævel, den sidste med den onde røvers sjæl i armene. På 
hver side af korsfæstelsesrelieffet i midtskabet er to og i hvert af sidefløjenes 
skabe seks nicher over hinanden, hvis kølbuebaldakiner har stavværk og 
korsblomster, og hvis lave postamenter har fiskeblærer. I nicherne, som ad-
skilles af lister med vandnæseprofil og spir, står smukke, vel karakteriserede 
figurer af helgener og apostle. Dragterne falder i store, knækkede folder, og 
hår og skæg er stærkt krøllet med tendens til symmetri. En del har mistet 
deres a t t r ibut ter ; regnet fra oven til venstre er figurerne: Johannes Døberen 
med lam og bog, bispehelgen, S. Stefan, der bærer en lille bunke sten, en 
læsende abbed, biskop med stav, bog og due på skulderen, muligvis biskop 
Kunibert af Køln (sml. Nordlunde s. 568), S. Jørgen med dragen, en pave med 
bog, helgen uden a t t r ibut ; i nederste række: Paulus med sværd og bog, Jo-
hannes med kalk, Jacob den Ældre med pilgrimsstav og ibskal, Dorothea 
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med kurv og roser om håret, S. Anna med bogpose og palmegren samt endnu 
tre apostle, den midterste Peter med nøglen, de andre uden at t r ibut ter . Midt-
skabet krones af en frise af store treblade. Predella er ny, rimeligvis fra en 
restaurering 187713. 

På hver af fløjenes bagsider er to malerier i overordentlig klare og smukke 
farver med gylden baggrund. Når tavlen er lukket, ses øverst Kristus i Geth-
semane og for Pilatus, det sidste næsten helt afskallet, for neden korsbæringen 
og korsfæstelsen set mod en landskabelig baggrund med stor dybdevirkning. 
Figurerne er spinkle og udtryksfulde. Mellem malerierne er malet en afkvistet 
gren omslynget af en akantusranke, alt i guld. 

Træværkets staffering stammer fra 1877 og består hovedsagelig af guld, 
brunt og blåt, hvorunder der er rester af de oprindelige farver, bl. a. skimtes 
et brokademønster i korsfæstelsesrelieffets guldgrund. 175614 og 183015 hang 
altertavlen i skibet, midtskab og floje på hver sin side af rummet, og 1859 
var den anbragt over korgitteret1 6 . 

2) (Fig. 10) o. 1750, i rokoko, af portaltype. Storstykket flankeres af to 
glatte søjler med joniske kapitæler over et højt , forkrøbbet postament, der 
bæres af to store volutkonsoller. Søjlerne bærer en splitgavl, på hvis skrå 
sider ligger to put t i med kors og en (nu forsvunden) trompet. Midt over stor-
feltets rammeliste er anbragt to kronede rokokokartoucher med våben for 
Jens Krag-Juel-Vind og Sophie Magdalene Gram. Over våbnene mellem gav-
lens splitter en sky med englehoveder. Volutformede stor- og postamentvinger 
med vinranker og blomster. 

I storstykket er indfat te t et samtidigt maleri (olie på lærred) af Kristus i 
Gethsemane have i en profileret ramme, som er knækket foroven. Træværket 
er egetræsmalet med nyere f raktur indskr i f t : »Tro, Haab og Kjærlighed«, hvor-
under ses ældre indskrift, i postamentfeltet . Tavlen, som indtil 1877 stod på 
alteret, er nu anbragt på korets nordvæg. 

Altersølv. Kalk (fig. 11) 23 cm høj, sammensat af dele fra tre forskellige 
perioder. Knoppen er af sengotisk form, rimeligvis et tysk eksportarbejde fra 
slutningen af 1500'rne og muligvis hidrørende fra †kalk nr. 2 (s. 603). På 
over- og undersiden er indpresset stavværksmotiver, og mellem dem sidder 
seks rudebosser med blomster og seks påloddede rosetter. Foden, der er fra 
1695 (rgsk.), har sekstunget fodplade med bukler, der i hjørnerne afbrydes 
af fligede barokblade. På foden er fastloddet et lille krucifiks, og langs tungerne 
er med versaler graveret indskriften: »Bisp Doct. Thomas Kingo Provst 
M(agister) Frants Thestrup Praest M(agister) Simon Petr Aarhws Halsteds. 
Af to en kalk anno 1696«. Sekskantet skaft med prydskraveringer og nyere 
bæger. Ingen stempler. Disk fra 1696, forgyldt, med cirkelkors på randen. 
†Kalke. 1) 1530. Sekskantet fod med graveringer på siderne forestillende Kri-
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Fig. 9. Halsted. Altertavle (s. 600). 

stus(!) med lam og bog, en ørn med et skriftbånd, hvori læses: »Frater Jo-
hannes Fwl«, en præst med en kalk i hånden, en brun sten i skriftbånd, et 
støbt krucifiks med indskriften I N R I og en blå sten i skriftbånd. Sekssidet 
skaft med versalerne T A N N A N og H E L P S V , der formentlig skal læses: 
»Help sunt Anna« (»S. Anna hjælpe«), over og under den sekssidede knop, 
som havde indskriften IHESVS. Under foden stod desuden indskriften: »Anno 
X X X frater Johan fui t primus abbas monasterii Halstadii« (»år [15]30 blev 
broder Johan Halsted Klosters første abbed«) samt vægten 25 lod17. 2) Seks-
sidet fod med lille støbt krucifiks og skaft med seks »smaa Tavler« med ini-
tialerne IHECUS over og under knoppen1 7 . Det er muligt, at det er den, som 
er anvendt på den nuværende kalk. To †diske af sølv nævnes 169018, og 1695 
blev kirkens to små †kalke og †diske omgjort og forgyldt af guldsmeden i 
Nakskov for 12 sldr. 3 mrk. (se kirkens nuværende kalk, s. 602). 

Oblatæske fra 1778, oval. På låget ciseleret, grevekronet alliancevåben for 
Krag-Juel-Vind-Friis og Holstein-Ledreborg, initialerne F .K.J .W. (Frederik 
Krag-Juel-Vind) og F . J .W. (Frederikke Juliane Vind) samt Halsted graveret 
med skriveskrift. I bunden Københavns bymærke 1778 og mestermærke for 
Arved Hansen (Bøje s. 88). †Oblatæske af ben, nævnt som gammel i 1691 
(rgsk.). 

Hude fot . 
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E. Skov 1949 

Fig. 10. Halsted. Altertavle på korets nordvæg (s. 602). 

Vinkande af sølv fra 1877, en gave fra patronens hustru, ifølge en f raktur-
indskrift. †Vinkande af sølv på en pot og † t inflaske på fem pægle, nævnt 
169018 og omgjort og forbedret 1702 og 1709 (rgsk.). 

Sygekalk fra 1746. Rund fod med fodplade og vulst, tvedelt riflet knop og 
bæger med stejle sider. På fodpladen står indprikket: »Halsted og Aufnede 
Kirker 1746«. Københavns bystempel 1746 og mestermærke for Johan Jør-
gen Schowert (Bøje s. 71). Tilhørende disk med samme stempler som kalken. 
Vin- og oblatgemme fra sidste halvdel af 1800'rne, til at indsætte i kalkens 
bæger, stemplet Funch (Bøje s. 300). †Sygekalk og disk, af sølv, nævnt 169018. 

Alterstager, i barok, fra o. 1650, 57 cm høje. Bred fod med hulstav mellem 
to rundstave, slankt skaft med halvt balusterled og lille lyseskål. 

†Alterstage, af kobber, nævnt 1690, bestående af syv grene og en kobber-
ørn18. 
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Frederik 5.s bibel, t ryk t 1765. På ti-
telbladet er skrevet: »N. Schiern d. 7. 
okt. 1767« (srml. maleri nr. 2, s. 610). 
Samtidigt bind. 

†Messehagler. 1690 nævnes fire gamle 
messehagler18, og 1806 skænkede kam-
merherre, ridder, greve Juel-Vind-Friis 
kirken en messehagel af rødt fløjl (syn; 
sml. †alterklæde, s. 600). 

Altergangstavle f ra 1800'rne med tre-
kløverformet afslutning foroven, sort-
malet. Tavlen som tidligere lå upåagtet 
i tårnet , er nu ophængt i nordkapellet. 

Døbefont, vistnok fra o. 1750, af gra-
nitmalet kridtsten. Flad, tolvkantet fod-
plade, hvis overside flugter med gulvet, 
konisk, ottesidet skaft og lav, ligeledes 
ottesidet kumme. Tvm. 82 cm. I fonte-
lukkelse, samtidig med stolestaderne (se 
s. 609), i korets sydvestre hjørne. 

Lågkrans til fonten, i rokoko fra o. 
1750. Tolvsidet, profileret krans, egetræsmalet og smykket med but tede eng-
lehoveder og blomsterklynger, fra samme værksted som fontehimlen (s. 605) 
og altertavle nr. 2 (s. 602). 

Dåbsfad af sydtysk arbejde fra o. 1575. På randen og i bunden springende 
hjorte, i midten syndefaldet i minuskelring. På randen en graveret versalind-
skrif t : »IHS Helarius Rhudt , Margreta von Papenheim. IHS. Dette becken 
haffver erlig oc welbyrdig mand Helarius Rhud thil Sebygard giffvet hid til 
Halsted kiercke anno 1608, som skall altid stae vdi funteen. IHS« samt våben 
for Rud og Pappenheim. Langs randens inderkant : »Dette becken haffuer erlig 
oc welbyrdig frue fru Margreta Helarius Rhud thil Sebygard giffvet hidt til 
Halsted kiercke anno 1608, som skall altid stae udi funt ten. IHS.« 

Fontehimmel i rokoko fra o. 1750 og udført i samme værksted som låg-
kransen og altertavle nr. 2 (s. 602). Den baldakinformede, tolvsidede himmel 
har profileret over- og undergesims; på den sidste er i nord og syd anbragt 
to rokokokartoucher holdt af englebørn og i øst og vest to rocaille- og blad-
smykkede volutter, der strækker sig højt op på himlens sider. Bunden er 
glat, og øverst på det flade tag findes to dygtigt skårne figurer: Johannes, 
som døber Kristus (fig. 13). På jernstangen, som bærer himlen, svæver hellig-
åndsduen i skyer. 

E. Skov 1949 

Fig. 11. Halsted. Alterkalk (s. 602). 
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E. Skov 1949 
Fig. 12. Halsted. Apostelfigurer på korgitteret (s. 607). 

I kartoucherne er malet initialerne S.M.G. og J .W. for Sophie Magdalene 
Gram og Juel-Vind på blå grund, og træværket er egetræsådret. 

*Træskulptur. På Halsted Kloster står en S. Gertrudfigur fra slutningen af 
1400'rne, udført i samme værksted som altertavle nr. 1 og sikkert s tammende 
fra kirken, hvor den muligvis har prydet et sidealter. Helgeninden, som er 
afskåret i knæhøjde, er iført nonnedragt og bærer en kirkebygning på sin 
venstre hånd, mens den højre er afbrækket under albuen. 1915, da figuren 
konserveredes, var den oprindelige kridtgrund og en del farver bevarede; 
hovedtøjet hvidt, kappe og kjole forgyldt med rødt foer og bygningen mur-
stensmalet. 

Korgitter i sen bruskbarok, ifølge Rhode skænket 1671 af Claus Hartvigsen1 9 , 
amtsskriver på Halsted, udført i Henrik Werners manér (sml. Maribo alter-
tavle fra 1641, s. 57), og meget lig Sorø korgitter af Henrik Werner fra o. 1653 
(DK. Sorø, s. 70). Gitteret består af et panel med fyldinger forneden og 
snoede søjler foroven. I midten er anbragt en dobbeltdør flankeret af to 
hule, snoede søjler med gennembrudt rankeværk og masker, hvilende på store 
maskekonsoller. På vestsiden har panel og døre fyldinger med forkrøbbede 
bølgelister over postament med konvekse bruskværkskartoucher adskilt af 
store masker. De vandret te led er svære, flerleddede bølgelister. Tralværket 
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E. Skov 1949 

Fig. 13. Halsted. To fremstillinger af Kristi dåb; til venstre på korgitteret (s. 607), til højre på fonte-
himlen (s. 605). 

har snosøjler af en mærkelig slap karakter , og gesimsen forkrøbber om de to 
store søjler. Der er bølgelister på arkitrav og kronliste; under den sidste er 
en gennembrudt liste med rankeværk, som støttes af store englehovedkon-
soller og krones af en række gennembrudte topstykker, hvorimellem står 
s ta tuet ter af 11 apostle (fig. 12). Over døren er rejst en gavl af gennembrudt 
rankeværk omfat tende en fremstilling af Kristi dåb under bue af kuplede 
trækroner og skyer (fig. 13). Gitterets bagside mod koret har enkle, retkantede 
fyldinger med bølgelister, gennemløbende, glat postament og frise. Kron-
listens underside prydes af en række rundbuede, flade nicher. Døren har sam-
tidige bukkehorns-gangjern, som nu er broncerede, og træværket er ådret. 

Prædikestol (fig. 14) i bruskbarok, fra 1636; et af Jørgen Ringnis' smukkeste 
arbejder. Stolen består af fire fag adskilt af levende og elegante, omend noget 
maniereret skårne dydefigurer. De er fra opgangen regnet: Klogskab, Håb, 
Kærlighed, Retfærdighed og Tro. Storfelternes fyldinger indfat tes af profi-
leret rammeværk, som knækker indad i hjørnerne. I de to midterste storfel-
ter er skåret to store, kronede våbenskjolde: den udvalgte prins Christian (5.)s 
navnetræk i kartouche omgivet af det danske rigsvåbens mærker samt hans 
hustru prinsesse Magdalene Sibyllas våben, og i de to yderste opregnes det 
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Hude fo t . 

Fig. 14. Halsted. Prædikestol, skåret af Jørgen Ringnis 1636 (s. 607). 

fyrstelige pars titler på tysk, skåret med reliefversaler. Postamentet har under 
en forkrøbbet liste store karnisprofilerede felter dækkede af fladt skåret be-
slag- og rankeværk og på hjørnerne volutformede fremspring med diadem-
hoveder. Under hvert af stolens fag er bruskværks hængestykker med masker 
og rosetter, adskilt af nyere, drejede knopper under hjørnerne. Storgesimsen 
er let forkrøbbet med konveks frise, tandsnit og æggestav under kronlisten 
og på hjørnerne englehoveder med lange, fligede vinger. I frisen er skåret 
årstallet og med reliefversaler det fyrstelige pars valgsprog: »Pi(e)tate et 
constantia« (»ved fromhed og fasthed«) og »Was Gott foget mihr genuget« 
(»hvad Gud ordner, er mig nok«). Nyere bærestolpe. Opgangen er ligeledes ny, 
men har et panel, samtidigt med stolen; det består af tre fyldinger med ar-
kader af svungne pilastre og lave, skævttrukne bueslag dækkede af beslag-
og rankeværk i fladsnit. Mellem fagene står halspilastre over diamantbosser. 

Døren (fig. 15) til opgangen, der nu er anbragt i nordkapellet foran ned-
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gangen til gravkælderen, kan med ret 
stor sikkerhed henføres til Eckernførde-
mesteren Hans Gudewerth den Yngre, 
som også må have udført gravkapellets 
gitterværk (s. 611). Dørindfatningen har 
til begge sider to store volutkonsoller 
med bruskværk og blade, som bærer to 
velproportionerede og sikkert skårne fi-
gurer af Moses med tavlerne og Johan-
nes Døberen med lammet. På siderne 
er desuden smalle bruskværks vinger. 
Dørens gesims har frise med vindrue-
klase mod baggrund af fladskåret ranke-
værk og over sidekarmene krumknægte 
smykket med en naturalistisk skåret 
blomst med rod. Topstykket udgøres af 
en tom bruskværks kartouche, som bæ-
rer en basunblæsende engel og flankeres 
af to mindre engle med kors og søjle 
yderst på gesimsen. Dørfløjens ramme-
værk dækkes af elegant fladsnit og inde-
holder to rektangulære felter med reli-
effer af opstandelsen og himmelfarten, 
beslægtet med reliefferne i Sandby kir-
kes prædikestol (s. 491), men udført med 
større sikkerhed. De oprindelige gang-
jern med fligede blade er bevarede. 

Himlen, som er samtidig med stolen, har profileret gesims med englehoved-
konsoller på hjørnerne, hvorunder er ophængt kerubhoveder. Store gennem-
brudte bruskværks topstykker, adskilt af nyere drejede spir og udsavede 
bøjler med et kronet C. 4., som afslutter himlen foroven. Himlens loft er 
inddelt i felter ved lister og har i midten et solhoved i stråleglans. Stolen med 
opgang og himmel står i renset, lakeret egetræ, døren i blankt træ. 

Stolestader fra 1878 (syn). †Stolestader. 1692 repareredes 37 stole for 11 rdlr. 
2 mrk. 4 sk. (rgsk.). 

†Skriftestol fra 1576 med indskriften: »D. Christopherus Georgius, pastor 
factus hujus ecclesiæ 1576« (»hr. Christoffer Jørgensen, kaldet til præst ved 
denne kirke 1576«)18. 

†Degnestol, nævnt 1708 (rgsk.). 
Herskabsstol fra 1878 med løse stole. I korets vestligste fag. 

39 

Hude fo t . 

Fig. 15. Halsted. Dør i Ruds kapel, oprinde-
lig hørende til prædikestolens opgang (s. 608). 
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†Herskabsstole. 1) 1691 nævnes Kongens stol (rgsk.). 2) 1756 omtales en 
herskabsstol, som var indrettet i Ruds kapel (sml. s. 611 f.) af baron Carl Wil-
helm von Gedde til Sæbyeholm. Stolen var dejligt malet og prydet (præste-
indb.) og fandtes endnu i 1837, da døren repareredes (syn). 3) 1830 omtales 
Juelernes våben på en kirkestol, velsagtens en forgænger til den nuværende7 . 

†Skab. Midt i 1700'rne omtales et skab, som var indmuret i den søndre mur 
og bar indskrif ten: »Capsa sancti Sampsonis« (»S. Samsons kiste«) skåret i 
t ræet med »gotiske« bogstaver2 0 . 

Orgel fra 1835 (syn). †Orgel. 1690 blev i kirken indsat et positiv med fire 
stemmer, som var præstens eget; men for at glæde menigheden og Gud lod 
han det anbringe i kirken1 8 . O. 1826 manglede kirken et orgel21. 

To †klingpunge nævnes 169018. 
Præsterækketavler. 1) Fra sidste halvdel af 1600'rne, opsat af præsten Johan 

Jørgensøn Rasch, som døde 1684, og begyndende 1424. Indskriften står med 
hvid f rak tur på sortmalet træ, indrammet af brunådret , enkelt profileret 
ramme. Tavlen hang 1756 i koret2 2 , men er nu anbragt i t å rnrummet sammen 
med den følgende. 2) Ført op til 1764; som foregående. 3) Ført op til 1942; 
som foregående. Hænger under orgelpulpituret. 

Malerier. Under orgelpulpituret hænger seks portrætter (olie på lærred) af 
kirkens præster. 1) Hans Christian Nielsen Schiern, død 1764, malet en face 
til højre med hvidpudret paryk mod mørk baggrund af boghylder23 . 

2) 1770. Niels Schiern, sognepræst til Halsted, amtsprovst over Maribo 
(sml. bibel s. 605), malet med hånden støt tet på en bog mod baggrund af 
draperi og boghylder. I det nederste højre hjørne er skrevet med f rak tu r : 
»Ætatis 28 Ministerii 6to« (»i hans alders 28. og embedes 6. år«)23. 

3) Hans Glud Clausen, død 1844. Brystbillede mod mørk baggrund2 3 . 
4) 1877. Johan Jørgen Stiller Wegener, malet af Jørgen Roed2 4 . 
5) 1904. Peter Martin Lund, sognepræst til Halsted og Aunede, provst for 

Laalands søndre og nørre herreder, malet af A. Moe24. 
6) 1927. Provst H. G. H. Jungersen, malet af L. Hansen. 
Mindetavle f ra 1886, sat af Julius Krag-Juel-Vind-Friis ' enke til minde om 

hendes ægtefælles kirkerestaurering 1877. Cirkulær hvid marmortavle med sort, 
fordybet versalindskrift. På skibets sydmur. 

Over alteret var i 1600'rne ophængt en †tavle i en jernstang; på den ene 
side var en krone og på den anden to cirkler inden i hinanden, den ydre hvid, 
den indre kastanjebrun med sort midte2 5 . 

Tårnur, f ra 1857, leveret af A. Funch, København. Desuden står i tårnet 
en gammel blå urskive af metal med forgyldte tal. 

†Tårnure. 1) 1690 nævnes et sejerværk med ny viser på tårnet 1 8 . 1708 
repareredes det for 30 rdl., og et nyt hus lavedes til det (rgsk.); 1719 omtales 



H A L S T E D K I R K E 611 

det som gammelt og ubrugeligt (syn). 2) 1776 havde kirken et sej erværk, »som 
holdes stedse igang«; men om det er et nyt eller det gamle siges ikke26 . 

Klokker. 1) Fra 1777, støbt af Michael Carl Troschell. Om halsen mellem 
to brede borter af rankeværk og rocaillebånd versalindskriften: »Soli Deo 
gloria, me fecit Michael Carl Troschell, Coeniglicher Hoff Klochengieser Co-
penha. Ao. 1777« (»Gud alene æren, M. C. T. kongelig hof klokkestøber støbte 
mig i København år 1777«). På legemet, indfat te t af en let akantusranke, står 
indskriften: »Friderich Juell Wind Halsted anno 1777« og derover to medail-
loner. Den ene har profilbuste af Christian 7. og indskriften: »Christianus VII 
D. G. R. F. Dan. Norv. Vand. Goth.«, den anden en siddende kvindefigur i 
antik dragt sammen med tre drenge og indskriften: »Pietas augusta D. X X I X 
januarii a. MDCCLXXVI« (»den ophøjede fromhed, 29. jan. 1776«). Slag-
ringen er smykket med akantusblade. Tvm. 84 cm. 

2) Omstøbt 1866 af Gamst og Lunds efterfølgere, København, muligvis af 
†klokke nr. 1. 

*Klokke fra 1324, nu i Aunede kirke (s. 447). 
†Klokker. 1) Fra 1400'rne, støbt af Magister Petrus eller Pether, der har 

gjort en del klokker på Laaland-Falster. Indskriften lød: »Petrus magister 
v. a. fecit me« (»mester Peter v. a. gjorde mig«) og derunder bogstaverne 
a g d(?)17 (sml. Uldall fig. 202), der kan betyde ave genetrix dei (hil dig Guds 
moder) men forklaringen er uvis27. På klokkens ene side var en roset (Uldall 
s. 149 ff.). Klokken fandtes endnu 183028. 

2) Fra 1400'rne. Lille klokke med tomt skriftbånd om halsen og frise af 
gotiske buer og blade forneden. Tvm. 42 cm. Stod 1906 i kapellet (Uldall 138). 

3) Middelalderlig, smykket med dobbelt cirkelslag med tre tårne i midten 
og indskrift omkring samt en indskrift på den modsat te side17. 

4) Middelalderlig, kun smykket med et bomærke og omtalt som den største 
klokke29 . Det må være denne eller foregående klokke, som omtales i 1695, 
da »den gamle klokke« omstøbtes for 65 dlr. (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

Rudernes begravelseskapel 

Kapellet, som er opført på skibets nordside (se bygning s. 598), åbner sig 
mod kirken med en stor arkade, der er lukket med et gitterværk. 

Kapelgitter i bruskbarok fra 1643, temmelig sikkert et arbejde af Hans 
Gudewerth den Yngre (sml. dør til prædikestolen s. 608)30. Det tunge, rigt 
skårne gitter fylder hele arkadens bredde og består af tre ens fag, hvoraf 
det midterste er en dør; forneden i hvert fag to næsten kvadratiske fyldinger, 

39* 
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Fig. 16. Halsted. Figurer på kapelgitter 1643 (s. 612). 

som i midten har en pålimet, stærkt fliget, udsavet roset og langs siderne 
fladskåret slyngværk. Herover findes et stort, af profillister indrammet felt, 
som tidligere har været lukket med en bagklædning af brædder bag de tre 
svære halspilastre med stærkt varierende ornamentik af frugter, blomster, 
masker og volutter i højt relief; på rammestykkerne er bruskværksslyng. 
Foran gitrets fire stolper står fire strunke, næsten en meter høje drabanter 
under små baldakiner og bårne af vældige, bruskede konsoller. Figurerne 
forestiller krigsknægte fra 1600-tallet. Til venstre to pikenerer (fig. 16), den 
ene i rustning og begge med pikenerhjelm på hovedet og pike i højre hånd. 
Den t redje (fig. 17) er ved et krudthornsbandoler kendetegnet som musketér, 
i højre hånd har han muligvis holdt en musket eller en forketgaffel til støtte 
for denne. Yderst til højre en ryttersoldat i rustning og med pikenerhjelm 
på hovedet og sværd ved siden (fig. 17); hovedet er fornyet. Stolperne bærer en 
forkrøbbet gesims, hvis arkitrav har tandsnit , og hvis frise er rigt smykket 
med bruskværk og frugter i højt relief. Fremspringene over stolperne har 
ovale bosser i ædelstensindfatning på siderne og på forsiden englehoveder, 
som støtter kronlisten, der yderligere over hvert fag støttes af en krumknægt 
med naturalistiske blomster (sml. prædikestolsdøren s. 609). Kronlisten, som 
er stærkt forkrøbbet, har på undersiden tandsnit og pærestav. Over gesimsen 

Aa. Rl. 1950 
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Aa. Rl. 1950 
Fig. 17. Halsted. Figurer på kapelgitter 1643 (s. 612). 

udfyldes arkadens halvcirkelformede åbning af tre topstykker, et stort over 
midtfaget, to mindre over sidefagene, alle formede som åbne kartoucher med 
spir og hjelmede våbenskjolde, hvorunder læses navnene Hilarius Rhudt og 
F(ru) Margrethe v. Papenheim i midten og Burchardus Rhud t og F(ru) Hil-
vig Rosenkrans på siderne, skåret med reliefversaler. Nederst i kartouche-
rammerne er små ovale indskriftfelter, det midterste tomt, de andre med relief-
skåret Anno 1643. Gitteret, hvis bagside er glat, står foran en moderne glas-
væg. Træværket er mørkbejdset. 

Mindetavler. 1) O. 1640, opsat af Borchardt Rud på kirkevæggen over ind-
gangen til kapellet med en tak til kongen for tilladelse til at indrette kapellet. 
Indskriften står med fordybede, gyldne versaler. 

2) 1646. Tavle af gotlandsk kalksten, 203 x 114 cm, med reliefversaler 
indenfor en smal ramme. Indskriften meddeler, at kapellet er bekostet af 
Borchard Rud for ham selv med hustru og forældre efter kongelig bevilling, 
hvorfor han årlig har givet � pund byg, en tønde to skepper og ti specie daler 
fire skilling til at holde kapellet og begravelsen vedlige. Hvad der bliver til-
overs, skal gives til de fatt ige; men hvis nogen fordrister sig til at flytte ligene, 
gør han mod Guds befaling og al kristen ret. Indmuret i kapellets vestvæg. 

3—4) Fra o.1673. To løse, malede kobberplader, 4 4 x 3 7 og 45 x 38 cm, 
med kronede våben og tysk indskrift med gyldne versaler. På den ene står 



614 L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Helmut Otto von Winterfeld, friherre på Wintersburg, herre til Wustrou og 
Soebyholm, ridder, og på den anden Helena Juliana von Ulfsparre, friherre-
inde på Wintersburg, frue til Wustrou og Soebyholm. Ifølge præsteindb. 1756 
var tavlerne opsatte over Rudernes kapel sammen med følgende †minde-
tavle; nu findes de i kapellet. 

†Mindetavle opsat 1673 i august af Helmuth Otto von Winterfelt, friherre 
af Wintersburg, herre på Wüstrow og Sæbyeholm, kgl. Majestæts »Ober Hoff-
marschal, Ober Stallmeister und Oberschencke«, amtmand over Frederiksborg, 
Esrom og Kronborg, som af Burchardt R u h t ( ! ) har købt Sæbyeholm med 
alle dertil hørende pertinentier og således også denne begravelse (Rudernes 
kapel). Derunder Salomons ordsprog 3. kap. 9—10, på latin, mens den øvrige 
tekst er på tysk (præsteindb. 1756). 

Gravsten. 1) O. 1586. Figursten i ung-renaissance over Borckhardt van 
Papenheim til Sebygaardt, »som Gud kaliede the(n) 23. Augusti An(no) 1590«, 
og hustru fru Bergitte Falster, død 24. aug. 1586, »och begge theris kierre 
søn Fredrich van Papenheim«. Gotlandsk kalksten, 270 x 170 cm, med for-
dybede versaler. Under en profileret tvillingarkade med joniske pilastre og 
jonisk kapitæl over englehoved som midtkonsol står mand og hustru. Han 
er i rustning med den f jerprydede hjælm ved sine fødder, hun i elegant møn-
stret, fodsid kjole og perlestukken hue. Mellem parret ses et diminutivt relief 
af deres afdøde søn, som synes at svæve over den langt større hjælm. Pila-
strene og part iet over bueslagene fyldes af de 2 x 1 6 hjælmede anevåben, og 
omkring stenen er indfældet en malet sandstensramme med slægtsnavnene. 
Indskriften står i et rektangulært felt under figurerne. I Rudernes kapel. 

2) O. 1640. Figursten i bruskbarok over Ejler Rud (Hilarius Rhudt) til 
Otterschløfgaar, salig Iurgen Rhudts søn, født på Widbygaard påskedag 1555, 
død 13. juni 1618 på Sebyga(a)rd, og hustru fru Margrete von Pappenheim, 
salig Borchard von Pappenheims datter, født på Hørsholm 1. sept. 1561, død 
24. febr. 1619 på Sebygaard. Ølandsk kalksten, 290 x 197 cm, med reliefversaler. 
De to afdøde står under en tvillingarkade med vindrueklase som midtkonsol. 
Han er i rustning, tætslut tende kravestøvler og har stav i højre hånd samt 
f jerprydet hjælm ved fødderne, hun har konehue, høj, opstående krave og 
pibet skød over skørtet. Parret indrammes på de tre sider af en bort med 
de 2 x 1 6 anevåben, adskilt af tværbånd med slægtsnavnene, mens partiet 
under figurerne optages af den tvedelte indskrift tavle i bruskbarok ramme. 
Stenen, der sikkert er bestilt af sønnen Borchardt Rud, samtidig med at han 
lod sin egen (se nr. 3) udføre, sidder indmuret på kapellets nordvæg. 

3) O. 1640. Figursten i bruskbarok over Borchard Rhud t til Otterschløf og 
Sebygaard, salig Hilaii(!) Rhudts søn, født på Sebygaard d. 2. jan. 1592, 
død � 16 �, og hustru fru Hilwig Rosenkrans til Otterschløf og Sebygaard, 
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salig Borchard Rhudis frue og salig Jacob Rosenkrans datter, født på Ker-
strup d. 4. april 1601, død � 1 6 � . Ølandsk kalksten, 284 x 195 cm, fra 
samme værksted og i hovedtrækkene ganske svarende til faderens sten (se 
nr. 2), og udført samtidig med denne. Borchard Rud er iført hoftelang køllert, 
og hans brystharnisk er anbragt mellem parret, mens hun har kriget hue og 
liv med glat, s t ramt skød og holder en vifte i hånden. På kapellets nordvæg. 

I krypten under kapellet står 11 voksne og 4—5 barnekister, de fleste temme-
lig ødelagte, med rester af læderbetræk og kun få beslag på plads. Desuden 
findes brædder af en del sammenfaldne kister, og langs væggene og på kisterne 
ligger adskillige våbenskjolde og indskriftplader, og et kistekrucifiks er op-
hængt på væggen, alt af kobberfolio. Kun to kister har bevaret deres kiste-
plader på plads: 

1) 1647, over Borchardt Rud t til Ottersløfgaard og Sæbygaard, søn af 
Eyler R h u d t til Ottersløfgaard og fru Margretta von Papenheim til Sæby-
gaard, død på Sæbygaard 20. jan. 1647. Oval kisteplade med versaler i blad-
ramme med englehoved foroven og dødningehoved forneden. Kisten har 
glatte sider og hvælvet låg med rosetagtige beslag langs kanterne og basun-
blæsende engle i hjørnernes kvadrater . Endvidere er på låget fastsømmet 
versalerne B. R., mens den øvrige udsmykning med våbenskjolde mangler. 

2) 1671, over Leene Rud, Jørgen Grubbes til Tostrop, dat ter af Knud 
Rud til Weedbygaard, ridder og befalingsmand på Københavns slot, og fru 
Hilleborrig Gyldenstierne til Stiernholm i Skaane, født på Københavns slot 
24. jan. 1594, død på Rubieriggaard 25. okt. 1671. Oval kisteplade med ver-
saler og bort af store barokblomster. Kistens låg og sider er glatte, dens læ-
derbetræk og kvastborter af tøj er delvis bevaret. På låget over kistepladen 
sidder to våbenskjolde, og på siderne er der beslag med blomster. 

3) Løs kisteplade fra 1668 over jomfru Mette Sophia von Wienterfeldt, født 
16. okt. 1620 på sin fædrene gård Kauberrauue(!) i Mækelborg(!), død på 
Skousbo 2. maj 1668. Oval kisteplade med versaler i ramme af barokblomster. 

4) Løs kisteplade fra 1672 over fru Helvig Rosenkrands til Uttersløfgaard, 
Borkard Rudts til Sæbyegaard, født på Kierstrup på Tosing 4. april 1601, 
datter af Jacob Rosenkrands til Kierstrup og Pernelle Gyldenstiern til Are-
schovff, død 19. ma j 1672 på Uttersløfgaard, 72 år gammel. Oval, nu i tubrudt 
kisteplade med versaler i ramme af store blomster. 

Andre gravminder. 

Epitafier. 1) (Fig. 18) 1657, i bruskbarok, over provst Knud Erichsøn Pon-
toppidan og hustru Anna Christensdaater. Epitafiet, som er skåret i Henrik 
Werners manér (sml. korgitteret s. 606), består af et ovalt midtfelt med 
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ramme af barokt slyngværk mellem to vandret te bølgelisteplanker. På stor-
feltets sider står »Mådehold« med kande og kalk, og, ejendommeligt nok, 
evangelisten Johannes med kalk. Hængestykke og topornament er indskrift-
tavler i bruskværksramme, det første flankeres af to plumpt skårne put t i 
med lidelsesredskaber. 

I storfeltet er et maleri af provsten med hustru, søn og svigerdatter, knæ-
lende på et tavlegulv, mændene til venstre, kvinderne til højre, de sidste med 
en lille pige foran sig, og på gulvet foran dem otte døde svøbelsesbørn sirligt 
ordnet i to rækker. Maleriet står i grelle farver, de voksne i sorte dragter mod 
lysblå baggrund, svøbelsesbørnene på blå puder og omviklede med røde bånd. 
Øverst skriftbånd med: »Trinitas propitia nostra hæreditas« (»Treenigheden 
vor nådige arv«), og i top- og hængestykke gulmalet f raktur på brun, ådret 
grund. Træværket er mørkbejdset. I tå rnrummet 3 1 . 

2) 1650'erne, i bruskbarok, over Johan Jørgensen Rasch, provst over nørre 
herred, sognepræst til Halsstad og Avnede, med hustru Sara Hansdaat ter Ferø. 
Provsten døde 25. nov. 1684, 50 år gl., efter at have været sognepræst i 
22 år og 15 uger og provst i 9 måneder. Epitafiet er skåret i Henrik Wer-
ners manér og svarer nøje til det foregående epitafium, blot flankeres stor-
stykket her af dyderne Håbet med anker og Kærligheden med børn, mens 
topstykket ikke har figurer32. 

I storfeltet er et udmærket maleri af de afdøde, knælende med hinanden 
i hånden mod baggrund af en uvejrshimmel med et svovlgult lysende Jehova-
navn. I hængestykket indskrift med gylden f raktur på sort. Træværket er 
brunmalet. På korets sydvæg. 

På Halsted Kloster opbevares seks *putti med lidelsesredskaber, skåret af 
samme hånd som de to putt i på epitafium nr. 1 og muligvis stammende fra 
nu forsvundne epitafier. 

Gravsten. 1) Figursten fra o. 1616 over sognepræsten Christoffer (Christo-
phorus) [Jørgensen], død 15. dec. 1616, og hustru Marine her Christoffers, som 
døde 11. april 1595. Ølandsk kalksten, 200 x 135 cm, med store, tunge relief-
versaler langs randen og gravskrift med fordybede versaler på latin og dansk. 
Relief af ægteparret under et dobbelt bueslag i det store midtfel t ; han er 
iført præstedragt med bred krave og holder en kalk i hænderne, hun har fod-
sid kjole og slag og en bog i hånden. Bueslagene løber på siderne ned på volut-
konsoller og bæres i midten af et englehoved; over buesammenstødet er et 
symmetrisk skjold med initialerne C. I. på et hjerte båret af en hånd. Nederst 
på stenen gravskriften og i hjørnerne medailloner med skabelsen, dødssym-
boler, opstandelsen og livets krone samt tilhørende indskrifter med fordybede 
versaler. I t å rnrummet . 

2) 1678. Hans Petersen Walduf, ridefoged over Halsted Kloster og Ravns-
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Pach t & Crone 

Fig. 18. Halsted. Epitafium 1657 over provst Knud Erichsøn Pontoppidan (s. 615). 

borg amter, som døde på Halsted Kloster 17. aug. 1677, 51 år tre måneder og to 
dage gammel, og hans svigerfader Knud Wulf, fordum rådmand og apoteker i 
Nyborg, som døde 22. jan. 1678, 74 år gammel. Stenen bekostedes af Dorothea 
Wulf over hendes mand, børn og fader [167]8. Grå kalksten, 197 x 169 cm, med 
reliefversaler. Stort, rektangulært midtfelt med oval indskrifttavle i blad-
ramme og med barokblomster i hjørnerne. Øverst på stenen kartouche med 
korsfæstelsen og nederst forsænket felt med to symmetriske, hjelmkronede 
våben og initialerne H. P. og D. W. I hjørnerne felter med barokblomster. 
I koret. 

3) O. 1695. Jacob Jacobsøn, »kongl. mayt 's . scriver til sønder herrits ting«, 
død i Hellinge 21. april 1695, 67 år, otte måneder gammel, og hustru Marga-
rete Pedersda(tter), død 2. febr. i samme år, 50 år, seks måneder og seks 
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dage gammel. Rod kalksten, 147 x 9 0 cm, med fordybet skriveskrift og ver-
saler i stregramme. Stenen er i tubrudt , og et par stumper mangler. I koret. 

4) O. 1697. Magister Hans Rask, sognepræst til S. Peders kirke i Nestved, 
født i Halsted præstegård 30. okt. 1665 og død sammesteds 27. juli 1697. 
Stenen bekostedes af hans moder Sara sal. magister Johan Raskis. Rød kalk-
sten, 127 x 78 cm, med fordybede versaler. Gravskrift midt på stenen i streg-
ramme. I koret. 

5) 1708. Simon Petersen Aarhus, født i Jylland 16. okt. 1644, afsluttede 
de seks første klasser 1666, dimitteret 1668, baccalaureus 1670, decanus 
mensæ (ved kommunitetet) , viceprovst for det kongelige kommunite t i Kø-
benhavn, magister 1677, vicerektor, rektor og på samme tid kapellan i Ny-
købing Falster 1678—84, da han blev sognepræst i IJalsted og Aunede. Gift 
25. juni 1685 med Anna Margareta Rasch, der endnu ikke var 15 år, og som 
fødte ham børnene Peder 4. juni 1686, Johan Rasch 11. april 1688, Maren 
12. okt. 1689, Simon Peter 16. aug. 1691, død 5. aug. 1694, Andreas 27. okt. 
1692, død 5. dec. 1692, Anders 26. april 1694, Gustav 4. nov. 1695, Sara 
30. nov. 1697, Simon 15. juli 1699, Hans Rasch 15. nov. 1700, et dødfødt barn 
4. febr. 1702, Anna Margareta Rasch 8. juni 1703. Den 23. okt. 1704 døde 
moderen i barselseng, og 14. febr. 1708 døde pastoren selv. Grå kalksten, 
113 x 168 cm, med latinsk gravskrift med fordybede versaler over hele stenen. 
I hjørnerne cirkelfelter med barokrosetter. Indmuret i korets nordvæg. 

Kirkegårdsmonumenter. Familiegravsted nord for kirken for slægten Krag-
Juel-Vind-Friis. 

1) O. 1798. Siegfred Kragh Juel Wind, født 30. sept. 1792, død 20. nov. 
1798. Norsk marmor, 95 x 76,5 cm, med fordybet skriveskrift. 

2) O. 1815. Frederik Carl Krag-Juel-Wind, greve til Frisenborg etc., stift-
amtmand over Lolland og Falster, født 17<53>, død 1815. Marmorstele på 
profileret sokkel med mindre marmorblok øverst bærende en urne, på hvis 
sider gravskriften står med fordybede versaler. På stelens forside hædrende 
mindeord. 

3) O. 1819. Juliane Frederikke Juel Wind Friis, født komtesse af Holstein 
Ledrebourg, gift med friherre, kammerherre, greve Frederik Juel Wind Friis, 
født 27. okt. 1759, død 30. jan 1819. Sandstensblok med indfældet, halvcirku-
lær marmorplade med fordybede versaler og øverst et marmorkors. 

4) O. 1840. Carl Ludvig Juel-Wind-Fris. Sandstensblok på postament med 
gravskrift af fordybede versaler og øverst et høj t marmorkors. 

5—6) Fra o. 1870 over grevinde Charlotte Frederikke Juel Wind Friis til 
Juellinge, født Roepstorff, født 23. dec. 1795, død 29. april 1831, og Christian 
Carl August Roepstorff, overstaldmester, kammerherre, storkors af Danne-
brog, dannebrogsmand, født 9. aug. 1798, død 7. marts 1870. To ens grav-
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m o n u m e n t e r a f c e m e n t m e d v e d b e n d r a n k e r . I n d f æ l d e t m a r m o r t a v l e m e d for -
d y b e d e ve r sa l e r og øve r s t e t m a r m o r k o r s . 

Andre kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1829. J o h a n n e s K l i n g e n b e r g Dons , j u -
s t i t s r åd , b i r k e d o m m e r , r i dde r af D a n n e b r o g , f ø d t 7 . f eb r . 1770, død 4 . j a n . 1829. 
S a n d s t e n s b l o k m e d f o r d y b e d e ve r sa le r o g øve r s t e t n u a f b r u d t m a r m o r k o r s . 

2) F r a o . 1865, over s o g n e p r æ s t H a n s Clausen, f ø d t 11. apr i l 1782, død 
10. dec. 1844, og h u s t r u J u l i e Clausen f . J ø r g e n s e n , f ø d t 11. dec. 1798, død 
20. aug . 1865, s a m t A n e M a r g r e t h e Clausen f . Langba l l e , f ø d t 8 . sep t . 1756, 
død 26. apr i l 1827. S a n d s t e n s b l o k m e d g r a v s k r i f t m e d f o r d y b e d e versa le r på 
fo r s iden og den ene smals ide og ø v e r s t e t m a r m o r k o r s . 
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ning for 1947—48 fra Foreningen til norske minnesmerkers bevaring, s. 63 ff. 13 Haug-
ner s. 62. 14 Abildgaard: Notesbog I, 62. 15 Høyen: Notesbog VII, 47. 16 J. Friis: 
Laaland-Falster I, 177. 17 Bircherods ms. 18 Jordebog 1690. 19 Rhode I, 247. 
20 Povl Rogerts ms. 21 AarbLollFalst. 1931, s. 85. 22 Abildgaard s. 69. 23 Dan-
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ske malede Portrætter IX, 231. 24 Smst. s. 232. 25 Resens Atlas s. 360 f. 26 Rhode 
s. 246. 27 Hvis man tør stole på afskriftens rigtighed, har klokken træk karakteristiske 
for to støbere, nævnt hos Uldall som magister Petrus (s. 147) og Pether (s. 149 ff.), og 
sandsynligheden taler for, at de er identiske. 28 Høyen s. 47. 29 Rircherods ms. 
Romærket har stor lighed med det, som bruges af klokkestøberen Peter og kan, hvis 
man tør regne med en enkelt fejltegning i afskriften, henføres til denne (Uldall fig. 28). 
30 Danmarks Billedhuggerkunst s. 188. 31 Danske malede Portrætter IX, 229 f. 
32 Smst. s. 230 f. 

Kapellet kendes med sikkerhed kun fra Frederik 2.s gavebrev af 19. marts 15641, 
hvor kongen bifalder Halsted sognemænds ansøgning om tilladelse til at få S. Olufs 

kapel »der sammesteds« med sten og tømmer til reparation af Halsted sognekirke. Rhode 
hævder, at kapellet blev opført af sognemændene, efter at den oprindelige, til S. Cle-
mens viede sognekirke var overtaget af klosteret, men nævner ikke noget om dets be-
liggenhed2, der af Friis hævdes at have været ved Mahøj kilde3, der ifølge Rhode blev 
opdaget af en prior i klosteret år 1460. Haugner mener, at kapellet har ligget i Øster 
Karleby4 på matr . nr. 6; på stedet udpeger man nu en mark midt i byen for enden af 
den fra vest kommende vej, men der ses intet i jordoverfladen, der kan støtte påstanden. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 Kancelliets Rrevbøger 19. marts 1564. 2 Ms. i Genealogisk-heraldisk Selskabs 

arkiv (RA). 3 J . F r i i s : Laaland-Falster I, 178. 4 Haugner: Sønder Herred s. 79 f. 

Fig. 19. Halsted 1815. 

† S A N K T O L U F S K A P E L 
H A L S T E D S O G N . L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 
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† S A N K T O L U F S K A P E L 
H A L S T E D S O G N . L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 



Fig. 1. Vesterborg. Ydre, set fra sydost. 

V E S T E R B O R G K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Præsten i Vesterborg omtales første gang 1430, da der skænkedes jord »ad mensam 
sacerdotis in Westerborg« (»til præstens bord i V.«)1. Selve kirken findes tidligst 

nævnt 1455 i et tingsvidne, hvori det hedder, at hr. Jens Olaffsøns børn, jomfru Bir-
gitte og Olaf Lunge, er begravede i Vesterborg kirke2. 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, bortset fra, at det synes som 
om den oprindelige præstegård havde hørt under Halsted Kloster3, hvilket kunne tyde 
på, at dette dengang havde kaldsretten. Kirken tilhørte efter reformationen kronen4, 
indtil den o. 1686 blev overdraget Peder Brandt til Pederstrup5 (sml. altersølv s. 625), 
med hvilken gård den 1725 kom til grev Christian Ditlev Beventlow for 1729 at ind-
lemmes i det af ham da oprettede grevskab Christiansborg, det senere Christianssæde6, 
blandt hvis senere besiddere var statsministeren Christian Ditlev Frederik Beventlow 
(sml. mindetavle s. 628). 

Kirken forblev under grevskabet, indtil den overgik til selveje 1. april 1925. 

K i r k e n ligger u s æ d v a n l i g s m u k t på en hø j b a k k e m e d fa ld m o d øst og v e s t 
og uds ig t over søen. K i r k e g å r d e n er u d v i d e t m o d syd og øst og omgives af 
s t end ige r og m u r e a f k l ø v e t k a m p . Ves t fo r k i rk en e r en nyere , m u r e t p o r t a l , 
sydl igere i v e s t d i g e t en låge til p r æ s t e g å r d e n . 

Aa. Rl. 1950 
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Fig. 2. Vesterborg. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1948. 

Kirken består af gotisk langhus og gotisk våbenhus af munkesten i munke-
forbandt . Over koret er en tagryt ter fra o. 1815, der har afløst en tømret 
†klokkestabel på kirkegården (præsteindb. 1755). 

Langhuset er bygget af næsten lutter røde munkesten med rygfuger. Det 
har tresidet østgavl med valmtag og er tak t fas t inddelt ved samtidige, ud-
vendige støttepiller, som har et skråkantafslut tet tilbagespring i halv højde 
og nye bryn i overkanten, som er afdækket i eet med kirkens tag. Soklen er 
omsat med skråkant, som ikke løber om støttepillerne. I øst et blændet, spids-
buet vindue, hvoraf på ydersiden ses tre false, den midterste retkantet , de 
andre afrundede; på indersiden er den inderste fals afrundet . Spor af lignende 
vinduer ses over de nuværende i alle fag undtagen portalfagene. I korets syd-
side er en ti lmuret, spidsbuet præstedør i bredt, lavt, skråkantafdækket frem-
spring; udvendig har den haf t mindst to afrundede false; anden fals er hvidtet . 

Skibets sydportal er i brug, men omdannet. På våbenhusloftet ses, at døren 
sidder i et lavt portalfremspring, der er vandret afdækket med en skråkant . 
Døren har været spidsbuet med hvidtede, skiftevis afrundede og retkantede 
false, på indersiden har den siddet i en fladbue. Portalfremspringet er sam-
menbygget med fagets vestre støttepille, og skævt over døren, men midt i 
faget, sidder et indvendig tilmuret, cirkelrundt vindue med re tkante t lysnings-
sten bag tre afrundede false. Lysningsmål 76 cm. 

Nordportalen har ikke fremspring. Den som blænding tilmurede døråbning 
er spidsbuet med skiftevis runde og retkantede false. Kirkens gesims består 
af t re rulskifter og derover een afrundet og tre retkantede udkragninger, sik-
kert nye. Vestgavlen, som er revnet fra langmurene, er glat med fem stigende, 
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E. Skov 1950 
Fig. 3. Vesterborg. Indre, set mod øst. 

spidsbuede høj blændinger med afrundede false, i den midterste en glug. Gavl-
kammen har fem tinder, tildels afdækket med munketegl. 

Pillen ved korets nordside er fra første færd udformet som trappehus. Op-
rindelig har indgangen været fra koret gennem en fladbuet dør med afrundet 
stik mod trappen, der har rund spindel og tøndehvælvet loft. 

Det indre er dækket af hvælv, som imidlertid ikke er de oprindeligt projek-
terede. Over de gamle vinduer ses nemlig på loftet udkragede ledebuer for 
kapperne, men da hvælvene blev indbyggede, benyttede man sig ikke af 
buerne, men lod kapperne ligge lavere, så de skar ind over vinduerne. Hvæl-
vene og dermed de falsede vægpiller er derfor næppe oprindelige; ribber og 
gjordbuer er profilerede med pærestav; der er ingen overribber. 

Ændringer og tilføjelser. Våbenhuset er bygget på en syld af kampesten. I 
vest og vist også i øst sidder en t i lmuret glug. Gesimsen består af to udkrag-
ninger. Over den udvidede dør i sydgavlen sidder et to skifter høj t savskifte, 
og derover ses fem blændinger med skrå sålbænk, midterst en tvillingblænding 
med spærstik under en rudefigur, på siderne af den spidsbuede blændinger 
og yderst små spærblændinger. Syv brynede kamtakker , tildels med munke-
tegl. Indvendig ses et pudset loft, men ingen detailler. 
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Tagrytteren er opført mellem 1812, da klokkehuset blev krævet repareret, 
og 1815, da den største klokke var ophængt (syn). Allerede 1821 blev det 
kritiseret, at regnvandet fra rytterspiret blev ledet ned på korhvælvet (syn). 
Spiret er bygget af eg med luger, hvorpå store empirevinduer er malet. Si-
derne og det ot tekantede spir er spånklædt. 

1668 blev der »gjort bekostning på vinduerne«7, og 1803 fik kirken nye vin-
duer8 , hvoraf eet antagelig endnu sidder tilbage over nordportalen, de andre 
er senere fornyede med jernstel. 1856 blev der givet overslag på at omlægge 
taget, opmure gesims på hele kirken, udmure 14 piller i overkanten og af-
dække dem med hårdtbrændte mursten i cement, reparere det ydre og give 
kirken farve9 . Tallet 14 angiver, at der dengang også har været piller på vest-
gavlen, hvor de nuværende piller ses at være muret, eller måske forstærket, 
med murværk af små sten. 

Tagværkerne over kirken er af nyere fyr ; våbenhusets tag er gotisk eg med 
spærstivere og hanebånd. 

Kirken står nu gulkalket og med vingetegl på taget. 

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

1877 fremdrog Magnus-Petersen en dekoration fra o. 1350—1400 i koret, 
hvis hovedbillede blev restaureret af Kornerup i 1881. Dette billede er malet 
i den østre kappe over alteret og fremstiller treenigheden (fig. 4). I en regn-
buefarvet mandorla sidder Gud Fader på en dobbelt regnbue iført en rød 
kappe med grønt foer. Fra hans hoved udgår sværd og lilje, og foran sig hol-
der han et kors med Frelserens afsjælede legeme, der ligesom Faderen har 
korsglorie i grønt og rødt. Mellem de to hoveder svæver Helligåndsduen. 
LTdenom mandorlaen ses de fire evangelisttegn, de nederste i trepasformede 
rammer, ledsaget af skrif tbånd med deres navne i sorte minuskier. Desuden 
ses et skrif tbånd med »credo« (»jeg tror«). 

På korets syd- og østvæg ses i brysthøjde en romaniserende bladranke, 
hvis fortegning har været indridset i pudsen. Den synes ikke at være restau-
reret af Kornerup. 

I N V E N T A R 

Alterbordet består af glat panel og er sikkert samtidigt med altertavlen. 
†Alterklæde, anskaffet 1817 i anledning af reformationsfesten1 0 . 
Altertavlen (fig. 5) er et maleri (olie på lærred) fra 1794 af Nicolai Wolff11, 

kvinderne ved graven, 188 x 151 cm, i samtidig ramme med glatte, joniserende 
søjler, udsavet topgavl og et stort forgyldt kors; rammeværket er egetræs-
ådret med skriftsted, Matth. 5, 6, i postamentfeltet . Opsat 1805 (syn). 
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Hude fot . 
Fig. 4. Vesterborg. Kalkmaleri (s. 624), 

Den tidligere †altertavle beskrives i præsteindberetningen 1755: »Alteret er 
gjort af Træ med drejede Piller, Moses og Aron på hver Side udhuggen i Træ 
og andre Zirater af Billedhuggerarbejde. Paa Tavlen er afskildret Nadveren. 
Allerøverst paa Altertavlen staar Sal. Geheimeraad P. Brandts († 1701) og 
Fru Abigael Maria v. Støckens Vaaben«. Denne tavle skal senere være kom-
met til Nordlunde kirke (s. 568), hvor den nævnes 183312. En gammel »ka-
tolsk« †altertavle uden indskrift fandtes ifølge Abildgaard i kirken 175613. 

Altersølv. Kalk i barok, fra 1686, nu 22 cm høj. Den store, flade fod er over 
en sekstunget fodplade drevet op i ligeså mange flade tunger med mellem-
faldende akantusblade; på hver af fodens tunger er graveret et konturkors, 
og på et af dem er nit tet et lille støbt krucifiks. Også de lave skaftled er mod 
sædvane tungede; den store, f ladtrykte knop har seks tunger på over- og un-
dersiden, mens midtvulsten er formet med rudefelter som mindelser om tid-
ligere tiders fremspringende rudebosser. Nyere bæger af forsølvet kobber med 
fastloddet tudindlæg. Under bunden graveret alliancevåben for Peder Brandt 
og hustru Abigael Maria von Støcken samt deres initialer og »Perstrup 1686« 

40 
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med versaler. Disk med ombøjet rand og graveret latinsk kors. Under bunden 
graveret skriveskrift: »Om giort Ao 1701 den 27. Augusti, w:ii lot 1/2 q.«; 
stemplet med Københavns våben 1701 og mestermærke vistnok for Hans 
Nielsen Wolgast (Bøje s. 56). Oblatæske fra 1706, cylindrisk, med smal fod-
plade og herover en spinkel bølgeliste, som gentages på kanten af låget, hvis 
rand har en række svungne bukler. På oversiden graveret, kronet alliance-
våben, holdt af vildmænd, for Brandt og Støcken og »Westerborg Kiercke« 
skrevet med skriveskrift over våbnet ; stemplet med Københavns våben 1706 
og mestermærke 1704 for Hendrich Reinicke (Bøje s. 57). Sml. oblatæske i 
Horslunde (s. 556), Nordlunde (s. 568) og Birket (s. 645). 

†Kalk og disk af sølv, skænket 1668 af kap ta jn Peder Jensen på Sørupgaard 
til gengæld for en muret begravelse (s. 630) og en lukket stol (s. 627). 

Sygekalk f ra 1730'rne, nu 14 cm høj, med bred, rund fodplade og glat, 
rund fod, der har plat te over rundled, trinde skaftled og midtdelt knop med 
smalle tætsiddende bukler. Nyere bæger. På fodpladen Københavns våben 
1739(?), guardeinen Peter Nicolai v. Havens stempel og mestermærke for 
Niels Johnsen 1733 (Bøje 306). Under foden indprikket vægtangivelse: 24 lod, 
2 qvint. Samtidig disk med graveret cirkelkors og under bunden samme mester-
mærke som på kalken, gentaget to gange. Forgyldt. 

Vinkande af københavnsk porcelæn, anskaffet 1844 (syn). 
Vinflaske fra 1748, af »Crontin«, firesidet med skrueprop. På en af siderne 

graveret »A A 1748«. Under bunden stemplet med Københavns våben og 
mestermærke for Lars Thomesen Smidt 1746. 

*Vinflaske f ra 1793, 14,5 cm høj, 15,5 cm bred, af tin, firesidet, med skrue-
hals til et nu manglende låg og bærerem; på en af siderne graverede versaler 
»Perstrop 1793«. I Maribo stiftsmuseum. 

Alterstager (fig. 6) fra o. 1700, 51 cm høje, af malm, men af ret usædvanlig 
form, der efterligner sølvlysestager. Den hvælvede fodskål og det høje, pro-
filerede skaft er smykket med æggestave, bladkrans og perlestav. På foden 
er støbt Peder Brandt og hustrus våben. 

Alterskranke fra 1830—40, med slanke støbejernsbalustre, der foroven deler 
sig i symmetriske blade; svarende til Vestenskov (s. 301). 

Døbefonte. 1) Romansk, af granit ; kun et større brudstykke er bevaret. I 
hel t i lstand har den sikkert været af den på Laaland gængse tøndeform. Står 
nu på kirkegården ved indgangsporten. 2) Fra 1942, af granit, efter tegning 
af arkitekt Ørnsholt, Nakskov. Den tidligere †font var af sandsten. 

Dåbsfad fra 1700'rne, glat, af messing, 54,5 cm i tvm. På den smalle kant 
graverede, sammenskrevne initialer: M G S og over for: I G, hvorunder svagere 
ridset: H S. Nyere dåbskande af tin. 

Prædikestol f ra sidste halvdel af 1700'rne, på fire fag og et glat vægfag. Stor-
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felterne har arkader med ren renais-
sanceornamentik, ædelstens- og ovale 
bosser i bueslaget og beslagværk på de 
udsvejfede pilastre, men de manglende 
kapitæler og de blanke buevinkler røber 
det sene t idspunkt . På hjørnerne står 
vinkelbøjede pilastre med profilkapitæ-
ler, hvis kannelurer forneden er udfyldt 
med smalle rundstave. Postamentet har 
vinkelbøjede fyldinger, frisen er gennem-
løbende og hængestykkerne formet som 
volutbøjler. Egetræsådret, med nyere 
frakturindskrif ter ; men i storfelterne sy-
nes der at være bevaret malerier under 
ådringen, og i postamentfelterne skim-
tes ældre bogstaver. I sin indberetning 
fra 1876 omtaler Magnus-Petersen en 
samtidig †himmel. 

Den tidligere †prædikestol, der stod i 
koret, har sikkert været et renaissancearbejde fra 1599, idet dette årstal stod på 
himmelen. Ifølge præsteindberetningen fra 1755 havde storfelterne s tatuet ter af 
de fire evangelister med skriftsprog fra deres respektive evangelier, nemlig: 
Matth. 11,48 på græsk, Mark. 2,17 på latin, Luk. 11,28 på tysk og Johs. 5,24 
på dansk. Himmelen havde fire små »piller« og indskrif ten: G G M B 1599. 

Stolestaderne er enkle og fra nyere tid, egetræsådrede. Ifølge Abildgaard stod 
på nogle gamle †stader Peder Brandt og hans våben samt Abigael Maria von 
Støcken og hendes våben med årstallet 1691. 

†Herskabsstole. 1668 købte kap ta jn Peder Jensen på Sørupgaard plads til 
en lukket stol mellem præstekvindens stol og Sørupgaards kvindestol7 (sml. 
†kalk s. 626). En herskabsstol nævnes 183314. 

Pulpitur i vest, fra 1800'rne, hvilende på to enkle piller og med brystværn 
af drejede, grønmalede balustre. 1833 krævedes det stykke af †lægteret, som 
var tilføjet for det da nedlagte seminariums skyld, f jernet (syn). 

Orgel, nyt. †Orgel, anskaffet 18038. 
Pengeblok fra 1700'rne, af eg, med stor taskelås. 
Malerier. 1) Biskop Peter Outzen Boisen, 62 x 48 cm, i forgyldt stukkeret 

ramme. 2) Lars Nannestad Boisen, 59,5 x 46,5 cm, i forgyldt profilramme; 
signeret I. Blest 1867. Begge på vestvæggen. 

†Maleri . Et gammelt maleri af korsfæstelsen omtales 1755 (præsteindb.); 
ophængt på væggen lige for kirkedøren. 

40* 

E. Skov 1949 

Fig. 5. Vesterborg. Altertavlemaleri af Nicolai 
Wolff 1794 (s. 624). 
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Mindetavler. 1) 1686. Henrik Brun, 
dette steds sognepræst i 31 år, og hustru 
Maria Rukrad ; han døde 1667, hun 1671. 
Deres slægtninge og venner Mauritius 
og Jens Rukrad, af hvilke hin var præst 
i Utersløv, denne i Westerburg, satte 
mindet. Lille, kvadratisk flise, 52 x 52 
cm, af rødlig kalksten, sortmalet, med 
latinsk indskrift i forgyldte reliefversa-
ler. Indmuret i korets nordvæg. 

2) 1704, over Vesalius Henriksen Barth-
ling (Barthlingius), i 13 år kapellan i 
Nykøbing, dernæst sognepræst 5 år i 
denne kirke, i 17 år gift med Margareta 
Asmusdatter Rosenfeldt (syv børn); død 
15. jan. 1684, 52 år gammel. Tavlen op-
sat 1704 af Jens Rukrad (Johannes 
Theophili Ruchradius), sognepræst til 
Westerburg og Birched, i hans alders 48. 
og hans pastorats 20. år over hans for-
gænger i kirke og ægteskab, hvis aske 
gemmes »lidt hernedenfor«. Grå marmor-
sten med fladbuet overkant, 120 x 98 cm; 
latinsk indskrift med fordybede, gyldne 
versaler. I korets nordvæg. 

3) Tre marmortavler over a) Christian Ditlev Frederik Reventlow, »var fra 
aaret 1775 til 1827 besidder af grevskabet Christianssæde, i 29 aar formand 
i rentekammeret og i 30 aar statsminister«; b) Andreas Hansen, »var fra aaret 
1802 til 1829 lærer ved Vesterborg skolelærerseminarium«; c) Peter Outzen 
Boisen, »var fra aaret 1787 til 1831 sognepræst i Vesterborg og Birket, i 29 
aar forstander for Vesterborg skolelærerseminarium og i 26 aar biskop over 
Lollands og Falsters stift«. Ef ter hver indskrift hyldestord, alt med fordybede 
versaler, og under tavlerne en f jerde lang, smal tavle med ordene: »De vare 
i en lang rad af aar denne kirkes prydelse«. Alle fire tavler er indsat i en stor, 
glatsleben, ølandsk kalksten, der s tøt tet af to bladsmykkede volutkonsoller 
er indmuret i skibets nordvæg over det gamle dørsted; i denne sten er ind-
hugget, på lat in: »Fromhed, venskab og sanddruhed satte dette monument«. 

Lysekrone af støbejern, vistnok fra midten af 1800'rne, med 2 x 8 lyse-
arme og som topfigur en drage med spillende tunge. I skibets østligste fag. 

Kirkeskib, barkskib »Mathilde« fra o. 1910. 

E. Skov 1949 

Fig. 6. Vesterborg. Alterstage (s. 626). 
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Urværk fra 1911, i vestgavlen. Et †sejerværk anskaffedes 1821 (syn). 
Klokker. 1) 1756. Støbt af Michael Carl Troschell, København. Mellem hal-

sens brede borter af udfligede akantusblade versalindskrift: »Soli Deo gloria 
me fecit Michael Carl Troschell Hafniae anno 1756« (»Gud alene æren, M. C. T. 
i København støbte mig 1756«). Skarpkantet slagring med mange profiler. 
Tvm. 55 cm. Ophængt i glug i vestgavlen i forbindelse med urværket. 

2) Omstøbt 1896 af L. Andersen, Aarhus, af en †klokke fra 1598 med to-
linjet versalindskrift om halsen: »Verbum Domini manet in aeternum Michgel 
Westfal 1598. Is Got mit uns wol kan weder uns, wol Got vortrue [der hat 
wol gebuve]« (»Herrens ord forbliver i evighed M. W. 1598. Er Gud med os, 
hvem kan da være mod os. Den, der sætter sin lid til Gud, [har bygget godt]«). 
Øverst på halsen frise af liljer over krydsende rundbuer. Glatte hanke. I 
tagryt teren. 

†Klokker. 1) På tre skippund, fire lispund (512 kg). 2) På et skippund, 
seks lispund (208 kg). Begge afleveret ved klokkeskatten 1528. 3) 1598, støbt 
af Michel Westphal, Lybæk (se klokke nr. 2). 4) 1641, med indskriften: »Anno 
1641 M. Kordet Kliemann aus Lübech G. O. S. S.« (præsteindb. 1755). 

G R A V M I N D E R 

†Epi ta f i um . (Fig. 7) o. 1610. Morten Wenstermand til Søholt, født på sin 
fædrene gård Stadager på Falster, i 34 år forlenet med København, Frederiks-
borg og flere andre af kronens slotte og len, død på sin gård Pederstrup 5. sept. 
1610 i sin alders 74. år. I et særskilt felt gravskrift over hans hustru, fru Anne 
Galt, født på sin fædrene gård Birkelse i Jylland, død 16 . En blyantstegning 
af Abildgaard15 (fig. 7) viser, at epitafiet bestod af et rektangulært maleri af 
en mand og en kvinde, knælende ved Kristi kors, omgivet af en bred ramme 
med 32 anevåben og forneden et langt, smalt skriftfelt. 1756 var epitafiet 
nedtaget og hensat og »tildels nedbrudt«16. 

Gravsten. 1) Fra 1600'rne. Gråspættet kalksten, 184,5x116 cm, med ud-
slidte, fordybede versaler. Midt på stenen skriftfelt i rulleværksramme og for-
neden to våbenskjolde over dødssymboler. I stenens hjørner kraftige cirkel-
medailloner med evangelisterne og deres tegn, mellem de to øverste et engle-
hoved. Religiøs randskrift , 2. Tim. 4, mellem smalle perlestave. På rammen 
om det øverste evangelistfelt til venstre, Matthæus, er indhugget en antagelig 
yngre runeindskrift : »anterig«, tilsyneladende uden mening17. I våbenhuset. 

2) Barok kalksten, 165 x 9 2 cm, med fordybede versaler. Ovalt, kun delvis 
synligt skriftfelt midt på stenen, evangelistmedailloner i hjørnerne og religiøs 
randskrift . Anvendt som sokkel under kirkegårdsmonument nr. 2 (s. 631). 
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3) O. 1668. Theophilus Mauritsen Ruckrad, født i Dresden i Saxen 1. sept. 
1611, boede sidenhen i Søgaard i 29 år, hvor han døde 7. jan. 1668 i sit 
57. år, og hans hustru Birgitte Jensdaater , født i Warbierg 12. maj 1618, gift 
i 28 år, enke i 27 år, boede i Søgaard i 46 år, død 3. maj 1694 i sin alders 76. år. 
Stenen blev bekostet af hustruen og hendes to sønner, Maurits og Jens 
Ruckrad, og hendes gravskrift er en senere tilføjelse. Rødgrå kalksten, 199 x 
119 cm, med fordybede versaler, som i den oprindelige indskrift er kursiverede. 
Gravskriften, som fylder det meste af stenen, står i et felt med volut ramme; 
derunder er der et forsænket felt med dødssymboler og nederst skriftsted og: 
»Lader hannem vaere, ingen røre hans been«. I hjørnerne evangelistsymboler i 
bladkrans samt foroven englehoved i profil. Religiøs randskrift . I våbenhuset. 

4) O. 1707. Kirsten(?) daatter , født 13. ma j ...., død 1707. Stenen er 
bekostet af Niels Han(sen?), (sogne?)foged. Randprofileret, rødgrå, gotlandsk 
kalksten, 204 x 133 cm, med stærkt udslidt skriveskrift i relief. Midt på stenen 
ovalt skriftfelt indrammet af bort af storbladet akantus og blomster samt 
yderst et skrif tbånd med religiøs indskrift med reliefversaler. Øverst på stenen 
skriftsted i mindre bladramme, holdt af svævende engle med palmegrene. 
Forneden endnu et skriftsted omgivet af akantus og blomster og flankeret af 
to englebørn. I våbenhuset . 

5) O. 1709. Jens Theophili Rukrad, sognepræst til Westerborig og Birked, 
død 1709, 52 år gammel i sit embedes 25. år, og hustru Margrete Asmus(dat-
ter) Rosenfeld, død 1712 i sin alders 73. år. Randprofileret, rødgrå kalksten, 
211 x 139 cm, med relieffraktur. Midt på stenen et ovalt, svagt konvekst 
skriftfelt omgivet af stærkt opløst storbladet akantus og blomster og på hver 
langside en volut med en engel. Øverst to symmetriske våbenskjolde med 
ægteparrets våben, en due med et blad i næbbet og en rose over et glat felt. 
Skjoldene omgives af akantus og støttes af to engle med palmegrene. For-
neden religiøs indskrift i t rapezformet felt i ramme af rankeværk og på si-
derne to put t i hvilende mod dødssymbolerne (sml. mindetavle nr. 1 og 2, 
s. 628 samt gravsten nr. 3, s. 630). Muligvis samme værksted som den fore-
gående og gravsten nr. 5 i Branderslev (s. 479). I skibets vestvæg. 

†Begravelser. 1) 1668 købte kapta jn Peder Jensen på Sørupgaard en muret 
begravelse i gangen til sine børn7 . 2) I en åben begravelse nedsattes 1712 
biskop Müller og hustru, som begge døde under besøg hos svigersønnen, pastor 
J an Samuel, Vesterborg, der siden med hustru og børn hensattes i samme 
begravelse (præsteindb. 1755). 

Kirkegårdsmomumenter. Biskop Boisens familiegravsted. 1) O. 1828, over 
Christian Friderik Ditløv Boisen, født 31. ma j 1819, død 23. juni 1828. Granit-
blok med indfældet marmortavle med fordybet skriveskrift. 

2) 1833. Peter Outzen Boisen, præst for Vesterborg og Birket i 43 år, semi-



Fig. 7. Vesterborg. †Epitafium over Morten Venstermand. 
Efter tegning af S. Abildgaard 1756 (s. 629). 

narieforstander i 29 år, biskop over Laalands og Falsters stift i 26 år, kom-
mandør af Dannebrog og dannebrogsmand, født f6. nov. 1762, død 10. ma j 
1831. Monumentet, som blev rejst 1833 af stiftets præster og skolelærere, be-
står af et høj t støbejernskors med bispestav og opslået bog ved foden, an-
bragt på en sokkel i to afsæt, det nederste af granit, det øverste er en barok 
gravsten (se gravsten nr. 2, s. 629). 

3) O. 1839. Beate Caroline Petrine Adelaide Boisen, født Schiern, født 
25. juli 1801, død 20. april 1839, og hendes yngste søn Christian Frederik 
Adolph Boisen, født 14. nov. 1837, død 25. jan. 1839. Granitblok med ind-
fældet marmortavle med fordybet versalindskrift. 

4) O. 1844. Søstrene Sara og Elisa Nannestad, døde henholdsvis 24. marts 
1840 og 26. sept. 1844. Støbejernskors med reliefversaler og f raktur , rejst af 
deres søster Nanna Boisen. 
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5) O. 1848. Anna Boisen, født 28. aug. 1834, død 26. dec. 1848. Marmor-
tavle med fordybet versalindskrift, indfældet i cementblok. 

6) O. 1849. Dore Boisen, født Schiern, født i Schlesvig 30. nov. 1799, død 
23. april 1849. Støbejernskors med reliefversaler og f raktur . 

7) O. 1853. Nanna Boisen, født Nannestad, født 7. ma j 1775, død 11. maj 
1853, gift med biskop Boisen i 32 år, enke i 22 år. Cementblok formet som 
natursten med vedbendranker, øverst et lille marmorkors. Gravskrift med 
fordybede versaler i indfældet marmortavle. 

8) O. 1858. Anton Nicolai Boisen, født 26. marts 1801, død 8. nov. 1858, 
»som hviler hos sin Hustru«. Støbejernskors svarende til nr. 6. 

9) O. 1875. Lars Nannestad Boisen, sognepræst for Vesterborg og Birket i 
43 år, født 8. febr. 1803, død 22. april 1875. Cementsten med indfældet mar-
mortavle og lille marmorkors foroven. 

10) O. 1886. Mathilde Frederikke Boisen, født Ipsen, født 14. april 1810, 
død 17. jan. 1886. Som nr. 9. 

Andre kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1829. Andreas Hansen, lærer ved semi-
nariet i Vesterborg i 26 år, født 1770, død 1829. Sandstensstele med oval 
marmortavle med fordybede versaler. Nederst en rundbuet niche med en 
lille olielampe af marmor. 

2) O. 1843. Lars Jensen Larsen, kirkesanger og skolelærer i Vesterborg i 
28 år, dannebrogsmand, født 5. jan. 1785, død 27. juli 1843. Støbejernskors 
med fraktur indskrif t . 

I den såkaldte Theophili Skov indrettedes 1813 en begravelsesplads for en 
del af slægten Reventlows medlemmer, hvoraf skal nævnes: 

1) 1813. Margarete Benedicte grevinde af Reventlow, født von Qualen, 
død 18. april 1813, og hendes seks uger gamle dat ter Benedicte Louise Agnes, 
som døde kort efter moderen. Sandstensblok med marmortavle, indskrift med 
fordybede versaler. 

2) 1815. Greve Conrad Ahlefeldt, født 1795, død på Pederstrup 1815. Granit-
sten med indfældet marmortavle og indskrift med fordybede versaler. 

3) 1828. Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow, søn af Christian Ditlev 
og Margrethe Benedicte Reventlow (sml. nr. 1), født 10. sept. 1801, gift kun 
lidt over fire måneder med Polly Holck Winterfeldt, død 27. sept. 1828. Sand-
stensblok svarende til nr. 1. 

4) 1835. Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow, tredie 
søn af Christian Ditlev og Margarete Benedicte Reventlow, født 18. juni 
1808, gift i otte måneder med Adelheit von der Decken, død 5. nov. 1835. 
Fi rkante t støbejernsmonument med indskrift af reliefversaler på alle fire 
sider, og øverst et kors. 

5) 1840. Conrad Cai Ditlev greve af Reventlow, født 1. juni 1785, gift 4. juni 
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1829 med Hanne Caroline Rosenkilde, død 31. maj 1840 (to døtre). Sandstens-
blok med marmortavle og -kors. 

6) 1848. Louise Sybille Reventlow, født 30. juni 1783, død 1. ma j 1848. 
Kunstsandsten med vedbendranker og indfældet marmorplade. 

Synsprotokol for Laalands sdr. herreds provsti 1803—28 (LA). — Udskrift af Peder-
strup godsarkiv (NM arkiv). — Udskrift af biskop Blochs visitatsbog 1786—1803 (LA). 

Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1876, E. Moltke, 
Gertrud Købke Knudsen og E. Skov 1949, Aa. Roussell 1950. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 70 f. (NM). 
V. Thorlacius-Ussing: Reventlow-Museet. Pederstrup, Kunstmuseets Aarsskrift 1943. 

S. 1 ff. — Andr. Larsen: Af Chr. D. F. Reventlows Liv, AarbLollFalst. 1916. S. 117 ff. 
1 Repertorium 1. R. nr. 6479. 2 Repertorium 2. R. nr. 480. 3 Haugner: Lollands 

norre Herred s. 279; Rørdam: Kirkelove II, 149. 4 Fortegnelse og diverse Dokumenter 
vedkommende Kirker og Sognekald, 1666 (RA). 5 Kronens Skøder II, 584. 6 Robé, 
Graae og West : Danske Len s. 193. 7 Pederstrups arkiv R IX B X, 2. 8 Biskop 
Blochs visitatsbog. 9 Pederstrups arkiv B IV A IV, 1—3. 10 AarbLollFalst. 
1916. S. 119. 11 Kunstmuseets Aarsskrift 1943. S.15 f. 12 Larsen: Laaland Falster 
I, 84. 13 S.Abildgaard: Notesbog I, 71. 14 Larsen I, 93. 15 I Nationalmuseet. 
16 Abildgaard: Notesbog I, 70. 17 Jacobsen og Moltke: Danmarks Runeindskrifter, 
sp. 260. 
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Fig. 8. Vesterborg. Før 1807. 



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

B I R K E T K I R K E 
L A A L A N D S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken havde indtil 1687 sin egen sognepræst, men var derefter indtil 1913 anneks 
til Vesterborg (s. 621). 

Om dens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst. Ef ter reformationen tilhørte 
den kronen1, indtil den 1686 blev overdraget Peder Brandt til Pederstrup (sml. †klokke 
nr. 2, s. 648), der udvirkede den nævnte annektering2 . Kirken delte siden skæbne med 
hovedkirken. Den overgik til selveje 1. juli 1914. 

Kirken ligger i s tærkt bakket terræn tæt ved Laalands højeste punkt , 
Bavnehøj, og har selv en betydelig bakke på sin sydside. Den lille by ligger 
i alt væsentlig nord for kirken. Kirkegården er udvidet mod øst og har på 
den nordøstre del hegnsmur af kløvet kamp dækket med vingetegl, på de 
andre sider smukke kampestensdiger. På nordsiden står en kirkegårdsportal 
af røde munkesten på kampestenssyld (fig. 4). Åbningerne er dobbeltfalsede 
— i køreporten kun mod kirkegården — og har t rykkede rundbuer. Over 
porten er små dobbeltblændinger, på ydersiden med rundbuer, mod kirke-
gården vandret afsluttede. Kamtakkerne er afdækkede med middelalderlige 

Aa. RI. 1949 
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Fig. 2. Birket. Plan. 1:300. Målt af El. M. 1948. 

tagsten. På grund af opfyldninger er porten nu meget lav. I hegnets sydside 
er to nyere låger, den østre, der tidligere førte ind til præstegården, har murede 
piller. Kirkegårdsudvideisen omfat ter en stor oldtidshøj, og en lignende dan-
ner fundament for klokkestabelen ved kirkegårdsportalen. 

Kirken består af kor, skib og våbenhus opført af munkesten i munkefor-
bandt i gotisk tid og i den anførte rækkefølge, samt en tømret middelalderlig 
klokkestabel. 

Koret er, som nedenfor skal omtales, en rest af et gotisk langhus, der har 
været projekteret til at omfat te fem hvælvingsfag plus et østfag. Det har 
været af samme type som Vesterborg kirke (s. 622), lidt smallere, men længere, 
og er antagelig bygget o. 1350. Bevaret er nu kun den tresidede østgavl og 
eet fag. Murene er opført på kampesten, der går et stykke op i murværket . 
De ret tynde mure, 75—80 cm, har fagdelt været s tøt tet af samtidige piller, 
hvoraf de vestligst bevarede står op mod skibets østgavl. I korets sydside 
findes en tilmuret, falset præstedør, hvis udvendige spidsbue har toppen 
185 cm over det nuværende terræn; indvendig er døren 115 cm bred. I øst-
siden har siddet to spidsbuede, falsede vinduer, i hvert af de andre fag eet 
tilsvarende. Gesimsen består af retkantede udkragninger. Koret har sugfjæl, 
der tilslutter sig skibets sugfjæl og i vestenden bliver overordentlig bred, 
fordi koret er noget smallere end skibet, omend højden er den samme (fig. 3). 

I det indre ses over de senere indbyggede hvælv toppen af vinduerne og 
derover, som i Vesterborg, en udkraget ledebue for kappen i de projekterede 
hvælv, der ikke blev benyttet , da hvælvene endelig kom til udførelse. Ved 
kormurenes vestender sidder rester af ledebuer, der er afhugget, da den øv-
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Fig. 3. Birket. Korets gesims og sugfjæl (s. 635), 

rige del af langhuset blev nedbrudt . Deres tilstedeværelse er et bevis på, at 
koret er den ældste del af kirken3 . Hvis man med den af ledebuerne angivne 
fagbredde stikker fem fag ud, når man til ca. 80 cm indenfor kirkens nu-
værende vestgavl. På dette sted opgives, at man ved indlægning af varme-
apparat traf på et kampestensfundament , der ikke var i forbindelse med ski-
bets nuværende mure, og derfor efter al sandsynlighed var fundamente t for 
den oprindelige vestgavl. I korets sydvæg ses to gemmenicher med spær-
stik. I nordsiden er indmuret et skab (s. 647). 

Skibet er opført umiddelbart udenom det gamle langhus's mure, der således 
formodentlig har stået, mens opbygningen stod på, selvom man vanskeligt 
kan angive formålet med en sådan udflytning af murene. 

Skibet er bygget på kampestenssyld, men uden udvendige støttepiller. 
Munkestenene er noget tykkere end korets. Syddøren er stadig i brug, men 
udvidet; udvendig har den fladbue, indvendig aftrappede, vandret te stik. 
Dørfløjen har tidligere hængt indvendig med hængslerne i vestsiden. På syd-
siden er spor af to tilmurede, falsede, spidsbuede vinduer, hvis lysning kun 
har været 60 cm bred; vinduets ydre spidsbue nærmer sig spærstik i formen. 
Den tilmurede norddør har udvendig tre spidsbuede false. Nordsiden har spor 

E. M. 1949 
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C. M. S. 1926 

Fig. 4. Birket. Klokkestabel (s. 640) og kirkegårdsportal (s. 634). 

af vinduer som sydsidens. Skibets gesims består af tre retkantede udkrag-
ninger under tre nyere led. Vestgavlen, der er meget forvitret og flikmuret, 
er helt glat med ny, af t rappet kam med toptinde. Indvendig har skibets mure 
været kalket. 

Ændringer og tilføjelser. Den første større ændring skete, da skibets træloft 
blev nedtaget og erstat te t med tre fag krydshvælv, hvoraf det vestligste er 
smallere end de andre, fordi man har respekteret skibets portaler. Den skæve 
form af vægpillen ved norddøren viser, at denne endnu har været åben, da 
hvælvene blev indbygget. Hvælvingerne hviler på svære, falsede vægpiller 
med skrå vederlagsbånd og tostens væg- og gjordbuer. De har helstens, to-
benede overribber med trinsten. Gennem hvælvene er indlagt t re vældige 
ankerbjælker. 

Korets hvælv er yngre end skibets, hvilket ses af, at en halvstens lukkemur 
oven på korets vestre gjordbue er muret op mod puds og hvidtekalk på under-
siden af skibets østre gjordbue. På grund af korets mindre bredde og tilstede-
værelsen af de udvendige støttepiller kunne de indvendige vægpiller og skjold-
buerne nøjes med at være eenstens, kun den korbueagtigt fremspringende 
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gjordbue i vest blev gjort tostens. løvrigt har korhvælvene samme karakter 
som skibets. Samtidig med indmuringen af hvælvene må kirken have fået 
nye vinduer afpasset efter hvælvene og formodentlig på de nuværendes plads. 

Våbenhuset på sydsiden er bygget af røde munkesten på kampestenssyld. 

Fig. 5. Birket. Klokkestabelens sydside. 1:75. Målt af Mogens Clemmensen 1909 (s. 640). 
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Fig. 6. Birket. Snit af klokkestabelen, set mod vest. 1:75. Målt af Mogens Clemmensen 1909. 
S = senere indsatte afstivninger (s. 640). 

I gavlen sidder en senere udvidet dør mellem to vinduer, der udvendig er 
spidsbuede og indvendig rundbuede i nyere udformning, men på gammel 
plads. Under de høje kamtakker , der med undtagelse af en enkelt er dækket 
med munketagsten, sidder t re store, spidsbuede blændinger. Indvendig er i 
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begge sider fladbuede spareblændinger, ved siden af døren til kirken er muret 
en lille stenbænk. Våbenhuset har nu pudset bræddehvælving. 

Tvillingvinduet i korets østgavl har åbenbart betydet en alvorlig svækkelse 
af muren, i hvert fald har man, antagelig i 1700'rne, følt sig foranlediget til 
at opmure en mægtig, udvendig støttepille med profileret fod. Også vestgavlen 
var brøstfældig; 1828 havde man f jernet to skrøbelige støttepiller og indlagt 
lange jernbånd (syn), der endnu ses. I første halvdel af 1800'rne klagedes 
der over, at vinduerne var for små, og 1848 lod kammerherre Cederfeldt 
Simonsen indsætte nye, rundbuede trævinduer (syn), der endnu er bevaret i 
skibet. Koret har fået spidsbuede støbejernsvinduer, og på nordsiden og midt 
på vestgavlen er opmuret spinkle støttepiller. 

Tagværkerne over korets afvalmede østgavl er middelalderlige og har konge-
stolpe med krydsbånd og stivere til spærene. Spærfødderne er afsavede 
bjælker; de har, ligesom den gennemgående bjælke under kongestolpen, søm 
på undersiden, der har båret 21/2 em tykke loftsbrædder. Også lægtningen er 
gammel og af eg, tykkelsen er varierende, indtil 1 4 x 3 em. Skibets tagværk 
har gammel egetræsspærfod, men spær og hanebånd er fornyet i fyr. Kor-
tagets valmllader er tækket med middelalderlige tagsten; graterne har fået 
en skotrendeagtig form ved at være belagt med en række hulsten mellem to 
rækker dæksten. På kirkens øvrige tage ligger vingetegl. 

Kirken har i koret gulv af ølandsfliser, i skibet sorte og hvide fliser og brædde-
gulv, i våbenhuset gule mursten. Udvendig er kirken gulkalket. 

Klokkestabelen ved kirkegårdens hovedindgang er den bedst bevarede af de 
laalandske klokkestabeler og en af Danmarks interessanteste middelalderlige 
tømmerkonstruktioner (fig. 4—6). Den er rejst af svært egetømmer på store 
kampesten på den affladede top af en oldtidshøj. Midtstolpen måler forneden 
40 x 40 cm og er 7,28 m høj. De indadskrånende vægge består foruden af 
hjørnestolperne af stolper midt i faget, der er afstivet med to lag stikbjælker 
til midtstolpen med krumme knægte både ved midtstolpe og væg. I væggene 
ligger store kryds. De yderste fag i tagbjælkelaget hviler på de øverste remmes 
udstikkende ender og på midten på et falsk bjælkehoved, alle understøttet 
af krumknægte. Tømmeret har stregmærkenummerering, tildels af bomærke-
agtig form. Naglerne er runde med firkantede, facetterede hoveder, der stikker 
indtil 9 cm ud. Trods de svære afsværtninger har man senere anset det for 
at være nødvendigt at indsætte to lange kryds af fyrretræ og enkelte andre 
stykker forstærkningstømmer. Tårnets sider og gavltrekanter er klædt med 
karnisprofilerede fyrrebrædder, een på to. Træet er udvendig t jære t og taget 
dækket med vingetegl. Sandsynligvis er klokkestabelen fra samme tid som 
kirkens kor, o. 1350. 



B I R K E T K I R K E 641 

Fig. 7. Birket. Kalkmaleri (s. 641). 
Aa. Rl 1950 

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

I koret afdækkede Kornerup i 1900 kalkmalerier, som han istandsatte 1904. 
1910 fremdrog E. Rothe billeder i skibets hvælv, som at ter overkalkedes. 

1) (Fig. 7) o. 1500. I korafslutningens søndre kappe er en Gethsemanefrem-
stilling. Øverst ses Gud Faders velsignende hænder over en kalk med lidelses-
redskaber på et alter, som Kristus knæler foran. Bag ham står t re apostle. 
Over Kristi korsglorie er minusklerne ihs, over den nærmeste apostel p(etrus). 
Bagfra nærmer Judas sig med den svært bevæbnede vagt. Midt i kappen er 
malet en pelikan, der hugger blod af brystet til sine to unger på reden. Om-
kring hele scenen er havehegnet vist som et plankeværk med spidse stave. 
Farverne er grå og røde, baggrunden er fyldt af stjerner, prikker og et ranke-
slyng, der udspringer fra en toproset, og som også gik ind i de andre kapper, 
som iøvrigt syntes at have været nypudsede. 

2) O. 1500. I kappefligene på skibets midterste hvælv var malet bebudelsen 
og kongernes tilbedelse. Billederne var dårligt bevarede og overkalkedes atter . 
Ribber og buer syntes at have været udekorerede. 

I skibets hvælvingstoppe findes nymalede evangelistsymboler. 

4 1 
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I N V E N T A R 

Alterbordet er et fyrretræspanel med fire fyldinger på forsiden; bagsiden 
dannes af et muret postament til altertavlen, rimeligvis samtidigt med denne. 

Altertavle f ra o. 1800. I storfetet maleri (olie på lærred) af gravlæggelsen 
(fig. 9), 198 x 155 cm, vistnok udført af Johan Georg Wahl4 . Figurerne er 
meget akademiske i udførelsen og kompositionen uklar. Maleriet flankeres af 
joniske halvsøjler, som bærer en stærkt fremspringende gesims og en halv-
cirkulær segmentgavl med strålesol i midten. I det høje postamentfelt Johs. 
6,56 med nyere gylden fraktur , en gentagelse af den ældre indskrift . Søjler 
og postament er mørkt grønmarmoreret, det øvrige træværk gråmarmoreret. 

*Altertavle (fig. 10) trefløjet, tilskrevet Benedict Dreyer i Lybæk5 . Midt-
skabets relief skåret o. 1525, sidefløjenes figurer o. 1500. Midtskabet optages, 
bortset f ra et smalt skriftfelt forneden, af et stort dommedagsrelief med næsten 
helt frie, s tærkt bevægede figurer med uroligt foldet klædebon. I midten sid-
der en stor figur, Kristus som verdensdommer, på en klippe med fødderne på 
verdenskuglen og højre hånd (nu afbrudt) velsignende udst rakt mod de sa-
lige, mens den venstre er løftet afværgende mod de fordømte. Ved hans fød-
der knæler to lidt mindre figurer, til højre Maria, som ved sine håndbevæ-

E. Skov 1949 Fig. 8. Birket. Indre, set mod ost. 
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gelser søger at henlede Kristi opmærk-
somhed mod sit blottede bryst for på 
denne måde at minde ham om hans jor-
diske barndom, til venstre — i grov 
underkjortel og med viltert hår og skæg 
— Johannes Døberen (fig. 11), som med 
foldede hænder trygler om nåde for 
menneskene. Under Kristusfiguren, men 
lidt til venstre for feltets midtakse, står 
ærkeenglen Michael, som i venstre hånd 
har båret sjælevægten, kun ringen, den 
har hængt i, er bevaret, i højre hånd 
har han holdt korsstangen, hvormed 
djævelen nedstødes. Omkring de fire 
hovedpersoner udfolder det store drama 
sig lidenskabeligt, de døde, hvoraf een 
ved tonsur er karakteriseret som gejst-
lig, stiger op af gravene, og til højre for 
Kristus rejser et hjørne af himmelborgen sig med tårne og t inder; ved dens 
rundbuede portal står S. Peter i færd med at hjælpe en nøgen mand ind. 
Nedenfor venter en nøgen mand med topmave f romt på, at det skal blive hans 
tur, den næste er en kvinde, som blufærdigt holder hænderne op for brystet. 

Til venstre for Kristus ses modsat de fordømte. Øverst griber en djævel 
på en lidet anstændig måde fa t i en kvinde for at s tyrte hende i afgrunden. 
Gennem en klipperevne bag Johannes ' ryg og et hul i jordskorpen under hans 
ben får man et kig ned i helvede, hvor djævle piner menneskene i de evige 
flammer. Ved siden af ligger en nøgen kvinde på jorden i kamp med en djævel, 
hvoraf kun det ene ben er tilbage. I det smalle skriftfelt forneden er som for-
klaring på Kristi håndbevægelser malet en latinsk minuskelindskrift: »Venite 
benedicti patris mei« (»kom, I min faders velsignede«) og: »Ite maledicti in 
ignem eternum« (»gå, I forbandede, til den evige ild«). Foroven har der væ-
ret en †baldakin. Fløjene er vandret midtdelte af smalle skriftfelter, og i 
hvert af de fire felter, som foroven afsluttes af udskårne, tvedelte kølbue-
baldakiner, står t re apostle, skåret som løse figurer, de fleste på et lavt fod-
stykke. Apostlene, der er iført folderige dragter, bærer alle a t t r ibut ter , hvoraf 
enkelte er fornyede; ansigterne er meget karakterfulde. I de smalle skrift-
felter er navnene malet med minuskier. Den oprindelige staffering på kridt-
grund er bevaret undtagen på baggrunden, som nu er rødmalet ; klædedragterne 
er gyldne på retten og røde, blå og grønne på vrangen, himmelborgen og 
djævlene er ligeledes forgyldte og jordsmonnet grønt. 

4 1 * 

E. Skov 1949 

Fig. 9. Birket. Altertavlemaleri (s. 642). 
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L. Larsen 1951 
Fig. 10. Birket. *Altertavle (s. 642), 

På fløjenes ydersider har der været fire malerier på kridtgrund, to på hver 
fløj, adskilt af vandret te sort-gyldne bånd, men største delen er nu afskallet. 

På venstre fløj var øverst bebudelsen; Maria, der er iført gylden kjortel, ven-
der sig fra sin bog mod den hvidklædte Gabriel, som bærer et gyldent scepter 
og en skriftrulle med ordene: »Ave gracia plena« (»hil dig du benådede«). 
Derunder kongernes tilbedelse; Maria sidder med Jesus på skødet, mens den 
ældste af kongerne knælende rækker en skål med guldpenge frem mod barnet. 
På højre fløj var foroven Maria og barnet sammen med Marias mor, den 
hellige Anna, og forneden tilbad jomfru Maria og englene det nyfødte barn. 

På predellaen er der et primitivt billede af Veronicas svededug, holdt af 
to svævende engle, og antagelig malet noget senere end de øvrige billeder. 
Tavlen blev 1844 indsendt til Nationalmuseet af grev Reventlow. 

Altersølv. Kalk f ra 1697, noget omdannet i nyere tid, 21 cm høj. Rund fod 
med en senere påloddet fodplade, ved hvilken lejlighed profilerne muligvis er 
blevet ændret; cylindrisk, delvis fornyet skaft uden knop og usædvanlig stort 
bæger. På foden et graveret kors med påni t te t krucifiks, og i bunden er gra-
veret : »Perstrop 1697« med versaler. På bægeret Københavns bymærke 1697 
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NM. f o t . 
Fig. 11. Birket. Detail af »altertavle (s. 643). 

og mestermærke vistnok for Johan Heinrich Meel (Bøje s. 52). Samtidig disk 
med graveret kors på randen og i bunden graverede versaler: »Perstrop 1697«; 
samme stempler som på kalken. Oblatæske fra 1706, svarende til oblatæsken 
i Vesterborg (s. 626). På låget Peder Brandt og Abigael Maria von Støckens 
våben samt »Birckits-Kiercke« graveret med skriveskrift; i bunden Køben-
havns bymærke 1706 og mestermærke for Hendrich Reinicke (Bøje s. 57). To 
vinkander fra o. 1845 af københavnsk porcelæn. 

Sygekalk og -disk fra 1876 med Københavns bystempel. 
Alterstager. 1) Sengotiske, 27,5 cm høje. Høj fod med spor af tre ben, t r indt 

skaft med to profilerede ringe og tragtformet, hulkehlprofileret lyseskål. 
2) Syvarmet, af sølv, skænket 1938. 

†Røgelsekar, nævnt 18116. 
Døbefont (fig. 12—13), gotisk, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten fra 

1300'rnes midte. Den polygonale kumme har på hver af de otte sider et fabel-
dyr hugget i lavt relief og på hjørnerne lave, tværstregede sømme, som for-
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oven ender i liljer, hvis nederste blade ofte dannes af dyrenes hale- eller 
tungespidser. Af dyrene forestiller de to fugle, en flakt ørn og en galende hane; 
de øvrige har løvekrop og hestehoved, undtagen eet, som har »menneskehoved« 
med store, blottede tænder, cirkelrunde, stirrende øjne, spidse hundeører og 
kohorn; hist og her ender hale og ører i en palmet eller et akantusblad. Ko-
nisk skaft med svag entasis og en kraftig rundstav under kummen, den hul-
kehlprofilerede fod er delvis skjult under gulvet. Kummen dækkes nu af en 
marmorplade med hul til dåbsfadet. 1855 blev fonten overmalet med marmo-
rering7, men er nu renset. Tvm. 83,5 cm. (Mackeprang: Døbefonte, s. 390 ff.). 

Dåbsfad f ra 1644, glat. På randen graveret versalindskrift : »Anno 1644 
forærede jeg D. H. D.W. [Dorothea Hansdat ter Wiinblad] dete beken til 
Birkidtz kirkefundt« (sml. †epitafium s. 649). I bunden graveret: »Anno 1644 
T. O. S. sculp.« Tvm. 42,5 cm. 

Dåbskande, nyere, af tin. 
†Korgitter. Præsteindberetningen 1755 omtaler »Chors Døren, hvorpaa de 

fornemmeste Dyder præsenterer sig med deres Navne og Tegn«. 
Prædikestol fra sidste halvdel af 1700'rne, idet præsteindberetningen 1755 

endnu omtaler den tidligere †prædikestol, der var anbragt som lektoriestol 
»lige over Chors Døren«. Den nuværende stol er sammensat af dele fra for-
skellige tider og noget præget af det forhåndenværende materiale. Selve stolen 
har fire fag, hvert med to enkle fyldinger, den ene over den anden. På de tre 
hjørner står ældre søjler med udtrukne volutkapitæler og profilbaser over 
konsol med roset, bladværk og nedhængende tandsnit . Alene de tidligere 
taphuller viser, at disse søjler ikke hører til her, men deres anbringelse virker 

E. Skov 1949 
Fig. 12. Birket. Fantasidyr på døbefontens kumme (s. 645). 
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Fig. 13. Birket. Fantasidyr på døbefontens kumme (s. 645). 

iøvrigt ganske forstyrrende på stolens opbygning. Muligvis s tammer de fra 
den tidligere prædikestol, hvorfra gesimsens æggestav og tandsnit sikkert 
også hidrører. Til stolens sydside — stolen står på kirkens nordvæg op ad 
korbuen — er føjet to fag, der hvert indeholder en renaissancearkade med 
slyngbånd i bueslaget og pilastre med renaissanceprofileret skaf t ; de svarer 
ganske nøje til to felter i et panel bag fonten og kan sammen med disse mulig-
vis have tilhørt den gamle prædikestol. Opgangspanelet synes også at hid-
røre andetsteds fra. Den enkle, sekskantede himmel er antagelig samtidig med 
stolen. Under loftet et sekskantet midtfelt med kraftige profiler, udsavet 
hængeliste, som på bagsiden har været prydet med små konsoller, sikkert 
svarende til dem, som nu findes under kronlisten. Nye udsavede topstykker. 

Egetræsådret med forgyldning og nyere, fejlfulde frakturindskrif ter over 
ældre farver. Stolen hviler på en smedejernsbøjle uden ornamenter under 
midten samt et jernrør under vinkelfaget med renaissancefelterne. 

Stolestaderne er fra 1857 (syn). En samtidig degnestol stod tidligere i koret 
neden for prædikestolen8, men er nu anbragt i korets sydside. 

*Armstol (fig. 14) fra 1600'rnes begyndelse, af »kurultype« med fladsnitpry-
dede ben og ryglæn. Siden 1876 i Nationalmuseet. 

Skab af fyr fra 1600'rne, 143,5 cm højt . Rammeværket har profilerede lister 
foroven og forneden, lågen en stor, enkel profilfylding. Den samtidige lås har 
hjerteformet afslutning og usymmetrisk, volutformet låseblik. Gråmalet med 
røde profiler. Indmuret i korets nordvæg. 

Orgelpulpitur med drejede træbalustre, rimeligvis fra o. 18487 og samtidigt 
med orglet. Et nyt smukt †lægter nævnes 1808 (syn). 

E. Skov 1949 
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Orgel, nygotisk, antagelig identisk 
med det, som blev opsat o. 18487. †Org-
ler. 1) Positiv, nævnt 18009. 2) 1808 
fik kirken nyt orgel (syn). 

Pengeblok fra 1700'rne af jernbunden 
eg med affasede hjørner forneden. Stor 
firkantet taskelås og mindre, yngre 
hængelås. 82 cm høj, gråmalet. 

To klingpunge fra 1700'rne, af grå-
brunt fløjl med guldfrynser foroven og 
lille klokke forneden. Sortmalede, drej-
ede skafter. 

Lysekroner, moderne efterligning af 
barokkroner. 

Kirkeskibe. 1) 1850. Tremastet orlogs-
skib »Constitutionen«. På siden indskrif-
ten : »Tiltaklet efter Elbe-Blokaden 1848«. 
Skibet kasseredes 1916 og henlå i lang 
tid i klokkestabelen, men er nu restau-

reret og opstillet bag alteret. 2) Fregat »Ruth« fra 1916. 
Jordpåkaslelsesspade af t ræ med drejet skaft og jernbeslået blad. 

Klokker. 1) 1636, støbt af Jørgen Wulf. Om halsen versalindskrift: »Anno 
1636 gos mich M Jurgen Wulf an Gottes Segen is alles gelegen« (»mester Jørgen 
Wulf støbte mig 1636, alt beror på Guds velsignelse«). Trekløverblade som 
skilletegn, efter støbernavnet ornament med små frugter og blade, som gen-
tages på en bort under indskriften. Glatte hanke. Tvm. 92,5 cm. 

2) 1782, støbt af M. C. Troschell. Om halsen versalindskrift: »Soli Deo gloria, 
me fecit M. C. Troschel, Copenhagen anno 1782« (»Gud alene æren, M. C. Tro-
schell, København, støbte mig 1782«). Frise af ranker med rocaillebånd og 
under indskriften og på slagringen akantusblade. Glatte hanke. Tvm. 76 cm. 
Ophængt i klokkestablen i gammel klokkestol af eg. 

†Klokker. 1) På tre et halvt skippund (560 kg), afleveredes ved klokkeskat-
ten 1528. 2) 1692, støbt af Jørgen Stahl. Ifølge præsteindb. 1755 havde 
den følgende indskrif t : »Den hoyædle og velbaarne herre hr. Peter Brandt til 
Pederstrup, ridder, kongl. Majest. til Danmarck og Norge høybetroede ge-
heime raad og deputered ved landetatens commissariat. Perstrup gaard 1692«, 
og nedenunder »Gegossen Jørgen Stahl« (»støbt af J. S.«). Lidt større end 
klokke nr. 1 fra 1636. 

NM. f o t . 

Fig. 14. Birket. »Armstol (s. 647). 
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G R A V M I N D E R 

*Epitafium fra 1670. Bevaret er kun et maleri af et præsteægtepar, men 
efter al sandsynlighed stammer det fra et epitafium, som sognepræsten Hans 
Hansen L (Langeland?) og Dorothea Hansdat ter W (Wiinblad) (sml. dåbs-
lad s. 646) lod opsætte 1670. Indskriften var på dansk med forgyldte bog-
staver, øverst stod et skriftsted, Es. 53,4—5 på latin (præsteindb. 1755). 
Maleriet opbevares nu i stiftsmuseet i Maribo. 

Gravsten. 1) O. 1624. Elsebe Hinrichs Daater, død 29. dec. 1624. Grålig got-
landsk kalksten, 79 ,5x51 ,5 cm, med kursiverede reliefversaler. Under ind-
skriften, der begynder som randskrift og fortsætter som tværskrift på stenens 
øvre halvdel, er en oval kartouche med opstandelsesrelief og to blanke kar-
toucheskjolde. I hjørnerne cirkelfelter med dødningehoveder. I korets sydvæg. 

2) O. 1635. Anders Kieldsøn, død 2. dec. 1635, antagelig en søn af sogne-
præst Kjeld Thøgersen Gunderup. Rødlig gotlandsk kalkstensflise, 5 0 x 4 9 cm, 
med reliefversaler på siksakhugget bund. Nederst indhugget K T. I koret. 

3) O. 1639. Hans Kieldsøn, død 29. aug. 1639, rimeligvis broder til den 
foregående. Over indskriften et indridset volutornament, ellers nøje svarende 
til nr. 2. Samme stenart, 76 x 51 cm. I koret. 

Kirkegårdsmonument. Sandstensstele i empire fra første halvdel af 1800'rne 
med nyere indfældet marmorplade fra 1912. Stenen siges at s tamme fra Rodby. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsprotokol for Laalands søndre Herreds Provsti 1803—28 (provstearkivet, LA). 
— Udskrift af arkivet på Pederstrup. — L. A. Holms Samling (LA). — Museumsindbe-
retninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1876, J. Kornerup 1900 og 1904 (kalk-
malerier), E. Rothe 1910 (kalkmalerier), E. Moltke, Gertrud Købke Knudsen og E. Skov 
1949, Charles Christensen (Aa. Roussell) 1950. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 71 (NM). — Høyen: Notesbog VII. 1830. S. 52 
(NM). — M. Clemmensen: Notesbog I. 1907—08. S. 38— 
44; III. 1915. S. 72, og IV. 1914—16. S. 74 (NM). 

F. Beckett : Altertavler i Danmark fra den senere Mid-
delalder. Kbh. 1895. S. 45 ff. 

1 Fortegnelser og diverse Dokumenter vedkommende 
Kirker og Sognekald, 1666 (RA). 2 Kronens Skøder II, 
585. 3 Først iagttaget af arkitekt Elna Møller. 4 Weil-
bachs Kunstnerleksikon, 1. udg., nævner, at Wahl udførte 
en altertavle til en af grev Reventlows kirker på Laaland; 
sandsynligvis er det Birket. 5 V. Thorlacius-Ussing: Den 
senere Middelalder, »Danmarks Billedhuggerkunst« 1950. 
S. 126. 6 Indberetning om oldsager fra Vesterborg og Bir-
ket sogne 1811 (NM). 7 Pederstrups arkiv. 8 Haugner: 
Lollands nørre Herred s. 246. 9 L. A. Holms Saml. Fig. 15. Birket 1808. 



Fig. 1. Ringsebølle. Ydre, set fra sydost. E. Skov 1951 

R I N G S E B Ø L L E K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken, der i ældre tid også blev kaldt Egeby kirke1, er anneks til Rodby, et for-
hold, der fandt stadfæstelse efter reformationen2 , men som sikkert er ældre1. 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst. Den tilhørte efter reforma-
tionen kronen som en af Laalands mere velhavende landsbykirker, af hvis midler der 
kunne ydes støtte til andres istandsættelse3. Kirken blev 1726 tilskødet Abraham Lehn 
til Højbygaard 4 og med denne 1803 indlemmet i det da oprettede stamhus Sønderkarle, 
fra 1819 baroniet Sønderkarle5, under hvilket den stadig horer. 

Til overliggeren over syddøren er knyt te t et sagn om to brødre, af hvilke den ene, 
Ring, dræbte den anden i tvekamp og som bod byggede kirken6. 

K i r k e n l igger på en s v a g h æ v n i n g ved den t id l igere R ingsebø l l e Sø, der om 
v i n t e r e n o f t e s tod i d i r e k t e fo rb inde l se m e d R ø d b y F j o r d og o v e r s v ø m m e d e 
k i r k e v e j e n , s å a t s o g n e m æ n d e n e i k k e k u n n e nå f r e m t i l k i rken . 1578 s t i l lede 
d e k r a v om, a t p r æ s t e n u n d e r disse o m s t æ n d i g h e d e r skul le ho lde g u d s t j e n e s t e 
i e t h u s 2 . K i r k e g å r d e n er m e g e t lille og f o r m e t som en o t t e k a n t . D e n er a ldr ig 
u d v i d e t og hegnes m o d n o r d af k a m p e s t e n s d i g e r , på de a n d r e s ider a f e t del-
v is g a m m e l t s t a k i t . D e t h a r m o d syd en køre låge og m o d øs t en lille låge. 
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Fig. 2. Ringsebolle. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen 1943. 

1586 var kirkegården kun hegnet med et t jørnegærde7 , og efter svenske-
krigen var gærdet omkring kirkegården i 1660 »slet borte og øde«8. 

På kirkegården blev 1913 ved dræning nord for kirken fundet op mod et 
halvt hundrede skeletter, der lå ganske tæt i t re lag een alen under jorden. 
De lå alle med ansigterne nedad og hovederne mod øst9. 

Kirken består af romansk skib, gotisk kor og moderne våbenhus. På kirke-
gården har stået en tømret kokkestabel og på skibets nordside et våbenhus. 

Af den romanske kirke står nu kun skibet og det vestlige fag af koret. Den 
er bygget af granit, der udvendig er tilhugget som velformede kvadre. På 
indersiden af muren ligger ret flade, uregelmæssige kampesten henmuret i 
en ret grov, hvid mørtel, der er glat tet ud over stenene og har stregfuger. 
Skibet er opført på en syld af svære, særlig på sydsiden stærkt fremspringende 
kampesten, der inde i kirken danner et retliniet fremspring, som måske skal 
opfattes som en muret bænk. Formodentlig har de dårlige bundforhold nød-
vendiggjort et bredt fundament , som dog ikke har haf t den fornødne bære-
evne under vestgavlen, der i tidens løb har sat sig. Over syldstenene har skibet 
en høj sokkel med stærkt fald mod vest. Soklen er profileret med to rund-
stave og ligner meget soklen på Halsted kirkes skib (s. 597). Skibets syddør 
er stadig i brug; døroverliggerens forside har en buefrise og en siksak-bort 
og stenens underside, mærkeligt nok, en frise af små t rekanter og et romansk 
planteslyng over en kampscene i temmelig dybt hugget relief (fig. 4). Denne 
friskt og fortræffeligt huggede skulptur viser et tydeligt forsøg på at karakte-
risere de to mænd ved forskel i bevæbning og ledsagedyr. Den ene svinger 
en stridsøkse af velkendt romansk form med ægforstærkning og holder et 
rundt skjold med en kreds af nagler omkring skjoldbulen og langs randen; 
han er klædt i en halvlang kofte og har en tophue eller en hjælm på hovedet, 
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Fig. 3. Ringsebolle. Sydsiden for restaureringen. 1:150. Vistnok målt af Ove Petersen o. 1870. 

og bag ham ligger et dyr, der har hængeører, men iøvrigt ligner en bjørn, og 
gnaver på sit byt te . Den anden mand er klædt som sin modstander bortset 
fra, at han på hovedet kun har en lille, snæver hætte eller måske kun et pande-
bånd, men hans ansigtstræk er t i lstræbt forfinede i modsætning til den anden 
mands troldeagtige fysiognomi. Han svinger et bredbladet sværd med blod-
rende og dækker sig bag et stort, t rekantet skjold. Hans hest er tøjret med 
tøjlen lagt om en pløk, og der er omhyggeligt gjort rede for den høje sadel og 
stigrem og bøjle. Relieffet har forståeligt nok givet anledning til sagndannelsen 
(se indledningen s. 650). I virkeligheden er det sikkert en fremstilling af kam-
pen mellem onde og gode magter1 0 , hvor ondskaben er karakteriseret ved 
bjørn, økse og rundt skjold af orientalsk form, en erindring fra korstogene. 

Den nu tilmurede norddørs lige overligger er ornamenteret med en lille 
buefrise og en siksak-bort. I det ombyggede kors mure er på nordsiden indsat 
en romansk billedkvader med et udyr, der har et ejendommeligt, trefliget 
hoved, måske åbent gab med udstikkende tunge, og kløftet hale (fig. 6). På 
sydsiden sidder en kvader med et mandshoved i høj t relief (fig. 5). 

Af kirkens oprindelige vinduer ses nu kun på våbenhusloftet vest for por-
talen en rest af et ca. 75 cm bredt, smiget vindue, der har været rundbuet 
og på en opmåling (NM) fra før restaureringen i 1870 er vist enkelt smiget 
og med den udvendige højde angivet til ca. 86 cm. På samme opmåling er 
vist et tilsvarende nordvindue. Den romanske korbygning er nu kun mar-
keret ved sin svære murtykkelse, der ses ingen detailler. 
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I det indre ses af romanske detailler kun den brede korbue, som i veder-
laget har en svær, fremspringende skråkant, der går om både på øst- og vest-
siden af t r iumfbuen. 

Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid er den østre del af koret nedrevet og 
en ny, temmelig lang og lav korbygning opført af røde munkesten. Udvendig 
er i korgavlens undermur anvendt uregelmæssige, let t i ldannede granitkvadre, 
som ikke ligner skibets. Korbygningen er iøvrigt nu uden oprindelige detailler, 
men den ovenfor omtalte opmåling viser et dobbeltfalset, spidsbuet østvindue, 
der synes at have stået åbent til 1870. Over det østlige vindue i sydsiden er 
antydet toppen af en rund bue, som ses både indvendig og udvendig. 

Koret er senere overhvælvet med to fag krydshvælv, der har spidse buer 
og falsede hjørnepiller med vederlagsbånd, men ingen overribber. Skibets to 
tilsvarende hvælv har overribber med trinsten. 

Våbenhuset på skibets sydside er så stærkt omdannet, at der intet er be-
varet, som kan t jene til tidsfæsteise. Imidlertid viser den gamle opmåling, 
at kirken har haf t et gotisk våbenhus, der er blevet afkortet ca. 2 m, mens 
en del af langmurene er bevaret i de nuværende. Mod øst har der været en 
lille, firkantet glug, i sydgavlen sad en spidsbuet dør, og gavlen havde fem 

Fig. 4. Ringsebølle. Relief på syddorens overligger. 
Fot. efter papiraftryk (s. 651). 

E. R o t h e fo t . 

E. Skov 1951 

Fig. 5. Ringsebolle. Billedkvader på ko-
rets sydside (s. 652). 

Fig. 6. Ringsebolle. Billedkvader på korets nordside 
(s. 652). 

E. Skov 1951 
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stigende blændinger og tre små cirkelblændinger under ni kamtakker . Den 
oprindelige, lavtliggende taglinie kan endnu spores på kirkemuren. 

†Våbenhus. I en indberetning fra sognepræsten af 21. aug. 1913 nævnes, 
at der ved dræningsarbejder blev påtruffet et fundament af et lille våbenhus 
ved skibets nordportal. Fundamente t var lagt af kløvet kamp i kalk. 

†Klokkestabel. 1586 nævnes, at klokkehuset er bygfældigt på fodstykker, 
tømmer og klædning (syn). Ef ter svenskekrigen var stigerne i klokkehuset 
borte8 . 1819 skulle der lægges nyt fodtømmer, og klokkestabelen eksisterede 
endnu i 183311, men må være nedrevet inden længe derefter. 

Reparationer. I svenskekrigen var kirken udsat for en del overlast. For-
uden alle vinduerne forsvandt også døren til våbenhuset, denne sidste skal 
dog være ført til Rødby, efter at freden var sluttet8 . løvrigt manglede kirken 
på det t idspunkt 200 tagsten og 100 mursten. 1708—09 var vestgavlen revnet 
fra og truede med at s tyrte ned, så den måt te omsættes (rgsk.), men revnen 
viste sig igen 1803 (syn). 1816 blev et nyt vindue indsat ved prædikestolen 
(syn), og hele kirken havde i tidens løb fået nye, firkantede trævinduer og 
stod med sine mure af kvadre, kamp og mursten, smalle gesimser og kamløse 
gavle, da den store istandsættelse i 1870 blev sat i værk. Herved fik kirken 
nye, rundbuede jernvinduer, og alt teglstensmurværket blev dækket med 

Fig. 7. Ringsebolle. Indre, set mod øst. 
E. Skov 1951 
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cementpuds, der blev fuget som kvadermurværk. Den firkantede klokkeglug 
i vestgavlen, hvor klokken havde hængt, siden klokkestabelen forsvandt, 
blev ligesom den nye våbenhusportal og gavlkammene udstyret med »ro-
manske« detailler. Alle tagværkerne blev fornyet, og gulvene blev belagt med 
sorte, røde og gule sten i mønster. Indvendig blev vægge og hvælv glatpudset. 
Tagene er hængt med vingetegl. 

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

På skibets nordre overmur ses svage spor af retkantede og rundbuede ram-
mer, malet i okker. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er moderne, glat, af fyrretræ med fremspringende midtpart i . 
Det tidligere, antagelig murede †alterbord f jernedes ved restaureringen 187012. 

Altertavlen er et maleri af Kristi opstandelse, signeret A. Dorph 1870, i 
samtidig rundbuet , egetræsådret ramme. Den gamle *altertavle, som nedtoges 
1870, har efter traditionen været magen til altertavlen i Sædinge kirke1 2 og 
er rimeligvis identisk med en fragmentarisk bevaret katekismustavle, som nu 
opbevares på Lungholm. Storstykkets nedre felter, hvoraf ingen er bevaret, 
har været glatte, de øvre, af hvilke et par er i behold, har arkader. På de ydre 
rammestykker sidder halvsøjler, på de 
mellemste firkantpilastre. Tavlen har pre-
della, men hverken vinger eller baldakin, 
og er gråt overmalet. På bagsiden af stor-
stykket rester af malerier, vistnok sen-
gotiske, sandsynligvis f ra en middelalder-
lig skabstavle, som er sat sammen med 
katekismustavlen, der skal have båret års-
tallet 159213 (sml. altertavlen i Sædinge). 

Altersølv. Kalk f ra 1744, 23 cm høj. 
Sekstunget fodplade og fod med vulst 
under hulstav, sekssidet skaft med flad, 
tvedelt knop bestående af seks bukler. 
Stort bæger; under foden Københavns 
bystempel 1744 og mestermærke for Jør-
gen Nielsen Lind 1740 (Bøje 397). Sam-
tidig forgyldt disk med graveret cirkel-
kors på randen, profileret kant og mester-
mærke som kalkens. Oblatæske, skænket 

G. K . K . 1950 

Fig. 8. Ringsebolle. Vinflaske af tin 1727 
(s. 656). 
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1714. Cylinderformet æske, låg med vulst 
langs kanten og graveret versalindskrift: 
»Denne esske forerris af Peter Gisse oc 
hustrue til Ringse-Bølle kirke til en ihu-
kommelse efter dennem 1714«. I bunden 
vægtangivelse: »V(ægt) 8½ L(od)« samt 
Maribos bystempel og mestermærke for 
Daniel Harder (Boje 2014). Vinflaske 
(fig. 8) af tin, skænket 1727. Fladt klok-
keformet legeme med skrueprop. I hver 
af de svejede smalsider sidder en øsken 
til en †bærerem. På den ene side gra-
veret med kursivversaler: »Ringse Bølle 
kirke flaske anno 1727. R M S K«. 

†Altersølv. To sæt, hvert bestående af 
kalk og disk, det ene forgyldt, samt en 
oblatæske nævnes 169814. Disk af tin, an-
skaffet 1820 (rgsk.). 

Alterstager (fig. 9), senmiddelalderlige, 32,5 cm høje. Stor fod med flade 
rundled på tre små ben. Svært skaft af to let koniske led, adskilt på midten 
af en rundstav. Stor lyseskål svarende til foden. Lysetorn mangler. Stagerne 
har tidligere haf t to †lysepiber af jern1 4 . 

†Messehagel af rødt fløjl med sølvkniplinger og rødt taf t , nævnt 169814. 
Knæfaidsskranke, vistnok fra 1870, af drejede træbalustre med mahognikant. 
Døbefont (fig. 10), romansk, af granit. Rund, tøndeformet kumme, som for-

neden indsnøres af en flad tovstav ved overgangen til det omtrent lige så 
tykke, lave cylinderskaft. Foden er skjult under gulvet. Omkring kummen 
en bort af uregelmæssigt hugne rundbuefelter. Indvendig udmuret med mur-
sten. Tvm. 66 cm. (Mackeprang: Døbefonte, s. 121). 

Dåbsfad af sydtysk arbejde fra o. 1575, 41,5 cm i tvm. I bunden drevet og 
graveret bebudelsesfremstilling i cirkelfelt omgivet af blomster i bort af dobbelt-
ranke og minuskier. På randen indstemplede blomster og to graverede, symme-
triske våbenskjolde under initialerne IF og LG for Jørgen Friis til Krastrup og 
Halkjær og hans hustru Lisbeth Galde. På modsat side står initialerne CF. 

†Fontelåg. 1593 havde Rasmus maler »belagt og farved« et »Funte-tekke«15. 
†Korbuekrucif iks, et anseligt, fint udført træskærerarbejde, nedtaget 187012. 
Prædikestol f ra 1870 i »nyromansk« stil med tre rundbuefag. Egetræsådret . 

Den gamle †prædikestol f jernedes ved restaureringen; muligvis er det rester 
af denne, bl. a. fire *halvsøjler af samme type som prædikestolen i Taagerup 
(s. 672), der nu opbevares i Maribo stiftsmuseum. 

E. Skov 1949 

Fig. 9. Ringsebølle. Alterstage (s. 656). 
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Stolestader og degnestol fra 1870, ege-
træsådret. De gamle †stolestader var af 
eg, alle med låger12. 1660 manglede el-
leve stolesæder, og fem låger var »brudt 
og skiemt«8. 

†Skabe. 1586 manglede kirken en jern-
bunden kiste eller skab til at gemme 
klenodier, messerede og breve i7. 1590 
nævnes kirkens blok, hvori kirkens bre-
ve opbevaredes16 . 1660 omtales låsene 
på to skabe8, og 1698 nævnes et gam-
melt skab i koret1 4 . 

†Dørfløje . Den inderste kirkedør mang-
lede 1660 hængsler og stabler, mens den 
yderste dør var ført til Rødby8 . En 
svær dørfløj af eg med jernbeslag kas-
seredes 187017. 

†Pengeblokke. 1) 1593 nævnes en blok, 
som Rasmus maler havde »belagt og farved«15. 2) Af en †pengeblok, antagelig 
den, som fjernedes 187018, er foden bevaret. I skibet, indenfor kirkedøren. 

Pengetavle, f ra 1800'rne, af egetræ. 1593 nævnes en †kirketavle, som Ras-
mus maler havde belagt15 . 

Kirkeskib. Nyere fuldrigget skrueskib. 
Klokke, senromansk, fra 1200'rnes første halvdel. Skriftløs. Om halsen to 

spinkle tovstave. Alle hankene er a fbrudt og erstat te t med jern. Tvm. 64 cm. 
Indtil 1856 hang klokken i en †klokkestabel syd for kirken (s. 654), den er 
nu ophængt i en glug i vestgavlen (Uldall, s. 12). 

†Klokke på lire skippund, fem lispund (680 kg) afleveredes ved klokkeskat-
ten 1528. 

† G R A V M I N D E R 

I kirkens gulv lå indtil restaureringen to †gravsten, hvoraf den ene, som 
vistnok bar årstallet 1414, var lagt over ridderen Henrik Wardenberg af 
Egeby1 2 . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber for Lolland 1694—95, 1699—1715, 1719—20 (LA). — Synsforretninger 
over kirker og præstegårde m. v. 1803—13, 1816—24 (Lolland Falsters Stifts arkiv, LA). 
— Inventarium 1698, 16. april (V. Holms saml., LA). — Museumsindberetninger af 
J. Magnus-Petersen 1876, Gertrud Købke Knudsen 1949 og Charles Christensen (Aa. 
Roussell) 1950. 

4 2 

M. M. f o t . 

Fig. 10. Ringsebølle. Dobefont (s. 656). 
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S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 39 (NM). — J. J. Worsaae: Notesbog IV. O. 1853. 
S. 22 f. (NM). — J . K o r n e r u p : Notesbog XI I . 1859. S. 17 (NM). — Hans J. Holm: 
Billed- og ornamentfriser fra mands- og kvindedør, Lommeboger G. 43—44. 1877; 
Samme: Ornamentfrise over kvindedør, Skitsebøger 1878, G. 43; samme: Underside af 
overligger over mandsdor med billedfrise, Skitsebøger 1878, G. 44 (Kunstakademiet). 

Eigil Rothe: Rytterkampbilledet i Aal Kirke samt andre middelalderlige Kampscener 
i danske Kirker, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1908. S. 95—104. — 
J. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygninger 1883. S. 125. — Ole Svendsen: 
Træk af Ringsebølle Sogns Historie, AarbLollFalst. 1939. S. 29—59; samme: Fra Ringse-
bølle Sogn, AarbLollFalst. 1941. S. 146—152. 

1 Ældste danske Archivregistraturer Y, 843 f. 2 Haugner: Fuglse Herred s. 169. 
3 Dronning Sophies Kopibøger 1588—1617, s. 198 og 290. 4 Haugner s. 194. 5 Bobé, 
Graae og West: Danske Len, 443 ff., 447. 6 J. Friis: Laaland-Falster I, 507; Haugner 
s. 165. 7 Karen Brahes ms. nr. 280, s. 117v (LA. Odense). 8 Tingsvidne fra Fuglse 
Herred, Aalholm Len Komm. 30. aug. 1660, Vejledende Arkivregistraturer II, 42 (Rente-
kammerarkivet, LA). 9 Indberetning af pastor A. Liisberg 21. aug. 1913 (NM). 
10 Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1908. S. 95 ff. 11 Larsen: Laaland 
Falster I, 282. 12 AarbLollFalst. 1939. S. 31. 13 Abildgaard: Notesbog I, 39. 14 In-
ventarium 1698, 16. april. 15 Provstevisitats 1593. Afskr. i Thott 730, 2°, 316v (kgl. 
Bibl.). 16 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 494. 17 AarbLollFalst. 1939. S. 59. 18 Smst. 
s. 32. 

Fig. 11. Ringsebølle 1786. 



Aa. Rl. 1950 
Fig. 1. Taagerup. Ydre, set fra nordøst. 

T A A G E R U P K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken siges i katolsk tid at have været viet til Vor Frue1, hvilket ikke stemmer 
godt med, at i et afladsbrev fra 14702 nævnes »kapellet ved den salige Jomfru 

Maries alter i Taagerup sognekirke«. Til dette alter havde der, efter hvad der meddeles 
i en visitatsberetning fra 15593, i middelalderen været stor valfart, og et dertil knyt te t 
marked, afholdt på Mariæ bebudelsesdag, afskaffedes forst 16364. 

Om ejerforholdene i middelalderen vides intet, udover at kronen allerede for refor-
mationen havde kaldsretten5 . Kirken forblev under kronen6, indtil den 1725 blev til-
skødet fru Emmerense von Levetzau sammen med Aalholm og Bremersvold7, og den 
hørte under sidstnævnte gård8, indtil den overgik til selveje 1. januar 1911. 

K i r k e n l igger o m t r e n t m i d t i den lille by på en s v a g h æ v n i n g i t e r r æ n e t . 
K i r k e g å r d e n , de r h a r en s to r udv ide l se m o d n o r d og ves t , hegnes m o d n o r d 
og øs t af s t end ige og en af p r æ s t e g å r d e n s b i n d i n g s v æ r k s l æ n g e r , på de a n d r e 
s ider a f m u r a f k l ø v e t k a m p , s t a k i t , h æ k og t r å d h e g n . På syds iden , m o d v e j e n , 
er en s t o r j e rn l åge og en lille t ræ låge . En lille låge fø re r i øs t ind t i l p r æ s t e -
g å r d e n ; den b lev f o r n y e t 1692—93 (rgsk.) . I 1721 v a r k i r k e g å r d e n k u n o m -
g ive t a f r i sgærde (rgsk.) . 1723—24 b lev en s t e n s æ t t e r b e t a l t fo r 86 f a v n e 

42* 
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Fig. 2. Taagerup. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1950. 

kirkegårdsmur, og året efter blev vestre kirkelåge repareret (rgsk.). 1712—13 
nævnes †kirkeristeri og søndre †port (rgsk.). 

Kirken består af romansk kor og skib, gotisk tårn og moderne våbenhus, 
alt af røde munkesten i munkeforbandt . De tre gamle bygningsdele har mange 
sorte bindere. 

Den romanske kirke. Koret og skibets østgavl er bygget først med fortandinger 
i skibets langmure ca. 90 cm fra disses østender. Koret har lisener på øst-
hjørnerne og dobbelt skråkantsokkel, hvis øverste led løber af på lisenerne. 
Østgavlens undermur har mange indridsede kors og bomærker. Midt i gavlen 
sidder et romansk vindue med helstens stik, hvis underkant er pudset ; vin-
duet står i et rundbuet spejl med omløbende løberskifte af delvis krumhugne 
sten. Det er, som mange af kirkens detailler, stærkt præget af Hans J. Holms 
restaurering i 1891—93. Det stod før restaureringen t i lmuret i yderflugten, 
men med vinduesjernene bevaret. Et fladskifte går hen over gavlen og fort-
sætter på langmurene i buefrisens konsolskifte. Gavlen har i rejsehojde en 
styltet buefrise på rulskiftestillede, afrundede konsoller; derover ligger to 
savskifter. Gavltrekanten er t rukket tilbage over en skråkant og er i 1870 
nymuret i krydsskifte sammen med sine udsmykkede kamme og tinder (syn). 
Der er ingen gavlkonsoller, men fodtinderne hviler nu på kraftige, uskønne 
udladninger i højde med tagskægget (fig. 3). 

Korets sydside har en fin lille præstedør i fremspring (fig. 4). Til falsene 
er anvendt riffelhugne sten (fig. 5). Det tredie led dannes af en trekvart-stav, 
som har terningbase og -kapitæl, meget omhyggeligt udført i en 1 2 x 1 3 cm 
teglsten. Plinten under søjlerne samt østre base er fornyet. De øvrige led har 
som vederlag et i falsene fremspringende skifte med to dybe riller. Indvendig 
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Fig. 3. Taagerup. Korets ostgavl. 1:100. Målt af A. Braun Petersen 1944 (s. 660). 

er døren smig med fladbue, smigen er dog moderne, og døren ses at have haf t 
større bredde, antagelig med retkantede false. Øst for det moderne sydvindue 
spores et ældre. Korets sydside har en styltet rundbuefrise på rulskiftestillede 
konsoller, der alle sammen er forskelligt udformet med halvkugler eller bizarre 
profiler skåret efter brændingen (fig. 4). Derover et savskifte. Gesimsen er 
nymuret 1870. 1868 nævnes en trægesims, måske en sugfjæl (syn). 

Korets nordside synes at have haf t en til sydsidens svarende buefrise, dog 
har konsollerne, hvoraf gamle kun er bevaret på fløjene, vist været enklere 
udformet. Det meste af buefrisen er nu ommuret i gule sten og i en lidet over-
bevisende form. Et romansk vindue kunne tidligere skelnes. 

Skibets østgavl har på nordsiden over kortaget en udkragning med skrå 
underkant og i begge sider ansats til gavlkonsoller. Gavltrekanten er i 1870 
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ommuret i krydsskifte (syn). Skibets dobbelte skråkantsokkel skyldes Hans 
J. Holm; 1878 havde skibet ingen sokkel, men synlige syldsten. 

Sydportalen er stor og står i et kraf t igt fremspring, som øverst over en skrå 
ti lbagetrækning har en lav trekantgavl med savskifter langs skrålinierne og 
med et savskifte som tredie skifte i gavlfeltet. Feltet er s tærkt restaureret, 
men vist i hovedtrækkene gammelt. Den runde dørbue har helstens stik, hvori 
hvert f jerde eller femte skifte dannes af to bindere, og et omløbende løber-
skifte af let krummede sten. Portalens false er næsten helt nye, dog er i vest 
de t re yderste led oprindelige, deriblandt den ydre trekvart-søjle, som har 
base af et omvendt klokapitæl i modsætning til de restaurerede led, som har 
terningform. Vederlagsbåndet er profileret med en rille over en vulst og er 
overalt nyt . Sydsiden viser to tilmurede vinduer med helstens stik; et tredie 
har vist siddet øst for det moderne spidsbuede. Foroven på muren i øst findes 
kun ansats til en gavlkonsol, i vest er den bevaret med fem led, hvoraf det 
nederste er en forlænget buefrisekonsol, dog ikke rulskiftestillet. Den krydsende 
rundbuefrise er kun bevaret i enderne og bag våbenhustaget , idet den øvrige 
del er restaureret som spærfrise. Gesimsen og savskiftet derunder er ny. 

Skibets nordside har en tilmuret, af Hans J. Holm stærkt restaureret por-
tal, der står i et vandret afsluttet fremspring. Den store helstens rundbue 
med ledsagende krumme binderskifter og savskifte skyldes restaureringen og 
er næppe korrekt, gamle sten findes først i buens tredie, retkantede led; de 
har, ligesom den østre fals' gamle, inderste trekvart-søjle, grov riffelhugning. 
Søjlen har gammel base og klokapitæl. Det inderste helstens led har afrundet 
hjørne. Vederlagsbåndet er profileret som på sydportalen, men er her tildels 
gammelt. Øst for portalen sidder et romansk vindue som blænding; lignende 
vinduer har antagelig siddet på de nuværendes pladser. En krydsende rund-
buefrise på afrundede binderkonsoller på højkant er her bevaret i hele læng-
den, savskiftet derover er vist gammelt, men bloktandgesimsen er ny. Nord-
siden har gavlkonsoller som sydsiden. 

Skibets vestgavl er delvis bevaret i tårnet . Ca. 2 m over rejsehøjde har den 
en udkragning på rulskiftetandsnit med afrundet underkant og spor af hvidte-
kalk mellem tænderne; derover er gavlen muret med stående siksak og har 
langs taglinierne et savskifte mellem to løberskifter, som ikke har fortsat 
under udkragningen. Øverste top er afbrudt , og indvendig er gavlen gjort 
tyndere i flere afsæt. 

Det indre. Korets østvindue er genåbnet af Hans J. Holm, der har fornyet 
lysningsstenene. Korets overmure har romansk, meget glat puds over mur-
værk med glittede rygfuger. Korbuen er i 1862 ommuret i spidsbuet form, 
den har vederlag af en stejl, fremspringende hulkant. Halvanden sten syd og 
nord for korbuevangerne sidder ind mod skibet rundbuede sidealternicher, 
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Fig. 4. Taagerup. Præstedor. 1:50. Målt af Aksel Henriksen 1944 (s. 660). 

som tildels er dækkede af de gotiske hvælvingspiller. Skibets midterste syd-
vindue ses på loftet som en smig rundbue pudset på undersiden; buens slut-
sten er riffelhugget. Udenom vinduets halvstens stik er med lysgråt malet 
et omløbende skifte med hvide kalkfuger. Murværkets fugning er ikke så glat 
som korets, ligesom også den glittede puds er mindre glat. 

Ændringer og tilføjelser. I sengotisk tid er i koret indbygget et seksdelt 
hvælv på falsede hjørnepiller med lille vederlagsbånd. I skibet er indbygget 
to fag krydshvælv med falsede hjørnepiller og rektangulære midtpiller med 
vulst i vederlaget. Skibets hvælv har topkvadrater og helstens vægbuer; ingen 
af de tre hvælv har overribber. På korets østgavl spores syd for vinduet et 
lavere siddende, rundbuet vindue med smige sider. Det respekterer vist det 
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gotiske hvælv og virker som en senere indhugning. På det tilsvarende sted 
i nord ses intet vindue, og karakteren af murens yderside taler imod, at der 
skulle have været et vindue på dette sted. 

Tårnet er i sengotisk tid bygget af en velbrændt, rod munkesten, lidt kor-
tere end kirkens, med mange sorte bindere. Tårnet har udvendig samme bredde 
som skibet og er bygget på en syld af store kampesten under en højtsiddende 
skråkant , som dog ikke findes på det samtidige trappehus. Tårnets understok-
værk har mod syd et stort, spidsbuet, mangefalset vindue med skiftevis rode 
og sorte sten i yderste stik. Det er i 1891 gengivet sin nuværende form efter 
en tid lang at have været ers tat te t af et mindre og laveresiddende. Det til-
svarende vestvindue har mindre gennemført polykromi i st ikket; en tid synes 
vinduet at have t j en t som dør, det er formodentlig den, der blev t i lmuret 
i 1679—80 samtidig med, at tårnbuen blev udvidet til størst mulige bredde 
(rgsk.: murmester Jørgen Funch udhugger »Suefbuen« i taarnet og igenmurer 
en dør i t aa rne t : 12 rdl. For en seng lejet til murmesteren i 8 uger og 2 rejser 
med murmesteren til Vaabensted, der han var syg). Samtidig blev indsat en 
vindueskarm i vestre gavl, og glarmesteren fik 2 rdl. for tre vinduer deri 
(rgsk.). Tårnrummet har samtidigt krydshvælv med helstens vægbue mod 
skibets gavl. Ribberne er aliaset på den øverste del, de har ingen overribber. 
Trappehuset har fladbuet dor i spidsbuet spejl med polykromt stik. Spindel-
t rappen har forneden loft af stigende fladbuer, derefter stigende tøndehvælv. 
Mellemstokværket har til tre sider en dobbeltfalset, fladbuet glug og et bjælke-
lag af meget svære egebjælker. Ca. 85 cm over dette ligger i murene et stort 
antal radiært stillede, gennemgående bomhuller, ca. 20 x 20 cm. De er tilmurede 
i yderflugten og kan have været brugt til stilladsbomme, men er dog måske 
beregnet på et udvendigt tømmergalleri, som kan have haf t fortifikatoriske 
opgaver. Muligvis er det aldrig kommet til udførelse, idet en karakterændring 
i murværket lidt over bomhullerne antyder en afbrydelse i byggearbejdet, 
der kan have medført , at den oprindelige byggeplan er opgivet. Klokkestok-
værket, der udvendigt er moderne skalmuret, har til hver side to dobbelt-
falsede, fladbuede glamhuller med små cirkelblændinger på siderne. Svær, 
gammel klokkestol. Bloktandgesimsen og de overliggende udkragninger er 
nye. Pyramidespirets fløj har under en friherrekrone F R (Frederik Raben) 
i spejlmonogram og årstallet 1748. Tømmeret i tårnet blev repareret 1689—90, 
og der blev lagt 1500 spån på (rgsk.). 1705—07 blev der igen indlagt adskil-
lige nye tømmerstykker, og hele spirets beklædning blev fornyet med 10 000 
tagspån, der blev hugget, høvlet, kogt og blåfarvet af tømrermester Laurids 
Hald. Der blev indsat otte nye lemme i glamhullerne (rgsk.). 1723—24 er 
der a t ter tale om tagspån, sikkert til spiret, samt t jære og »hollandsk brun-
rødt at komme i tjæren« (rgsk.). 
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Aa. Rl . 1944 
Fig. 5. Taagerup. Detail af præstedør i korets sydside (s. 660). 

Våbenhuset er oprindelig middelalderligt, men så stærkt ombygget, at det 
nu må kaldes moderne, selvom der sikkert indgår middelalderlige dele i dets 
mure. 1697—98 blev der indsat en ny våbenhusdør af fem egeplanker med 
jernbeslag (rgsk.), og 1720—21 blev loft og lem over våbenhuset forbedret, 
og samtidig blev der indsat nyt vindue i gavlen (rgsk.), men 1838 krævedes 
indsat et vindue i østsiden af våbenhuset, da det var helt mørkt (syn). Dette 
blev at ter t i lmuret, da man i 1863 fandt , at remme og bjælker var rådne, 
og indbyggede et hvælvet loft og anbragte et vindue i den midterste blænding 
(i sydgavlen?) (syn). Indtil Hans J. Holms restaurering havde sydgavlen tre 
små, spidsbuede blændinger og kam med fem tinder. Ef ter ombygningen fik 
gavlen samme inddeling, men tinderne blev gjort ganske lave. 

Ef ter at de små, romanske lysåbninger blev tilmuret, har kirken haf t flere 
sæt vinduer. På en skitse af Hans J. Holm er i skibets sydmur vist et stort, 
fladbuet, t i lmuret vindue på hver side af våbenhuset, mens der i brug kun 
var et stort, spidsbuet på det nuværendes plads. Et lignende sad i korets syd-
mur skærende lidt ind i præstedørens fremspring. De var ligesom tårnvinduet 
af t ræ med sprossedeling. Kirken var dengang »strøget med farve i lighed 
med en stor del lollandske kirker« (lysrød?); gesimserne stod med blank mur. 

Alle tagværker er nye. Vinduerne er spidsbuede og mangefalsede, og kirken 
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står med blank mur og hængt med vinge-
tegl undtagen på trappehuset , der har 
munketegl. 1721 blev kirkens tag repa-
reret med munketegl (rgsk.). Gulvet i kir-
ken består nu af røde og gule mursten 
på kant i mønster, i våbenhuset af grå 
og gule fliser. 

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

1578 befalede provsten »som ofte for-
hen, at den slemme maling i kirken skulle 
udslettes«9, hvilket efterhånden skete. 

I 1883 blev kalkmalerierne genfundet 
i hvælvene; de blev fremdraget og re-
staureret af Kornerup i 1889 og gen-
restaurerede af E. Lind i 1943. Alle de-
korationerne er udført i slutningen af 
1400'rne, men de falder i tre meget for-
skelligartede grupper. Ældst er korhvæl-
vets billeder, dernæst følger pietågruppen 

på korets østvæg og til sidst skibets dekorationer, der kun er bevaret i øst-
hvælvet, idet de i det vestre hvælv malede ved en prøveafdækning fandtes at 
være så drastiske, at de ikke blev istandsat. Dette hvælv og t r iumfmuren er 
i ny tid blevet dækket af kalkdekorationer, der mest t jener til at fremhæve 
de middelalderlige billeders fine kvalitet. 

1) Korhvælvingen har i østkappen Kristus som verdensdommer på regnbuen 
med Maria og Johannes ved siden og flankeret af evangelisttegnene. Sydsiden 
viser Kristus for Pilatus og hudfletningen, i vestkappen ses korsfæstelsen, 
hvor den romerske høvedsmand holder et minuskelskrif tbånd: »vere filius dei 
erat iste« (»sandelig denne var Guds søn«). Endelig findes gravlæggelsen og 
opstandelsen mod nord. De usædvanlig store figurer er dygtigt malede og 
plastisk vel gennemarbejdede. I billedernes underkant er et knækket, per-
spektivisk bånd, som afskærer hovedscenerne fra de rankesmykkede kappe-
flige og, i østkappen, fra opstandelsen af gravene. Farverne er dodenkop, gul, 
grøn og grå. Karnat ionen svinger fra gul til lysviolet og grå. På ribberne er 
malet treblade og i hvælvtoppen en stor rankeslyngsroset. 

2) Østvæggen har en smuk, i sepia tegnet pietågruppe (fig. 6). Når Kristus 
tilsyneladende er fremstillet som en gammel, skaldet mand, skyldes det må-
ske, at en tornekrone nu er næsten helt forsvundet ligesom Marias glorie. 

E . L . 1 9 4 3 

Fig. 6. Taagerup. Kalkmaleri på korets ost-
væg (s. 666). 
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Fig. 7. Taagerup. Kalkmaleri i skibets østhvælv, vestkappen (s. 667), 

Det realistiske udt ryk for moderens sorg over sønnens stive, døde legeme 
savner sit lige i dansk kalkmaleri. Billedet er skjult bag altertavlen. 

3) Skibets østhvælv har d jærvt tegnede billeder fra det gamle testamente 
omgivet af planteslyng og på en baggrund af st jerner og prikblomster, utvivl-
somt af »Elmelundemesteren«. I østkappen ses skabelsen af himmellegemerne 
og havets dyr, deriblandt to havfruer, samt skabelsen af markens urter, landets 
dyr og fuglene. Sydkappen har Adam og Evas skabelse, hvorover på et minuskel-
skrif tbånd læses: »Ada(m) prim(us) homo dampnavi t cecula po mo«, hvor de 
sidste tre ord vel er fejlskrivning for secula pomo (»Adam, det første menneske, 
gjorde slægten forbandet formedelst et æble«). Vestkappen (fig. 7) har Herrens 
formaning og adskilt derfra ved en stor blomst, hvori der sidder en engel med 
et »håndorgel«, syndefaldet med et forklarende skr i f tbånd: »hic ada(m) et eva 
decepti su(n)t a drachone« (»her bedrages Adam og Eva af slangen«). I nord-
kappen ses uddrivelsen af Paradis og jordelivet, hvor den skæggede Adam 
arbejder med hakke, mens Eva (fig. 8) spinder omgivet af tre børn, hvoraf 
det ene spiller top. Indskriften over uddrivelsen lyder: »hic xpellu(n)t(ur) de 
paradiso ab a(n)g(e)lo cu(m) flienti [flammanti?]« (»her uddrives de af Paradis 
af engelen med flammesværd«). I kappefligene er malet forskellige kuriøse 
billeder: en mand afskærer halen på en skimlet hest; en mand iført omvendt 

E. L. 1943 



668 
F U G L S E H E R R E D 

E . L . 1 9 4 3 

Fig. 8. Taagerup. Kalkmaleri, Eva, i nord-
kappen af skibets østhvælv (s. 667). 

E . L . 1 9 4 3 

Fig. 9. Taagerup. Kalkmaleri i kappeflig i 
skibets osthvælv (s. 668). 

s t rudhætte holder en stor kat i forpoten og svinger en hammer mod den (fig. 9), 
indskriften »skona« er formodentlig hans navn ligesom »bagge« over en tredie 
mand, der bærer en sæk, mens en f jerde holder en urtekost og en slagtet gris. 
De to første fremstillinger fandtes tidligere også i Tirsted kirke, Fuglse herred, 
malet af samme kunstner, hvis hånd også kan genkendes i andre kirker i 
amtet . Billederne mangler karnation, men iøvrigt er farverne de samme som 
i korhvælvet. Ribberne har rødbrunt og grønt kvadermønster, mens der i 
hvælvingstoppen er malet et besynderligt ornament, der nærmest ligner en 
spids narrehue omgivet af store, flagrende blade. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et nyere fyrretræspanel med fremspringende midtpart i . An-
gående †sidealtre se bygningsbeskrivelsen s. 662. 

†Alter klæder. 1) Nævnt 1719, af silkeblommet stof, skænket af præsten 
(rgsk.). 2) Fra 174810, af rødt plyds med herskabets våben broderet på 1 1 (ge-
hejmeråd Frederik von Råben og Berthe von Plessen). 

Altertavlen er et maleri af Kristus gående på søen, signeret A. Dorph 1876, 
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Aa. Rl . 1944 
Fig. 10. Taagerup. Indre, set mod ost. 

i stor nygotisk ramme. Om den tidligere †altertavle er intet oplyst, udover at 
den 1684 blev renoveret af maleren (rgsk.) og igen trængte til at opmales 
1845 (syn). 1559 nævnes et Mariabillede, »hvortil fordum valfartedes meget« 
(sml. indledningen s. 661). 

Altersølv. Kalk sammensat af dele fra forskellig tid. Fod i renaissancestil 
med sekstunget fodplade og lodret, riflet s tandkant . Ornamental gravering af 
streger og liljer langs fodens sømme, og på dens ene tunge er graveret et kru-
cifiks. På fodpladen to ens bomærker og versalindskrift: »Taagerup XLVIII 
lod«. Resten af kalken, en flad knop med riflet overside, glat skaft og stort 
bæger med stærkt udsvejfede sider, s tammer fra o. 1846 (syn) og har under 
knoppen mestermærke for P. O. Qvade, Maribo (Bøje 2019). Forgyldt disk, 
rimeligvis samtidig med kalkens fod. På randen graveret cirkelkors. Forstærket 
kant . Nyere oblatæske af forsølvet kobber med kors og blomsterranker. Vin-
kande, sort, af københavnsk porcelæn. 

Alterstager i renaissance fra o. 1650, 37 cm høje. Fod med bred fodplade 
og mange profiler, som går jævnt over i skaftet , der øverst har et slankt ba-
lusterled. Dyb, profileret lyseskål og lang lysetorn. 

†Messehageler. 1) Af rødt fløjl, nævnt 1697 (rgsk.), antagelig den samme, 
som 1766 omtales som en gammel rød messehagel af overskåren fløjl med 
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guldkniplinger11 . 2) Rimeligvis fra 174810, af sølvbrokade med herskabets 
våben broderet (sml. †alterklæde nr. 2, s. 668). 

†Røgelsekar, nævnt 176611, fandtes endnu 183310, men er senere forsvundet, 
med mindre det er identisk med et røgelsekar i Nationalmuseet, som o. 1875 
blev fundet i Torslunde sogn. 

Alterskranke, nyere. †Alterskranke fra 1721, af fyrretræ (rgsk.). 
Døbefont (fig. 11), romansk, et gotlandsk eksportarbejde af rødt, f lammet 

Hoburgmarmor. Den brede, firpasformede kumme har i hver af sidernes fire 
indskæringer en rundstav, som foroven ender i et hoved, hvoraf de to ser lige 
frem, mens de to andre er drejede let til siden; de livfulde, glatragede ansigter 
har kraftige, djærve træk (fig. 12). Det ligeledes firpasformede skaft er let til-
spidset opefter og har en omløbende rundstav under kummen. Foden, der er 
af samme tværsnit , har lodret underkant og en skråkant ved overgangen til 
skaftet . Tvm. 93 cm. I skibet ved indgangen (Mackeprang: Døbefonte, s. 396). 

Dåbsfad af sydtysk type fra o. 1575, stemplet H S på randen. I bunden en 
drevet syndefaldsfremstilling i minuskelring omgivet af en hjort-og-hund-frise. 
På randen en ganske tilsvarende hjort-og-hund-bort og små indstemplede 

Fig. 11. Taagerup. Døbefont (s. 670). E . M. 1939 
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Fig. 12. Taagerup. Detailler af dobefonten (s. 670). 

blomsterornamenter. I kanten to små huller til ophængning og i randen en 
senere nedhamret afløbsrende. Tvm. 63 cm. Anbragt på en marmoreret træ-
plade i fonten. 

Dåbskande af tin fra o. 1850, stemplet L. Buntzen. 
Korbuekrucifikser. 1) (Fig. 13) o. 1400—1450. Den ca. 117 cm høje figur har 

vandret s trakte arme, stærkt f remskudt brystkasse og krydsede fødder. Hove-
det, som bærer tornekrone, hælder mod højre skulder, og det trekantede, skæg-
løse ansigt er påfaldende plebejisk. Lændeklædet er bredt og vandret stribet 
af de mange dårligt skårne folder. Snip i venstre side. Samtidigt eller lidt 
ældre(?) korstræ med hulstavprofiler og cirkulære evangelistskiver med sym-
bolerne i ældre ordning. Korsarmene slutter udefter med lige afskårne profil-
led. Figuren er gråmalet over rester af en ældre staffering med rødlig hud-
farve, rødt lændeklæde og røde evangelisttegn. På skibets nordmur. 

2) (Fig. 14) sengotisk, fra o. 1500. En meget dygtigt skåret lille figur. Krop-
pen hænger spændt i en jævn bue tilhøjre i de senede, skråt s trakte arme, 
fødderne er krydsede og brystkassens detailler udarbejdet med omhu. Lille, 
foldet lændeklæde, knyt te t foran. Hovedet, som hælder mod højre skulder og 
danner en naturlig fortsættelse af kroppens kurve, har snoet tornekrone og 
langt, bølget hår, hvoraf en lok hænger frem foran højre skulder. Det smalle 
ansigt er meget fint og følsomt formet. Figuren står i blankt t ræ på et nyere 
kors over prædikestolshimlen (s. 673). 

E. Skov 1949 
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E. Skov 1949 
Fig. 13. Taagerup. Korbuekrucifiks (s. 671). 

†Korgitter. 1833 nævnes »Korsdøren«, hvorover prædikestolen tidligere stod10 . 
Prædikestol (fig. 15) i ung-renaissance, vistnok fra 158610, oprindelig anbragt 

som lektoriestol (sml. †korgitter). Stolen er af et ret tør t og provinsielt arbejde, 
svarende til prædikestolene i Rødby (s. 166) og Gloslunde (s. 361) og beslægtet 
med de seksdelte altertavler, f. eks. Gloslunde (s. 360), Græshave (s. 368) og 
Landet (s. 377). De lire fag har hver et arkadefelt med kannelerede pilastre, 
profilkapitæler og bueslag prydet med tandsni t og tungebort ; i sviklerne flad-
skårne englehoveder med fuldmåneansigter, og midt i hvert felt en lille stjerne 
af metal. Hver arkadefylding flankeres af kannelerede søjler med høje blad-
skedeprydbælter og akantus- og volutkapitæler. Forkrøbbet postament med 
religiøs indskrift skåret med reliefversaler (Rom. 1.) og smalle felter på frem-
springenes forside. Nyere hængestykker med fladsnit. Gesimsen består af for-
krøbbet arkitrav og kronliste samt frise med indskrift, Jer. 1, som postamen-
tets. På frisefremspringene abeagtige hoveder. Nyere opgang med smedejerns-
rækværk og bærestolpe formet som en langstrakt baluster. 
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E. L. 1943 

Fig. 14. Taagerup. Korbuekrucifiks (nr. 2, s. 671). 

Samtidig sekssidet himmel. Mellem to forkrøbbede lister religiøs indskrift 
på latin med reliefversaler og på fremspringene hoveder som på stolens frise-
fremspring. I de nyere topgavle står årstallet 1894 og initialerne F R L og 
S R L (Frederik og Suzanne Raben-Levetzau). Øverst seks store bøjler sam-
tidige med topstykkerne, kronet af et krucifiks (se korbuekrucifiks nr. 2, s. 671). 
Under himlens hvælvede underside svæver en nyere helligåndsdue. 

Stolen har haf t et femte *fag, hvoraf et fragment nu er i Nationalmuseet1 2 . 
Stol og himmel står nu i renset eg med undtagelse af faget mod væggen, 

som har bevaret en ældre staffering på kridtgrund med grågrønt arkadefelt 
og rødt, hvidt og sort på bueslaget. I skibets sydøsthjørne. 

Stolestaderne er fra 1890'erne efter professor Hans J. Holms tegning, det 
samme gælder degnestolen og et aflukke, hvori et harmonium er opstillet. 
Gavlene har hjerteformet afslutning foroven. Stafferingen grå med røde og 
grønne detailler. †Degnestol nævnes 176611. 

†Stolestader. 1) 1696 fik snedker Wibert 36 rdl. for at gøre 18 stole af ny, 
og 1699 anskaffedes yderligere 13 nye stole (rgsk.). 2) 1847 udsattes stolene til 

43 
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E. Skov 1949 

Fig. 15. Taagerup. Prædikestol 1586 (s. 672). 

fornyelse (syn), men de nye stole, som blev opsat, omtales allerede 1890 som 
værdiløse både i form og brugbarhed. 

†Herskabsstole. Bevaret er lire gavltopstykker med adelsvåben i kartouche-
værksrammer fra o. 1625. De udtungede, symmetriske våbenskjolde bærer 
hjelmprydelser og er anbragt på baggrund af stærkt krøllede akantusblade, 
et af skjoldene støttes desuden af en vildmand. Rammerne, der svarer sam-
men to og to, består af stærkt vredet, men svagt brusket kartoucheværk, det 
ene par har på siderne tilløb til spir med beslagværk. Gavlene er antagelig 
opsat af landsdommer Holger Bille til Højbygaard og hustru Anne Juul , idet 
det ene sæt våben tilhører hans forældre, Knud Bille og Hilleborg Gylden-
stjerne (lig. 16), og det andet sæt hendes forældre, Ove Juul til Mejlgaard og 
Johanne Kaas. Topstykkerne er overmalet med en gråbrun farve og bærer 
ingen spor af oprindelig staffering. 
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Fig. 16. Taagerup. Topstykker fra †herskabsstole (s. 674). 
O. N. 1947 

1756 nævnes yderligere tre †stole: 1) med årstal 1575 og våbenskjolde for 
Hilleborg Gyldenstjernes forældre, Christopher Gyldenstjerne til Iversnæs og 
Anne Parsberg, 2) fra 1575 med våben tilhørende Knud Billes forældre, Steen 
Bille til Kærsgaard og Helvig Ulfeld til Hojbygaard og 3) med indskriften: 
»Mogens Gøis Styll (!) til Engebøllegaard«13. 

†Kiste til at forvare klæderne i, nævnt 1719 (rgsk.), vel den samme som 1766 
omtales som en gammel beslagen kiste10 . 

†Pulpi tur , nævnt 1678 (rgsk.) og 1824 (syn). 
Pengeblok fra 178114, jernbunden og lænket til muren med jernbojler sam-

lede med en firkantet taskelås. Blokken har affasede hjørner og på forsiden 
en låge med hængelås. Pengeslidse af jern og fire store udskårne hjorneknop-
per. Ny grå staffering med sorte beslag og forgyldte naglehoveder. †Pengeblok 
nævnes 1696 (rgsk.). 

†Peng etavier. 1) Omtalt som ny 1723 (rgsk.). 2) 1766 nævnes to pengetavler1 1 ; 
den ene, der omtales som gammel, er rimeligvis identisk med nr. 1. 

†Præsterækketavle. På prædikestolens (eller lektoriepulpiturets) bagside fand-
tes 1755 optegnet alle præsternes navne siden reformationen (præsteindb.). 

Maleri fra o. 1850 af Kristus, som velsigner vinen og brødet, en kopi 
efter Carlo Dolci; muligvis har det siddet i den tidligere altertavle. 

Tårnur, mærket A. Funch 1862. †Sejerværk nævnes 1697 (rgsk.). 1699 staf-
feredes solskiven på tårnet , og 1724 blev en ny sejerværksskive lavet af seks 
alen egeplanker og otte alen egetømmer (rgsk.). 1774 omtales sejerværket 
som udueligt15. 

Klokker. 1) Fra o. 1450, stobt af Johannes Nicolai (sml. klokke nr. 2 i Ny-
43* 
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købing kirke s. 229). Klokken, der er skriftløs, har på halsen et støbermærke 
og på legemet et lille relief forestillende S. Birgitta siddende ved sin læsepult. 
Hankene er glatte. Tvm. 105 cm (Uldall s. 87). 

2) Fra 1616, rimeligvis støbt af Michel Westphal. Om halsen reliefversaler 
i tre linier med rosetter og løvehoveder mellem ordene: »Aar efter Christi 
fødsel 1616 hafver erlig och velb(yrdig) mand Holger Bilde til Høyby gaard 
med sin kiere frue velb(yrdig) frue Anna Juel, H. Anders Henrickson Veil, 
menige sognefolch sampt och Taagerup kirke bekostet denne klocke. M. Mig-
kel«. Under indskriften en frise af korsblomster. Hanke med sildebensmønster. 
Tvm. 86,5 cm. 

†Klokke på tre skippund, at ten lispund (624 kg), afleveredes ved klokke-
skatten 1528. 

G R A V M I N D E R 

Fra et †epi ta f ium s tammer antagelig to 70 cm høje kvindefigurer, Klog-
skaben og Kærligheden, fra o. 1625. Regge figurer står på en profileret plint 
og bærer et nøgent barn, som de støtter med henholdsvis højre og venstre 
hånd, i den anden hånd holder de et spejl og en drueklase. Skikkelserne er 
overdrevent slanke, ansigterne kraft igt markerede og draperierne flot skårne 
og omhyggeligt arrangerede. »Klogskaben« bærer hovedlin, »Kærligheden« er 
barhovedet. Figurerne er egetræsmalede, oprindelig staffering kan ikke kon-
stateres. 

Gravsten fra 1685 over sognepræst Hans Hansøn, født i Togerup af præste-
folk 1627, sognepræst 1655, gift 1658 med Abigael Sadolin, født i Horbeløf 
af præstefolk 1637. Fire børn: Margareta, Karen, Abigael Maria og Hans. 
Sønnen og to af døtrene hensov før deres far, som døde 4. okt. 1685, »hvilken 
dag han og blef ordineret, efter 30 aars aflagte tieniste og 26 aars fuldendte 
egteskab«. Den ældste dat ter blev gift med hans efterfølger Hans (Johannes) 
Sidenborg, som lod stenen bekoste 1685. Grå kalksten, 154 x 9 1 c m , med 
reliefversaler. I hjørnerne cirkelfelter med evangelisttegnene, mellem de øverste 
Apoc. 2,10 og et lavt relief visende en knælende præsts himmelkroning, mellem 
de nederste Gen. 32,26 og Jakobs kamp med engelen. I skibets vestmur. 

Ved våbenhusets ydermur står en runesten, som 1868 blev fundet på 
præstegårdens mark. Stenen, der s tammer fra vikingetiden, bærer indskrif ten: 
»Østens sønner rejste denne sten efter deres broder Spærle, skipper hos Es-
bern Næb«16. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Lollands gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1678—1725 (RA); Regnskaber for 
Lolland 1694—95, 1699—1715, 1719—20 (LA); Reviderede Regnskaber, Kirkeregn-
skaber (Lollands Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber) 1721 25 (RA). — Synsforretninger 
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over Kirker og Præstegaarde 1803—13, 1816—24 div. år, (Loll. Falst. stifts arkiv, LA); 
Syn over Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—54 og for Fuglse Herred 1855—61 
(LA); Syn over Fuglse Herred 1860—1880 (Nykøbing bispegård). — Inventarium 1766, 
2. juni, og 1781, 20. juni (afskrift i NMs arkiv). —- Inventarium 1698, 16. april (Holms 
saml. LA). — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (Lolland Falsters stifts 
arkiv, LA). — Indberetning fra Hans J. Holm til lensgreve Raben-Levetzau 1890. 
Museumsindberetninger af J. Kornerup 1868 (runestenen), J. Magnus-Petersen og 
C. Engelhardt 1878, J. Kornerup 1889 (kalkmalerier), Hans J. Holm 1890, C. A. Jensen 
1919, E. Lind 1943 (kalkmalerier), Gertrud Købke Knudsen 1949 og Aa. Roussell 1950. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 38 f. (NM). — J. Kornerup: Notesbog III . 1865— 
82 (1868). S. 50 f. (NM). — Hans J. Holm: Skitseboger K 33—36; 39—40, 1892 (Kunst-
akademiet). 

J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier i danske Kirker. Kbh. 1895. S. 78. 
1 Gamle Efterretninger om Fuglse Herred etc. 1811, 1. hefte s. 25 (Præsteindberet-

ning 1707). 2 Acta Pontificum Danica II, 420; Trojel o. anf. st. 3 Kirkehist. Saml. 
3. R. VI, 485. 4 Kancelliets Brevbøger 12. nov. 1636. 5 Frederik den Førstes danske 
Registranter s. 294 og 368. 6 Fortegnelse og diverse Dokumenter vedkommende Kirker 
og Sognekald, 1666 (RA). Dronning Sophies Kopibøger 1588—1617, s. 29. 7 Bobé, 
Graae og West: Danske Len s. 207; Lolland Falsters Landstings Skøde og Pantebog 
1723-34 2°, s. 207 ff. 8 Fortegnelse over Kirker og deres Ejere 1809 (RA), Trap 
1.—4. udg. 9 Visitatsberetning, Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 492. 10 Larsen: Laaland 
Falster I, 245. 11 Inventarium 1766. 12 Inv. nr. D. 9292. 13 Abildgaard: Notes-
bog I, 38. 14 Inventarium 1781. 15 Danske Atlas VI, 471. 16 Jacobsen og Moltke: 
Danmarks Runeindskrifter, sp. 267 f. 

r 
Fig. 17. Taagerup. Uden årstal. 



Fig. 1. Torslunde. Ydre, set fra sydost. 

T O R S L U N D E K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken, der efter et nu forsvundet dokument siges opfort 1440 og viet til S. Peder1, 
er siden 1635 anneks til Taagerup2 , men har tidligere været annekteret til Fuglse3. 

En kongelig befaling af 1585 om kirkens nedbrydelse på grund af dens bygfældighed og 
sognets forening med Fuglse blev ikke efterkommet4 . 

Ef ter reformationen tilhørte kirken kronen5 under Aalholm len, blandt hvis lensmænd 
var Frederik Hobe (sml. altersølv s. 682 ff.), indtil den 1726 blev tilskødet Abraham Lehn 
sammen med Højbygaard6 og med denne indlemmet i det da oprettede stamhus, fra 
1819 baroni, Sønderkarle7, hvorunder den forblev8, til den overgik til selveje 1. januar 
1925. 

K i r k e n l igger på en lille b a k k e n o r d fo r den p æ n e l a n d s b y ; f r a n o r d v e s t 
e r der f r i t u d s y n m o d k i r k e n . K i r k e g å r d e n e r u d v i d e t m o d syd og nord , den 
er o m g i v e t af et s t a k i t og h a r i syd en s to r ko re låge af t r æ . I 1721 v a r der 
ingen k i r k e g å r d s m u r , m e n m a n s a m l e d e s t en der t i l ( rgsk.) . D e t synes , som o m 
lågen p å d e t t i d s p u n k t h a v d e e n t ø m r e t o v e r b y g n i n g m e d t a g (rgsk.) . 

K i r k e n b e s t å r a f r o m a n s k k o r og skib og m o d e r n e v e s t t å r n . Tid l igere l å 
på syds iden e t b i n d i n g s v æ r k s v å b e n h u s m e d k lokkesp i r . 1586 v a r »et k l o k k e -

E. Skov 1951 
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Fig. 2. Torslunde. Plan. 1:300. Målt af Grethe Kølle 1948. 

tårn af t ræ så godt som forfaldent«9, øjensynligt en middelalderlig, tømret 
klokkestabel. 

Den romanske kirke blev o. 1870 underkastet en omfattende istandsættelse, 
men dens udseende før den tid kendes i hovedtrækkene fra en opmåling af 
Ove Petersen (fig. 3). Den er bygget af røde munkesten i lidt uregelmæssigt 
munkeskifte med mange sorte bindere. I murfoden er senere indsatte, kløvede 
granitsten under en dobbelt skråkantsokkel, der er gammel på korets øst-
og nordside og løber af på hjørnelisener, der ikke findes på skibets gavle og 
er nymurede på vestenderne af skibets langmure. Kirken havde før 1870 ge-
sims af et tandsnit med rulskiftestillede tænder under et savskifte. Under 
tagskægget en nyere udkragning bestående af en bred afrunding mellem ret-
kanter . 1586 nævnes sugfjæle9. Hvis der har været gavlkonsoller, var de på 
det t idspunkt forsvundne. Af kirkens romanske vinduer kendes kun østgavlens. 
Murværket, hvis lejefuger følger terrænets fald til begge sider fra skibets øst-
gavl, har indtil 1870 antagelig haf t åbentstående bomhuller. 

Koret og skibets østgavl er bygget forst med stående fortandinger i skibets 
langmure ca. 1 m fra østhjørnerne. Østgavlen har et i lysningen t i lmuret ro-
mansk vindue; stikket har i murfladen en højde af ca. 17 cm og er ledsaget 
af et løberskifte af krumhugne sten. Under gesimshøjde er gavlen kraget ud 
over et tandsnit af rulskiftestillede sten med afrundet underkant. Derover 
ligger et savskifte. Gavlen er iøvrigt glat, øverste halvdel af gavltrekanten 
og de store kamme er fra 1870, før den tid sad der et lille, ligearmet blændings-
kors i gavltoppen. Koret har på sydsiden en ti lmuret præstedør i et lille frem-
spring, der er vandret afsluttet med en afrunding. Hjørnelisenen løber ned 
på fremspringet. Dørens runde buer er nye, men i falsen står en riffelhugget 
rundstav, der som base har et omvendt klokapitæl. Staven har nu intet kapi-
tæl, men på den gamle opmåling er vist et stort kapitælled, der nærmest har 
terningform; detaillerne i opmålingen er dog ikke pålidelige. 

Skibet er bygget til koret med langmurenes retning afvigende noget mod 
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nord. Det er meget fa t t igt på oprindelige detailler, idet kun portalernes bort-
huggede fremspring kan anes. På den gamle opmåling ses imidlertid, at begge 
portalerne har stået i vandret afsluttede fremspring, og at den søndre på det 
t idspunkt endnu har været i brug. Dens portalfremspring har været afslut tet 
med en rundkant , dørhullet har været rundbuet og har haf t to retkantede 
false indenfor portalfremspringet, og indvendig har døren været afdækket 
med et fladt spærstik. Nordportalens fremspring har været afsluttet i to af-
sæt, iøvrigt synes den at have været som sydportalen. Façadetegningen viser, 
at de retkantede false har været uden kapitæler eller anden udsmykning. 
Skibets østgavl er glat med moderne kamme og tinder. Vestgavlen er glat 
og havde før tårnets opførelse to små stumper savskifte i toppen. 1718—19 
nævnes kammen på den sondre side (rgsk.). 

I det indre ses den glatte, rundbuede korbue. 
†Våbenhus. 1586 omtales, at våbenhuset var »noget brøstholden«9. 1686—87 

var det »gandske paa jorden« og blev repareret af tømrer, murer og spån-
tækker, der tilsammen i arbejdsløn fik 29 rdl. 2 mrk. Desuden blev der købt 
materialer. Det var øjensynlig en bindingsværksbygning, således som vi 
kender våbenhuset gennem håndværkerregnskaber i de følgende år op til 
1868—70, da det blev erklæret for at være meget brøstfældigt (syn) og før 
nedrivningen blev opmålt sammen med kirken af Ove Petersen (fig. 3). Det 
var i sin sidste skikkelse en bindingsværksbygning på ca. 5 x 5 m bygget på 
en syld af kampesten. På sydsiden havde det en dør med overrude med to 
krydssprosser. Det havde profileret trægesims og valmtag, der vist var tækket 
med spån. Væggene synes at have været pudsede, så bindingsværket ikke var 
synligt. Opmålingen viser, at våbenhuset bar et f irkantet rytterspir med 
klokken. Også spiret var af udvendig pudset bindingsværk og havde som fod-
linie en kraftig profilplanke. Det havde pyramidetag med fløj stang og krone 
over vejrfløjen og seks glamlemme. Det er i regnskaberne vanskeligt at skælne 
rytterspiret fra den tømrede †klokkestabel, der omtales 1586 (se s. 678), og 
hvis nedrivningsår ikke kendes. Når i 1686—87 under eet omtales, at »det 
brøstfældige vaabenhus og taarn forfærdiges« med blandt andet to 12 alens 
egestolper og 19 ranker, og man 1720—21 under tårnet bruger tre 11 tommer 
tykke fodstykker på 23½ alen og to 12 x 12 tommer »risege« à 11½ alen, vir-
ker det, som om det er til klokkestablen, så meget mere, som hjørnestolperne 
på andre klokkestabler netop er ca. 12 alen lange, og man næppe ville bruge 
så svært egetømmer til våbenhuset. På den anden side siges det spåntækte 
tårn 1721 at være ot tekantet (rgsk.), 1722—23 lægges 2 render af bly mellem 
tårn og kirke (rgsk.), og 1755 fastslås udtrykkeligt, at over våbenhuset sidder 
et lille tårn med spir, som ganske vist siges at være sekskantet (præsteindb.). 

Reparationer nævnes år efter år i regnskaberne. De omfat ter tagværker og 
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Fig. 3. Torslunde. Sydfaçade for restaureringen. 1 :150 . Målt af Ove Petersen o. 1868. 

lofter, mure og vinduer. Således indkøbtes i 1722—23 foruden en mængde 
tømmer 7200 spån, lybske og flensborgermursten og Hade, lybske tagsten. 

Tårnet er opført af store, røde mursten 1868 efter tegning af Ove Petersen 
og er i jerncifre mærket med årstallet og bogstaverne J B L (J. Bertouch Lehn). 
Samtidig blev våbenhuset revet ned og kor og skib hovedrestaureret. 

Tagværkerne er fornyede i fyr med anvendelse af enkelte gamle egestykker. 
Kirken har nu indvendig glatpudsede lofter og vægge og gulv af grå og gule 
teglfliser og mursten. I t å rnrummet ligger der store teglfliser. Udvendig står 
kirkens mure blanke med vingeteglshængte tage og rundbuede jernvinduer. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er muret af munkesten og beklædt med fyrretræ. 1700 blev der 
indkøbt brædder til at beklæde alteret med, da det forrige var meget gammelt 
og forfaldent (rgsk.). 
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Altertavle af katekismustype i ung-renaissance med malet årstal 1582, nøje 
svarende til altertavlerne i Græshave (s. 368), Gloslunde (s. 360) og Landet 
(s. 377). Den nuværende staffering fra 192610 viser en brun bundfarve, blå-
grå marmorerede søjler og brogede profiler; storvingerne har lysegråt ranke-
værk, og baldakinen er blå med gyldne stjerner. I storstykkets felter nye gyldne 
frakturindskrif ter , fra venstre: dåbsbefalingen, nadverordene og Fadervor. I 
storstykkets og baldakinens frisefelter oprindelige latinske versalindskrifter: 
»Præsentiam credimus modum nescimus« (»vi tror på tilstedeværelsen, men 
måden, hvorpå det sker, kender vi ikke«) og »Verbum Domini manet in æter-
num« (»Herrens ord forbliver i evighed«) samt et symmetrisk skjold med bo-
mærke. På baldakinfrisens fremspring endvidere årstallet 1582. Indtil restau-
reringen dækkedes tavlens midte af et 1 2 4 x 9 3 cm stort, yderst middelmådigt 
maleri af Kristus i Gethsemane fra midten af 1800'rne, nu ophængt på skibets 
sydvæg. En undersøgelse af farvelagene viste, at rammeværket har to over-
malinger i gråbrune farver og derunder en zinnoberrød lokalfarve med en 
fyldig grøn farve på de horisontale led og forgyldning på søjlerne og indskrift-
felternes profiler. Storstykkets felter var udfyldt med indskrifter, midtfeltet 
i øverste række viste desuden rester af en malet korsfæstelsesscene. 

Altersølv. Kalk (fig. 5) sammensat af fod og skaft fra 1593 og bæger fra 

E. Skov 1950 
Fig. 4. Torslunde. Indre, set mod øst. 
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C. A. J . 1917 

Fig. 5. Torslunde. Alterkalk 1593 (s. 682). 
NM. f o t . 

Fig. 6. Torslunde. *Røgelsekar (s. 684). 

o. 1850. Foden er rund med en ganske smal fodplade og lodret s tandkant med 
et lille rudemonster. På fodens overside en graveret seksliniet versalindskrift 
mellem to bladværksborter og øverst, lige under knoppen, et bælte med rude-
mønster. Indskriften lyder: »Anno 1593 haffver erlig och welbyrdig mand 
Frederick Hobe thil Boserop holfvitsmand paa Nykiøffving och Aaleholm och 
hans kiere høstru(!) erlig och welbyrdig frue fru Sitzel Wrne gifvid denne 
kalck och disck thil Torslunde kircke Gud aldsommecktiste thil ære hand 
unde os alle ad(!) leffve saa her ad wy maa lefve hos hannem ævindelig. Amen.« 
I skrif tbåndets ene side to hjelmede, bladprydede alliancevåben for Hobe og 
Urne med givernes initialer og årstallet 1593. Den store knops seks rudebosser 
bærer bogstaverne »Ihesus« med relieffraktur, og knoppens over- og under-
side er prydet med stiliserede, krydsskraverede blade, hver med en høj t op-
drevet, dråbeformet bosse på midten. Over knoppen et kort, t r indt skaft med 
graveret rudemønster som fodens; under denne to ens mestermærker (bo-
mærker) for en ukendt mester (Bøje 3055), sml. *vinkande 1593 fra Nysted 
(s. 186). Stort, glat bæger fra o. 1850 med mestermærke for Asbjørn Jacobsen, 
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MM. f o t , 
Fig. 7. Torslunde. Døbefont (s. 685). 

København (Bøje 1060). Samtidig disk med firpasformet bund og treblade i 
de skraverede svikler. På randen graveret Jesumonogram og alliancevåben 
for Hobe og Urne med initialerne F H og S W samt årstallet. Rest af for-
gyldning i bunden, som har et stemplet T, muligvis fra en reparation 1854 
(syn). Oblatæske fra 1863 med kirkens navn og mestermærke for Anton Michel-
sen, København (Bøje 1063). Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn. 

†Altersølv. 1586 nævnes en sølvkalk og en disk af bly(!)9, antagelig identisk 
med den disk af tin, som nævnes 1590 sammen med en tinkalk, en uforgyldt 
solvkalk og en lille vinflaske11. En gammel vinflaske af tin nævnes 1684, og 
samme år forfærdigedes en ny tinflaske (rgsk.). 

Alterstager i renaissance fra 1600—1625, 33 cm høje. Bred, kraft igt profileret 
fod, skaft med vaseled og halvbaluster adskilt af et skarpt profilled, flad, 
profileret lyseskål og svær lysetorn. Den ene fodskål, der er lidt grovere profi-
leret end den anden og af mørkere metal, synes påsat senere. 

*Røgelsekar (fig. 6), sengotisk, af malm, 19 cm højt . Foden mangler, hullet, 
hvorigennem den har været fastgjort , ses endnu. Skålen rund med tre af-
skårne flader i fortsættelse af rudimentære gavle på låget, der er formet som 
et uregelmæssigt sekssidet pyramidespir. I gavlfelterne halvrunde buler med 
røghuller i roset på den til låget hørende halvdel; spirets spids er afbrudt . 
Ophængt i jernkæder i en t rearm af malm med fire kædeøskener på under-
siden og på oversiden en ringøsken, der har form af en hånd, som griber om 
en malmring. Siden 1862 i Nationalmuseet. 



T O R S L U N D E K I R K E 685 

O. N. 1946 
Fig. 8. Torslunde. Hel-

genfigur, S. Peder 
(s. 687). 

N. J . Te rmansen 1938 

Fig. 9. Torslunde. *Korbuekrucifiks 
(s. 686). 

O. N . 1 9 4 6 

Fig. 10. Torslunde. »Ma-
riafigur (s. 687). 

†Messeklokke. 1590 nævnes en lille primklokke1 1 . 
†Messehageler. 1590 var messeklæderne så slemme og uskikkelige, at ingen 

værre var i Fuglse herred1 1 . 1722 nævnes en gammel messehagel af sortblommet 
fløjl med guldgaloner (rgsk.). 

Alterskranke, nygotisk, af støbejern. 
Døbefont (fig. 7) romansk, af granit. Den store, uregelmæssigt formede 

kumme har langs den øvre rand en tovstav og derunder en arkaderække, 
mellem hvis runde, uregelmæssige og ulige brede buer der sidder små blade 
eller knopper. Arkadernes pilastre har hverken kapitælled eller nogen særlig 
markeret afslutning forneden. Skaftet består af et ganske kort cylinderled 
over en stor tovsnoet knop. Den firkantede fod er næsten helt skjult under 
gulvet, men på en tegning af Magnus-Petersen1 2 fra 1878 ses den at være 
trapezformet med hjørneknopper og et reliefhugget bueslag på hver side. 
Fonten er gråbrunt oliemalet, kummens indre mørtelfyldt. Tvm. 74 cm. I 
korbuen (Mackeprang: Døbefonte s. 122). 

Dåbsfad af messing, glat, med en ganske smal kant og stejle sider. På randen 
graverede, stærkt udslidte initialer: H B og H(?) G(?) D 1648. Randens under-
side er stemplet med to trekløvere. Fadet hviler på en fastmuret messing-
ramme med tovstav. 

Dåbskande af forniklet tin fra o. 1850. 
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†Fontelåg. Et sirligt dække over fon-
ten, udført 1721 af slotssnedker Wibert 
Matthison (rgsk.). 

*Korbuekrucifiks (fig. 9), højgotisk, 
fra o. 1325. Figuren er ca. 165 cm høj. 

Hovedet hælder ganske svagt mod højre, 
det bølgelokkede hår er skilt midt over 
panden og falder bag de udstående ører 
ned på skuldrene. Lille mund med 
fremtrædende overlæbe og nedadbuede 
mundvige. Kraft ige halssener og tyde-
ligt markeret kraveben, de nedre ribben 
er angivet ved fordybede linjer. Lille 
sidevunde. Det brede, meget folderige 
lændeklæde danner vulst om hofterne. 
Højre ben er lagt over det venstre, de 
fleste tæer mangler. Armene er afrevne 
og stærkt medtagne, alle fingre mangler. 
Det løse korstræ er samlet af ottekan-
tede planker, på hvis skråkanter der i 
relief er skåret afkvistede grene. Figuren 
er stafferet med grå marmorering, på 
lændeklædet ses rester af rod maling på 
kridtgrund1 3 . I stiftsmuseet, Maribo. 

Prædikestol i høj-renaissance fra o. 1610, oprindelig anbragt som lektoriestol 
i korbuen. Stolen består nu af fire undersætsige fag, der i storfelterne har be-
slagværksdekorerede arkader med udtungede pilastre uden kapitælled. Posta-
ment- og frisefelterne er ligeledes udfyldt med beslagværk. På hjørnerne mel-
lem storfelterne står ret svære halspilastre med kanneleret skaft og bosseret 
bryst . Ved gesimshjørnerne er der parvis grupperede diamantbosser og mel-
lem postamentfetterne større, enkelte bosser, som griber over hjørnerne. Under 
fodlisten svungne, beslagværksprydede hængestykker. Nyere bærestolpe og 
opgang. Stolen står nu i skibets nordøstre hjørne (se fig. 4). 

Sekssidet himmel, samtidig med stolen. På frisen er fastsømmet et vistnok 
yngre udsavet ornament. Fem topgavle med beslagværk af samme karakter 
som stolens og over hjørnerne spir med drejede kugler på firkantede posta-
menter. På himlens underside sidder under et kassetteret midtfelt en glorie-
smykket helligåndsdue (fig. 12). Trods den rige anvendelse af beslagværk er 
stolen som helhed et temmelig tør t arbejde, hvilket yderligere understreges af 
en staffering i gulligt og brunt med enkelte hvide og blå detailler. 

Fig. 11. Torslunde. †Monstransskab. Efter teg-
ning af Magnus-Petersen 1878 (s. 687). 
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Stolestader, nyere og ganske enkle, egetræsmalede. †Stolestader. 1723 blev 
de fleste kvindestader gjort af ny (rgsk.). 

†Degnestol, repareret 1721 (rgsk.). 
†Monstransskab (fig. 11), gotisk, udhugget af een egeblok. Skabet, der ken-

des fra en tegning af Magnus-Petersen, havde i forsiden to døre, nederst en 
trædør, derover en gitterdør af jern med spærstikformet overkant. Skabets 
øverste del var afbrudt , men det har antagelig haf t pyramidetag, afsluttet 

med et ca. 20 cm højt *topspir endende i en korsblomst, som nu lindes i Na-
tionalmuseet. Skabet, som var ca. 180 cm højt , lå 1878 på pladsen foran skolen. 

†Lås . En stor, uformelig trætaskelås på døren til kirken krævedes 1842 
erstat te t af en jernlås (syn). 

†Pengeblok, repareret 1721 (rgsk.). †Pengetavle, gammel, nævnt 1721 (rgsk.). 
*Træfigurer. 1) (Fig. 8) senromansk, fra o. 1250, forestillende S.Peder , ca. 

100 cm høj. Den frontale, i ryggen stærkt udhulede figur er meget medtaget . 
Fødderne mangler totalt , mellem benene er et stort stykke bortflækket, og 
en del af halsen og højre skulder, som har været udført for sig af et særligt 
træstykke, er nu forsvundet. Figuren er meget enkelt udført uden nærmere 
udarbejdelse af enkeltheder. Hår og hageskæg er svagt bølget, øjnene store 
uden detailler, munden lige og med et boret, nu kalkfyldt hul i underlæben. 
Venstre hånd holder en lukket bog ind mod kroppen, og højre hånd bærer en 
stor nøgle med i tubrudt håndtag og uden kam, den øverste ende er nu til-
spidset. Den brede og flade, men dog ret smalskuldrede krop dækkes af et 
klædebon, som falder i bløde, rolige folder. Figuren bærer rester af en rød 
staffering og derunder ses i håret en blåliggrå farve på kridtgrund. 

2) (Fig. 10) gotisk, fra o. 1350. Maria med barnet på skodet, en elegant, 
men stærkt medtaget, ca. 95 cm høj figur. Det oprindelige isseparti, der har 
været pånaglet, mangler nu. Største parten af ansigtet er bortflækket, så at 

Fig. 12. Torslunde. Due under prædikestolshimlen (s. 686). 



688 
F U G L S E H E R R E D 

man kun ser venstre oje, fint og smalt, samt venstre mundvig. Håret dækkes 
af et folderigt klæde, der falder ned over skuldrene. Den øvrige dragt består 
af en underklædning med spids halsudskæring og en kappe. Klædebonnet 
falder fladt over brystet, men ellers i rige, kraftige folder, især om venstre arm 
og om benene. Højre hånd mangler, den venstre støtter barnet, hvis arme og 
hoved mangler, og som klædt i en fodlang kjortel sidder i en lidet naturlig 
stilling på Marias skod. På stolen ses ingen detailler; postamentet er bortråd-
net. Rester af staffering på kridtgrund. Barnets dragt har været grøn med 
guldkant forneden, Marias kappe vistnok forgyldt, underdragten rød og ho-
vedklædet hvidt. Begge figurerne opbevares nu i stiftsmuseet i Maribo. 

Klokke fra 1840, stobt af I. C. og H. Gamst, Kiøbenhavn. Indskrift om 
halsen under en akantusbort . Tvm. 77 cm. I forbindelse med tårnuret . 

†Klokker. 1) På 3 skippund, 6 lispund (524 kg), afleveredes ved klokkeskat-
ten 1528. 2) 1697 omstøbtes en klokke på 1 skippund, 13 lispund (264 kg) 
for ialt 48 dlr., 9 sk. (rgsk.). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Lollands gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1680—1725 (RA); Det Lollandske 
Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1721—25 (RA). — Synsforretning 1586 (Karen Brahes 

ms. nr. 280 s. 116v, LA. Odense); Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde 1803—-
24, div. år, (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Synsprotokol for Lollands østre Provsti, 
1829—44, 1845—55 og for Fuglse Herred 1855—61 (provstearkivet, LA). — Udskrift 
af Holms Saml. (LA). — Syn 1719, Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 1878, 
C. A. Jensen 1917, Harald Munk 1927 (altertavlen), Gertrud Købke Knudsen og E. Skov 
1949 og Charles Christensen (Aa. Rl.) 1950. 

J. Magnus-Petersen: Notesbog 1878. S. 34 f. (NM). 
1 T. Trojel: Gamle Efterretninger om 

Fuglse Herred 1811, 1. hefte s. 19 (præste-
indberetning 1624). 2 Kancelliets Brev-
bøger 21. dec. 1635. 3 Danske Kancelli-
registranter 1535—50 s. 47. 4 Kancelli-
ets Brevbøger 28. aug. 1585, jfr. Haugner: 
Rødby Købstad og Fuglse Herred s. 189. 
5 Fortegnelse og diverse Dokumenter ved-
kommende Kirker og Sognekald, 1666 
(RA). 6 Haugner s. 194. 7 Bobé, Graae 
og West : Danske Len, s. 443 ff. 8 Forteg-
nelse over Kirker og deres Ejere, 1809 
(RA). 9 Karen Brahes ms. 10 Ved ma-

ler H. Munk, Holbæk. 11 Kirkehist. Saml. 3. B. VI, 495. 12 I NM.s arkiv. 13 Poul 
Nørlund: Ældre Middelalder, i »Danmarks Billedhuggerkunst«. Kbh. 1950. S. 74 f. 

Fig. 13. Torslunde 1788. 



Aa. Rl. 1950 
Fig. 1. Erindlev. Ydre, set fra syd. 
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Kirken siges i katolsk tid at have været viet til S. Nikolai1. Ef ter reformationen 
tilhørte den kronen2, indtil den 1699 blev tilskødet amtmand, greve Flemming 

Holck (sml. †kiste s. 701) til Lungholm3, med hvilken gård den erhvervedes af grev 
Christian Ditlev Reventlow og 1729 blev lagt under det af ham da oprettede grevskab 
Christiansborg, det senere Christianssæde4. Med Lungholm blev kirken i 1784 atter skilt 
fra grevskabet5 og indlemmet i det 1803 oprettede stamhus, fra 1819 baroni, Sønder-
karle6, hvorunder den forblev7, til den overgik til selveje 1. januar 1924. 

I 1707 indberettede den daværende sognepræst, at »Kirken fra alders tid har været 
kaldet S. Nikolai kirke, fordi søfarende, hvis kurs falder fra Østersøen og vesterpå, i 
hedningskabets tid have indsat den afguds S. Nikolai træbillede i kirken, hvilken de til-
bade om vejr og vind, og den er den første, som ses på den sondre kant i Laaland«1. 

K i r k e n ligger m i d t i den b l o m s t r e n d e l a n d s b y på en b a k k e , der f a lde r t i l 
alle s ider . D e n m e g e t s to re k i r k e g å r d h a r sine s ids te udv ide l se r m o d syd og 
ves t . D e n er på alle s ider h e g n e t a f k a m p e s t e n s d i g e r ; en s to r s ten , der som 

44 
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Fig. 2. Erindlev. Plan. 1:300. Målt af Grethe Kølle 1948. 

5. maj-monument er opstillet i vejkrydset nord for kirken, er taget i det vestre 
dige. Mod syd og nord findes store korelåger. 1586 omtales »en laage sønden 
og en port med sin behøring norden paa kirkegaarden« samt to †kirkeriste8. 
1873 blev der foretaget en betydelig opfyldning omkring tårnet . 

Kirken består af romansk skib og kor med gotisk østforlængelse samt tårn 
fra reformationstiden. På sydsiden har ligget et antagelig gotisk våbenhus, der 
blev nedrevet 1619 og erstat tet med et bindingsværksvåbenhus på nordsiden. 
På kirkegården har ligget en middelalderlig, tømret klokkestabel. 

Den romanske kirke har et meget anseligt skib, der måler 14,8 m indvendig 
eller 50 romerfod, mens bredden er det halve. Murene, der er opført af kamp 
og kridtsten, er 4 romerfod tykke. Af det romanske kor er antagelig kun ca. 
halvdelen bevaret ; det har en indvendig bredde af 16 romerfod. Såvel kor som 
skib har fremspringende sokkel; på skibet er under den moderne, dækkende 
stænkpuds fundet 50 cm høje sokkelkvadre af granit med en tovsnoning 
over et hulled i kanten; en sokkelsten er sekundært anvendt indvendig i vest-
siden af tårnets mellemstokværk. Samme sted er indmuret en granitkvader, 
45 x 25 cm, med et relief bestående af en lilje og et kors i forlængelse af 
hinanden; korsarmene har svagt markeret hammerform. Af romanske detailler 
spores i koret kun et t i lmuret vindue i hver side, indvendig bredde 75—80 cm. 
Kun de vestre false er bevaret, idet vinduerne sidder helt mod øst i det 
romanske murværk. Der har ikke været vinduer i kormurene vest for dem, 
og koret må derfor oprindelig have været næsten lige så langt som det er nu. 
Skibets romanske døre er ganske enkelt formede med false og rundbuer. En 
afhugning har vist sydportalens yderside som en 152 cm bred åbning sat af 



E R I N D L E V K I R K E 691 

små granitkvadre med en fals 20 cm inde. Buen er bygget af kridtkvadre med 
buetoppen ca. 3 m over nuværende terræn. 

I det indre ses af romanske detailler kun den runde korbue, hvis kragbånd 
er af kridt og har alfaset underkant ; vangerne har fremspringende sokkel. 

Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid er korgavlen (og apsis?) nedrevet, og 
koret er blevet forlænget med en lidt bredere bygning, hvis plan danner de 
fem sider af en ot tekant . Korforlængelsen er udført i røde munkesten på en 
sokkel bestående af to skråkanter under en vulst. Den har oprindelige, ud-
vendige støttepiller muret i to afsæt og foroven tidligere afdækket i forlængelse 
af valmtaget . Skråfagene har haf t spidsbuede, falsede vinduer, i ostfaget har 
siddet en lille cirkelglug. I korets romanske sydmur er antagelig samtidigt 
indhugget en senere at ter t i lmuret præstedør i mangefalset, spidsbuet spejl. 
I koret er vistnok samtidig med udvidelsen indbygget to fag kuplede hvælv, 
hvis halvstens ribber løber ned på profilerede konsoller. Gjordbuen er rund-
buet, hvælvene har kvartstens vægbuer. Polygonhvælvet har mange tværsten 
i ribberne, det vestre korfag har topkvadrat med spidserne i ribberne. Over 
hvælvingerne er hele korets overmur af munkesten i middelalderligt forbandt. 
I skibet er indbygget tre seksdelte hvælv med falsede hjørnepiller med skråt 

44* 

Fig. 3. Erindlev. Sydfaçaden for restaureringen. 1:300. Vistnok målt af Ove Petersen 1872. 
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vederlagsbånd og rektangulære midtpiller med pudset(?) kapitælbånd. Det 
vestre hvælv er af hensyn til de romanske døre gjort væsentlig mindre end 
de andre. Den østligste kappe har en fals mod vægbuen. Skibets langmure 
har en murkrone af munkestensmurværk, hvori der sidder 1 8 x 2 0 cm bjælke-
huller i 20 cm dybde og med ca. 120 cm afstand. Det underliggende kampe-
stensmurværk er pudset indtil underkant af bjælkehullerne. I hullerne sidder 
endnu enkelte bjælkeender på plads; de har en lodret, gennemgående nagle 
4 cm fra muren. 

†Våbenhuse. Udfor den vestligste del af skibets sydside ses i jordoverfladen en 
del store kampesten. Det må være fundament for det våbenhus, der 1586 om-
tales som bygfældigt8 , og som Mogens Gøye 1619 nedrev og erstattede med 
et nyt på nordsiden9 . Det nordre våbenhus ses på Ove Petersens opmåling 
som en lille bindingsværksbygning med sadeltag, dør i gavlen og et firkantet 
vindue i vestsiden. Det har sikkert haf t teglstenstag, idet murmesteren 
1694—95 omlagde taget (rgsk.). 1873 blev våbenhuset revet ned og erstat te t 
af den nyindrettede forhal i tårnet . 

†Sakristi . 1586 omtales en murreparation på sakristiet8 . Denne bygning 
kendes ellers ikke, og muligvis tænkes der blot på koret eller en del af dette. 

†Klokkestabel. 1586 omtales, at et klokketårn af t ræ på kirkegården var 
»moxen forfaldet«8. 1598 kunne den skønne klokke ikke ringes uden stor fare, 
da ringeren ofte fik tagsten i hovedet1 0 . 1602 foreslog provsten, at klokken 
ophængtes interimistisk i det nye, murede vest tårn1 1 , der ganske vist var 
ufuldført , og klokkestabelen er vel derefter nedrevet. 

Tårnet er påbegyndt o. 153010; men opførelsen gik i stå, da man var nået 
til 12 alens højde8 . 1594 påbød provsten værgerne at hjælpe til det murede 
tårns opbyggelse, og da Mogens Gøye havde lovet 18000 mursten, hvormed 
det næsten kunne gøres færdigt, havde man det bedste håb1 2 . 1597 lovede 
sognefolket 100 dir. til formålet1 3 , men endnu 1602 var arbejdet ikke kommet 
igang11 . 1607 blev der støbt to nye klokker til kirken (s. 698), og tårnet må 
da antages at have været færdigt. 

Tårnet er bygget i næsten samme bredde som skibet af røde munkesten i 
munkeforbandt på kampestenssyld. Af oprindelige muråbninger i understok-
værket kendes kun et mangefalset, fladbuet eller kurvehanksbuet vindue mod 
vest, som senere er ødelagt af den moderne portal. Tårnrummet åbner sig 
ind mod skibet med en stor bue og havde oprindelig intet hvælv. I senere tid 
var den vestre del fraskilt og indrettet til gravkapel for familien Bertouch-
Lehn. Udvendig på tårnets sydside førte en høj stentrappe op til en firkantet 
dobbeltdør, der var kapellets eneste indgang. Det samtidige t rappehus på 
sydsiden har f ladbuet dør i spidsbuet spejl. Tårntrappen har loft af lige, sti-
gende stik. Oprindelig havde trappehuset simpelt pulttag. Mellemstokværket 
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og resten af tårnet er eftermiddelalderligt og muret i krydsskifte. Mellemstok-
værket har en lille, fladbuet glug mod vest, klokkestokværket to fladbuede 
glamhuller til hver side. Gesimsen består af to udkragninger. Gavltrekanterne 
var tidligere glatte med en cirkelglug i midten og en lille, fladbuet lem helt i 
toppen. Der var 17 små t rappekamme med fløj stænger på toptinderne. I 1803 
var gavlene skrøbelige, og man omgikkes med planer om at tage dem ned og 
opsætte et pyramidespir (syn). 

Kirken havde i tidens løb fået store, kurvehanksbuede trævinduer, men ellers 
synes man at have været tilbageholdende med reparationerne, og en større 
istandsættelse har sikkert været påkrævet, da Ove Petersen i 1872 udarbejdede 
sit restaureringsforslag, hvorved korets støttepiller blev skalmurede, og der 
ved skibet opførtes tilsvarende piller, alle udstyrede med gavle og blændinger. 
Alle kirkens gavle blev fantastisk udstyrede med blændinger og kamme, og i 
kirken indbyggedes store, spidsbuede vinduer. Sikkert for at skjule de mange 
udlapninger i murværket blev hele kirkens ydre dækket af grå stænkpuds, 
heldigvis dog uden at man fjernede gamle kalklag eller huggede fugerne ud, 
så den hæslige beklædning vil uden større vanskelighed at ter kunne fjernes. 
Gravkapellet i t å rnrummet blev nedlagt; der blev, samtidig med en betydelig 
opfyldning omkring tårnet , bygget en t rappe ved tårnets vestside op til en 
stor portal, der fører ind til t å rnrummet , som blev overdækket med en otte-
delt hvælving af små, gule sten. Gulvet i kirken, der i tidens løb er hævet ca. 
50 cm, består af grå og gule fliser og gule mursten, i tårnet af gule mursten. 
Kirkens vægge og hvælv blev glatpudsede. Alle tage er hængt med vingetegl. 

Tagværket over koret er omsat, men med anvendelse af gamle, nedhæn-
gende spærstivere, som spærfoden er tappet igennem. Skibets tagværk er vel-
bevaret gotisk eg med dobbelt murlægte og spærfod, der er tappet gennem 
nedhængende spærstiver, lange kryds, der er bladet på siden af spærstiver og 
spærsko, og dobbelte hanebånd. De seks vestre fag har bladene på vestsiden 
og er i nord nummereret med huller begyndende fra øst. De øvrige fag har 
bladene på østsiden og er i syd nummereret med huljernsstreger. 

I N V E N T A R 

Alterbordets for- og bagside består af egetræspaneler, hver med tre rektangu-
lære fyldinger i profilerede rammestykker fra 1700'rne. Endestykkerne i nord 
og syd er glatte, af fyrretræ. 

†Sidealtre, nævnt 1564, da provsten befalede, at de tomme altre skulle 
nedrives og billederne fjernes1 4 . 

Altertavlen er et maleri af Kristus og synderinden, signeret A. Dorph 1874, 
i bred nygotisk t ræramme. 
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Fig. 4. Erindlev. Indre, set mod øst. 

*Altertavle af katekismustype (sml. Torslunde s. 682). Tavlen, som nu er 
stærkt medtaget , synes at have været en af de største og rigeste i sin art (stor-
stykkets højde ca. 250 cm). De to midterste felter er forsvundne og ramme-
stykkernes pilastre bortsavede for at give plads til et †maleri. Sidefagene har 
arkader i begge rækker, og yderst er der både frie storsøjler og halvsøjler med 
skedeblade samt vinger med akantus endende i fuglehalse. Til tavlen hører 
en ødelagt baldakin. Gråmalet med empire-akantus i felterne. Altertavlen har 
tidligere båret årstallet 159115 og Mogens Gøyes fædrene og mødrene våben 
(Gøye og Walkendorff) samt hans valgsprog: »Ich lebe oder sterbe bin ich des 
Herren« (»hvad enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til«). Endvidere 
skal der på tavlen have stået to latinske disticha: »In Domino æterno spes 
semper firma manebit , res aliæ valeant ! hic mihi currus erit« (»mit håb skal 
altid være urokkeligt hos Gud, lad alt andet fare ! det skal være mit livsmål«), 
og »Qvid mihi mors aliud qvam æternæ janua vitæ, ærumnæ finis, lætitiæq(ve) 
salus?« (»hvad er døden for mig andet end døren til det evige liv, lidelsens 
ophør og frelsen i lyksalighed?«)16. Altertavlen stod i mange år på Lung-
holm, men opbevares nu i stiftsmuseet. 

Altersølv. Kalk med Københavns bymærke 1737, 25 cm høj. Sekstunget fod 
med bred fodplade og plat te over vulst. Rund t skaft med indknebne, profilerede 

G. K . K . 1950 
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led og midtdelt knop med seks bukler. Stort, indvendig forgyldt bæger. På 
fodpladen graveret med skriveskrift: »Foræret til Eringeløf Kircke af Peder 
Simonsen Alrøe og Johanne Dorothea Rosenfeld d. 29. Februarii 1736«; under 
foden mestermærke for Ole Flores Wilcken 1732 (Bøje 351). Samtidig, forgyldt 
disk med kors på randen og mestermærke som på kalken. Oblatæske f ra 1863, 
stemplet Michelsen. Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn. 

*Vinflaske fra 1728, af tin med skruegang til †låg og stropper til bærerem. 
På den ene side graveret med versaler: »Erringeløf kirkeflaske anno 1728.« 
I stiftsmuseet. 

†Kalk og †disk, forgyldt, med Mogens Gøyes våben og navn på foden 
(præsteindb. 1755). †Oblatæske af sølv, skænket af grevinde Holck 170315. 
†Vinf laske , rimeligvis af tin, omstøbt 1695 (rgsk.). 

Sygekalk fra 1773. Rund fod med platte over vulst og bred fodplade. Cy-
lindrisk skaft og flad, tvedelt knop med fire bukler. Indvendig forgyldt bæger 
med udsvejfet rand og graveret alliancevåben for Reventlow og Holstein 
(vistnok Christian Ditlev Reventlow til Christianssæde og Charlotte Amalie 
Holstein). På fodpladen graveret skriveskrift: »Er givet til Erringsløf og Aal-
strup Menighed 1773«; i bunden Københavns bymærke 1773 og mestermærke 
for Zacharias Jonsen (Bøje s. 92). Samtidig, forgyldt disk med kors på ran-
den og tilsvarende stempler. Kombineret vinbeholder og oblatgemme. Til be-
rettelsestøj et hører et samtidigt, læderbetrukket træetui. 

Alterstager i renaissance fra o. 1600, 36 cm høje. Lav, klokkeformet fod, 
svært skaft med en sammentrykt baluster over et cylinderled, lyseskål med 
hulled mellem to rundled (sml. Olstrup, s. 710). 

Messehagel fra begyndelsen af 1800'rne af rødt fløjl med guldsnore og kors. 
Dobefont (fig. 5) sammensat af gotisk kumme fra o. 1300 og fod i renaissance. 

Dyb, stejl kumme af bægerblaclstype med trekløverbuede arkader, som kun 
dækker godt og vel den underste halvdel. Rund mundingsprofil over et smalt 
re tkante t led. Såvel ved sin form som ved den anvendte teknik ved arkadernes 
udførelse afviger kummen en del fra de gængse gotlandske, og da materialet 
tilmed er klæbersten, er der måske grund til at antage, at her er tale om et 
norsk arbejde (sml. Mackeprang: Døbefonte s. 412). 

Den cylinderformede fod af kalksten fra o. 1600 har ved overgangen til 
kummen en rundstav over et hulled. På siderne kassetteværk på prikhugget 
bund og et usymmetrisk skjold med Gøyernes våben. Langs overkanten ind-
skrift med sammenskrevne reliefversaler: »Mons Gøe. Ich lebe oder sterbe bin 
ich des Hern« (sml. *altertavle s. 694). Fonten er nu overmalet med et lag grå 
sandblandet maling. I korets nordvesthjørne. 

Dåbsfad f ra 1600'rne, af stærkt kobberholdigt messing, 60 cm i tvm. Glat, 
med borter af små indridsede streger. 
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E. Skov 1949 
Fig. 5. Erindlev. Døbefont (s. 695). 

Prædikestol i høj-renaissance, bar tidligere årstallet 1622. Den var oprindelig 
anbragt som lektoriestol over koret, hvor den endnu stod 1840 (syn). Stolen 
består nu af fem fag, hvoraf de to nærmest ved opgangen er en del smallere 
end de øvrige. Yderligere to fag opbevares nu i stiftsmuseet i Maribo. Stor-
felterne har beslagværksprydede arkader med kontursvungne pilastre og store 
listekapitæler. Ornamentbunden er tæt, vistnok moderne prikhugget. Fyl-
dingernes nedre rammeliste har slyngbånd under en profilliste, den øvre tand-
snit og rundstav. Fyldingerne flankeres af søjler med joniske kapitæler og 
brede beslagværksprydbælter over den attisk profilerede base. Postamentets 
øverste liste er forkrøbbet under søjlerne, som bæres af store krumknægte 
med varierende masker, diademhoveder og beslagværk. Glatte forsænkede 
postamentfelter og forkrøbbet fodliste. Foroven har stolen en ret gesims med 
glat frise samt tandsnit og æggestav under kronlisten. 

Stærkt omdannet syvsidet himmel, hvis loft inddeles af radiære profillister, 
under midten svæver en helligåndsdue. I museet i Maribo opbevares fire 



E R I N D L E V K I R K E 697 

E. Skov 1949 

Fig. 6. Erindlev. Stolestade 1649 (s. 697). 

*topstykker fra himlen med små arkadefelter, kassetterede vinger og kraft igt 
profileret topgavl. Bærestolpe, underbaldakin og opgang er nye, antagelig fra 
en restaurering 1873 (syn). Træværket er nu renset og stærkt afpudset. 

Stolestader. I skibets nordøsthjørne står en stol fra 1649 af lignende arbejde 
som prædikestolen (fig. 6). Gavlene har et postamentfelt med en stor diamant-
bosse, derover en beslagværksarkade med udtungede pilastre og listekapitæler. 
I frisefelterne kartoucher, den ene med initialerne W I D for præstekonen 
Vibeke Jensdatter , den anden med årstallet, skåret i relief. Høje trekantgavle 
med æggestav og tandsnit . Døren har en tilsvarende arkade, derover et smal-
felt og øverst en kronliste med beslagværk. Stolen er nu renset og lakeret. 
De øvrige stolestader er nygotiske fra o. 1870. 

På Lungholm opbevares midlertidigt fire *gavltoppe af stolestader i ung-
renaissance med smukt skårne adelsvåben for Anders Gøyes og Karen Walken-
dorffs forældre og enkle skriftkartoucher med fordybede versaler. De fire vå-
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E. Skov 1950 

Fig. 7. Erindlev. *Epitafium over sognepræst Jacob Povelsøn Prip, 1696 (s. 699). 

ben, som indrammes af sirligt hjelmløv, er: »Anders Giøes ferne« (Gøye), 
»Anders Giøes mørnne« (Hak), »Fru Karines ferne« (Walkendorff) og »Fru 
Karinis mørne« (Oxe). Gavlene har halvrund afslutning foroven og langs 
yderkanten en enkel ornamentbort med små fordybede tværstreger. Står nu 
i blankt egetræ, efter at tidligere farvelag er f jernet . 

†Pulpi tur nævnes første gang 171917; 1774 omtales et pulpitur med billed-
huggerarbejde over for prædikestolen15 , og 1862 nedtoges det vansirende pulpi-
tur i søndre side (syn). 

Orgel i nygotisk stil og orgelpulpitur i skibets vestende, vistnok fra o. 1870. 
*Præsterækketavle, se Olstrup s. 713. 
Kirkeskib, »Veritas«, en model af fregatten »Jylland« fra o. 1928. 
†Sejerværk, nævnt 171917 og 1732, skal i hr. Jørgen Pedersens tid (1589— 

1620) være bekostet af sognefolkene9. 
Klokker. 1) Fra 1607. Om halsen treliniet versalindskrift : »Ano domini 1607 

y mellum sante Mickels dach och s. Morthens dag bleff dene kloke støft och 
forthinget af velbirdich Mons Gøe til Bremers Voldt och daa var sogne prest 
h. Jurgepersen Lavris Fallenthin och Rasmus Karre vor kirke verre«. På slag-
ringen akantusbort a fbrudt af indskrif ten: »Mons Gøe til Br(e)mmer(s) Voldt«. 
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På legemet to medailloner med Gøye-
våbnet, begge flankeret af små relieffer 

med krucifiks og korsnedtagelsen. Hanke 
med tovstave. Tvm. 112,5 cm. 

2) Som nr. 1, men med en kortere (to-
liniet) indskrift om halsen, idet præstens 
og kirkeværgernes navne her er ude-
ladt, ligesom der er små ortografiske af-
vigelser fra den store klokke. Tvm. 
66,5 cm. Ophængt i en gammel, rimelig-
vis samtidig, klokkestol til to klokker. 

†Klokker. 1—3) 1528 havde kirken tre 
klokker. Heraf afleveredes ved klokke-
skatten den største, som vejede otte 
skippund (1280 kg), og den mindste på 
halvandet skippund (240 kg). 4) 1586 
nævnes en ny klokke på fem et halvt 
skippund (880 kg)8. 

G R A V M I N D E R 

*Epitafium (fig. 7) fra 1696. Den ot-
tende evangeliske sognepræst til Ærend-
lef og Olstrup menigheder, Jacob Povel-
søn Prip, født i Gundslef præstegård på Falster 17. juni 1638, beskikket til 
medtjener til disse kirker 17. juni 1667 efter provst Jacob Clausens død (sml. 
gravsten nr. 2 s. 701), ordineret 25. juli og indsat til sognepræst 11. søndag 
efter Trinitatis 1668. Gift med Anna Jacobsdatter , født i Erindlev præstegård 
8. aug. 1646, død 1686 (sml. gravsten nr. 3 s. 701). Epitafiet er et stort, otte-
kantet maleri (olie på lærred) ca. 200 x 175 cm, noget naivt udført , men ret 
ejendommeligt i kompositionen. Maleriet viser ægteparret og deres fem børn, 
to drenge og tre piger, af hvilke den mindste er død som lille. Hr. Jacob er i 
ornat og holder i den ene hånd lovens tavler, hvortil svarer skriftstedet 4. Mos. 
27, 26: »Forbandet være den, som ikke holder alle ordene i denne lov«. I den 
anden hånd har han et krucifiks vedføjet Galat. 3,13: »Kristus har forløst os 
fra lovens forbandelse«. Hustruen, som var død 10 år i forvejen, har i højre 
hånd et kors, hvorover står Matth. 10,38: »Hvo som ikke tager sit kors og 
følger efter mig, han er mig ikke værd« og i venstre hånd livets krone, sva-
rende til Apoc. 2,10: »Vær tro til døden, og jeg vil give dig livsens krone«. 
Det mindste af børnene er angivet som død ved en blomsterkrans om armen, 

E. Skov 1949 

Fig. 8. Erindlev. Gravsten over Sophia Skyte 
(s. 700). 
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de andre bærer hver en salmebog med deres initialer IIP, P IP , SEIP og 
W I P på bindet. Midt på epitafiet er malet skriftstedet Es. 8,18: »Se, her er jeg 
og de børn, som Herren har givet mig«. Foroven brydes den mørke baggrund 
af lysende skyer med Jehovanavn. Gravskriften (versaler) står forneden i en 
oval kartouche, holdt af engle. Epitafiet, der sidder i en moderne ramme, 
opbevares nu i stiftsmuseet i Maribo, mens den oprindelige, ot tekantede bølge-
listeramme findes på Lungholm. 

†Epi ta f ier . 1) Fra 1607. Anders Giøe, død på Kierstrup 1559, og hustru 
Karine Walkendorff, død sammesteds 1567. Deres bryllup stod på Kierstrup 
1536, og sammen avlede de tre sønner: Henning, Absalon og Mougenns og 
seks døtre: Leenne, Margrete, Zidzille, Ellinne, Anne og Mette. Epitafiet var 
bekostet og opsat i november 1607 af Mongens Giøe til Bremmersvoldt. Midt 
på epitafiet var et maleri af hele familien, fire mænd og syv kvinder, knælende 
omkring den korsfæstede. Derover var malet et Augustincitat og nedenunder 
gravskriften med forgyldte bogstaver. Allerøverst stod Gøye- og Walkendorff-
våbnet, og ned langs hver side var malet otte anevåben på kridtgrund1 8 . 
(Sml. gravsten nr. 2 i Fuglse kirke s. 730). 

2) Rimeligvis samtidigt med nr. 1. Over Mons Giøe, født pä Kierstrup 
2. febr. 1547 klokken fem om morgenen, Øverst stod Mogens Gøyes valgsprog: 
»Hvad heller jeg lever, heller jeg døer, Herren i himmelen jeg tilhøer«. Der-
under et latinsk distichon: »Mors tua, mors Christi, fraus mundi, gloria coeli, 
hæc qvatuor semper sunt meditanda tibi« (»din egen død, Kristi død, verdens 
bedrag og himlens ære, det er fire ting, som altid skal ligge dig på sinde«). 
I samme ånd var gengivet et sted fra kirkefaderen Hieronimus: »Memento mori 
& non peccabis, qvi se mori turum recordatur, contemnit præsentia & ad fu tura 
festinat« (»kom døden i hu og synd ikke; den som husker på, at han skal dø, 
foragter det nærværende og iler mod det kommende«). Rimet gravskrift på 
dansk, som allerede o. 1740 var delvis udvisket. I hver side otte anevåben. 
Var ophængt på korets nordvæg19 . 

3) Fra 1700'rne. Over Kirsten Lauritz Datter , bekostet af hendes husbond 
(broder?) Johan Lauritzen, »hvorunder står dette underlige vers«: 

»Gud til Ære dette være, Kirken og til en Zirat 
Jesus beder Hans og Peder, samt og Jacob sove brat 
Nu vor Søster, som Gud lyster, sove sagte, den som vakte 
Peder op af Søvnen sin, skal opvække vor Kirstin«15. 

Grausten. 1) (Fig. 8) o. 1623, figursten over en pige, Sophia, doctor Anders 
Skytes dat ter . Faderen er muligvis identisk med dronning Sophies livlæge, 
Anders Schytte (sml. epitafium nr. 8 i Nykøbing, s. 236). Grå kalksten, 131 x 
174 cm, med fordybede versaler, stærkt ødelagt, idet en stor del af den ene 
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side er afskallet. I et rundbuet midtfelt står den afdøde pige frontal t med 
hænderne foldet foran brystet , iført stramlivet kjole med store hoftepuder og 
rynket nederdel samt pibekrave og med håret ordnet i to fletninger tværs 
over issen. I hjørnerne evangelistmedailloner, mellem de øverste englehoved og 
mellem de nederste religiøs indskrift. Langs randen den delvis ødelagte grav-
skrift og under de to øvre evangelistmedailloner datoen 7. maj 1623, rimelig-
vis hendes dødsdag. I tå rnrummets østvæg. 

2) O. 1668. Jacob Clausøn, sognepræst til Errindlev-Olstrup i 26 år, provst 
over Fuglse herred i 10 år, med sine tre hustruer og børn. Blågrå kalksten, 
186 x 1 1 4 cm, med stærkt udslidte reliefversaler i ovalt felt midt på stenen. 
Skriftfeltet omgives af en firkantet ramme, hvis svikler udfyldes af basun-
engle. I hjørnerne cirkelmedailloner med evangelisterne og deres symboler, 
mellem de øverste opstandelsen i oval ramme og mellem de nederste et rekt-
angulært, helt udslidt skriftfelt. I t å rnrummets nordvæg. 

3) 1686. Anne Jacobsdat ter ; stenen bekostet af hendes mand, sognepræst 
Jacob Prip. Ot tekante t kalksten, 134 x122,5 cm, med klare, fordybede ver-
saler. Under gravskriften årstallet og dødssymboler og langs randen Genesis 
35,20. I t å rnrummets vestvæg. 

†Kister. 1) 1650. Susanna Sparre, født på Bahuus 2. april 1624, dat ter af 
Jens Sparre til Sparresholm, kongelig majestæts befalingsmand på Bahuus, 
og fru Sizele Pasberg. Gift 1642 med Erik Kaas til Restrup og Bremersvold, 
død 29. juli 165020. 

2) 1701. Flemming greve af Holk, herre til Lungholm, amtmand over Nyborg 
og Tranekær amter. Kistepladens lange, rimede indskrift indeholdt en meget 
vidtløftig beretning om hans afstamning og løbebane. Han var født 1659 som 
søn af Christian Christopher Holk og Sophia Ulfeld og var den ældste blandt 
13 søskende. 1695 gift med Margrethe Rotsten, med hvem han fik to sønner 
og tre døtre, hvoraf en søn døde før faderen. Selv led han en tragisk død 1701: 

»Mig u-formodentlig en Morder tog af Dage, 
Som boede i mit Ambt, Mine til Suk og Klage: 
Mit døde Legem han i Bælted kaste ud, 
Som dog blev førdt til Lands af dend Almægtig Gud«21. 

3) 1711. Margrethe Rodsten, grev Flemming Holches efterladte grevinde. 
Kistepladens indskrift svarede til den foregående. Hun var dat ter af admiralen 
Marqvar Rodsten og fru Dorthe Sehstecl. Gift 1687 med Holger Rosenkrants, 
som døde få år ef ter ; af tre børn døde de to kort efter deres fader. Gift anden 
gang 1695 med grev Flemming Holch, hvem hun overlevede i ti år. 

»Her vores Levnet er et Skuespil, en Comoedie, 
Det endes ikkun med en sørgelig Tragoedie«22. 
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Kisterne stod tidligere i gravkapellet i t å rnrummet (se bygningsbeskrivel-
sen s. 692), men blev 1872 nedsat på kirkegården. Samtidig blev en del kister 
tilhørende slægten Bertouch-Lehn, som stod samme sted, flyttet til en muret 
begravelse på kirkegården2 3 . 

Kirkeregnskaber for Lolland 1694—95, 1699 1715, 1719—20 (stiftsøvrighedsarkivet, 
LA); Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24 div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Syn over Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—55 og 
over Fuglse Herred 1855—61 (provstearkivet, LA); Syn 1861—80 (Nykøbing bispe-
arkiv); Synsforretning 1586 (Karen Brahes ms. nr. 280, s. 116v—117r, LA. Odense); 
Syn 1719 (Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762, stiftsøvrighedsarkivet, LA) 
— Visitatsberetninger 1594, 1597, 1598 og 1602 (Afskrift i Thott 730 2°, s. 317v, 319r 

og 320r, kgl. Bibl.). — J. Th. Bircherods Antiqviteter 1732 (Ny kgl. Saml. 409 2°, kgl. 
Bibl.). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og G. Engelhardt 1878, C. A. Jen-

sen 1919 og 1940, G. Købke Knudsen og E. Skov 1949 og C. Christensen (Aa. RI). 1950. 
S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 36 IT. (NM). — J.Magnus-Petersen: Notesbog 

1878. S. 52 f. og 63 (NM). Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike, 1415—1669, af 
Jakob Clausen, i Kirkehist. Saml. 1. R. II, 156—204. 

1 T. Trojel: Gamle efterretninger om Fuglse Herred 1. hefte s. 20 (præsteindberetning 
1707). 2 Dronning Sophies Kopibøger 1588—1617, s. 290; Fortegnelser og diverse 
Dokumenter vedkommende Kirker og Sognekald, 1666 (RA). 3 Kronens Skoder III , 
218. 4 Bobé, Graae og West : Danske Len s. 193 f. 5 Smst. s. 199. 6 Smst. s. 443 ff. 
7 Fortegnelse over Kirker og deres Ejere 1809 (RA); Trap 1.—4. udg. 8 Karen Brahes 
ms. 9 Bircherods Antiqviteter. 10 Visitatsberetning 1598, Thott s. 319r. 11 Visi-
tatsberetning 1602, Thott s. 320r. 12 Visitatsberetning 1594, Thott s. 317v. 13 Visi-
tatsberetning 1597, Thott s. 319r. 14 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 486. 15 Danske Atlas 
VI, 470. 16 Erik Pontoppidan: Marmora Danica II, 326. 17 Dokumenter og Breve 
for hele Stiftet. 18 Marmora Danica II, 325 f.; Abildgaard: Notesbog I, 36. 19 Mar-
mora Danica II, 326; Abildgaard I, 37. 20 Marmora Danica II, 325, jfr. A. Thiset: 
Stamtavler over danske Adelsslægter IX, 308. 21 Marmora Danica II, 323 f. 22 Smst. 
s. 324 f. 23 Haugner: Rodby Købstad og Fuglse Herred s. 214 ff. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9. Erindlev 1790. 



Fig. 1. Olstrup. Ydre, set fra nordøst. 

O L S T R U P K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid var viet til S. Laurentius1 (sml. helgenfigur s. 713), er 
anneks til Erindlev, hvilket allerede skal have været tilfældet i 1400-tallet2. 

Ef ter reformationen tilhørte den kronen som en af de velhavende kirker, der kunne 
yde støtte til andres reparation3 . 1726 blev den tilskødet Abraham Lehn4 sammen med 
Højbygaard i Taagerup sogn, med hvilken hovedgård den indlemmedes i det 1803 op-
rettede stamhus, senere baroni, Sønderkarle5, hvorunder den stadig horer. 

Nær kirken ligger S. Olufs kilde, hvortil der valfartedes i middelalderen6. Et herved 
opstået kildemarked, afholdt på S. Laurentii dag, blev 1636 forlagt til Nysted7 . 

Ef ter den lokale tradition, som den blev optegnet i 1600-tallet, var Erindlev kirke 
ældre end Olstrup og oprindelig fælles for begge sogne, indtil de vestlige byer byggede 
Olstrup kirke8. 

K i r k e n l igger på f l ad t t e r r æ n øst fo r L u n g h o l m p a r k og f j e r n t f r a a l be-
byggelse , m e n m i d t me l l em E r i n d l e v o g T a a g e r u p k i rke r . D a n s k e A t l a s op-
lyser , a t den »står på vi ld mark« 9 . 

K i r k e g å r d e n e r n æ p p e u d v i d e t ; den h a r m o d n o r d og på en del a f øs t s iden 
dige af k a m p e s t e n , på de a n d r e s ider h æ k k e m e d en lille låge i øs t og en kø re -
låge i syd . 1586 b lev k i r k e g å r d e n s t j ø r n e h e g n u n d e r t i d e n ikke p a s s e t 1 0 , m e n 

E. Skov 1951 
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senere havde kirkegården i hvert fald delvis muret indhegning, idet kirke-
gårdsmuren 1706—07 blev repareret med 4600 mursten fra Søholt og 1400 
tagsten samtidig med, at †risten og †porten blev repareret med jern af smeden 
i Krønge (rgsk.). 1715—16 blev taget på kirkeporten og den østre port repa-
reret, 1721 bestod muren af kamp og mursten med enkelte tagsten på, men da 
disse blev stjålet, vedtog man at afdække med græstørv. I alt blev der lagt 
tørv på 170 m for 7 rdl. 3 mrk. (rgsk.). 1818 var risten delvis ødelagt (syn). 

Kirken består af romansk kor og skib bygget af røde, groft riffelhuggede 
munkesten i munkeforbandt med mange sorte bindere og endog en del sorte 
løbere, gotisk vestforlængelse med nyere t rappehus af egebindingsværk og 
moderne våbenhus, der har afløst en ældre bindingsværksbygning. På kirke-
gården har stået en tømret klokkestabel. Et i 1856 opført »lille nyt hus til 
aftrædelse for præsten« (syn), på kirkegården (?), er senere forsvundet. 

Den romanske kirke er meget lille, skibet måler indvendig 8,26 x 7,08 m og 
koret 4,13 x 3,84 m eller henholdsvis 2 8 x 2 4 og 1 4 x 1 3 romerfod å 29,5 cm. 
Den har moderne sokkel af kløvet kamp og skråkant af tegl, og store dele af 
det underste murværk er skalmuret med en lysrød sten. Bomhullerne er åbne. 

Koret er det ældste af de to bygningsafsnit. Det har fortanding sat af til 
skibets østgavl og er muret af en indtil 29 cm lang sten. Det synes at have stået 
alene i temmelig lang tid, idet fugerne på vestgavlen er stærkt forvitrede. 
Østhjørnerne er afrundede til 17 skifter over soklen, hvor der er overgangs-
led med en lille skråridse. Østgavlen har som blænding et s tærkt restaureret, 
romansk vindue med omløbende løberskifte. Derover et tandsnit af rulskifte-
stillede sten med afrundet underkant, som bærer en udkragning, hvis tredie 
skifte er et fladskifte; derover ligger et savskifte. Gavltrekanten med top- og 
fodtinder er moderne skalmuret, men tidligere sås foruden det nederste sav-
skifte en s tump af et andet savskifte højere oppe, mens gavlkammene havde 

Fig. 2. Olstrup. Plan. 1:300. Målt af Mogens Windfeldt Jensen 1944. 
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Fig. 3. Olstrup. Sydfaçade for restaureringen. 1:200. Målt af H. C. Glahn 1898. 

11 munketeglsafdækkede trappetinder (fig. 3). Korets sydside har et gen-
åbnet og restaureret romansk vindue, der sidder midt i muren og således 
næppe har levnet plads for en præstedør. Tandsni t te t fra østgavlen løber om 
på langmuren og afsluttes i vest ved en skråkantet udkragning. Gesimsen er 
ny. Korets nordside er ganske som sydsiden. 

Skibets østgavl er ny over kortaget. Den gamle gavl ses på opmålingen 
fra 1898 med bomhuller langs taglinierne og kamme med top- og fodtinder; 
på toptinden sad et lille jernkors. Munkestenene i skibet er lidt kortere end 
korets, murene er opført som kassemur med en kerne af kampestensmurværk. 
Sydsiden har et svagt fremspringende portalfremspring med skråkantafslutning. 
Den tilmurede, rundbuede, meget lave dør har omløbende løberskifte af 
krumhuggede sten og simple, retkantede false. Muren har ha f t to romanske 
vinduer øst for portalen, det ene er tilmuret, det andet står som blænding med 
lysningsstenene fornyede; over stikkene ligger krumme løbere. Gesimsen er 
som på koret. Skibets nordside er ganske som sydsiden med de to romanske 
vinduer bevarede som blændinger. Vestgavlen har i rejsehøjde et savskifte, 
der har stået hvidtet , og henholdsvis to skifter over og under dette et fladskifte. 
E f t e r at skibet er blevet forlænget, er gavltrekanten nedrevet. 

I det indre ses i korets nordvæg en døragtig niche med spærstik (fig. 4). Kor-
buen er rund. I koret er et (oprindeligt?) kuppelagtigt krydshvælv med top-
kvadra t . Kapperne går til alle sider glat over i væggene og overskærer ikke 
de romanske vinduer. Skibets portaler har indvendig haf t spærstik eller fladbue. 

45 
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Fig. 4. Olstrup. Snit vest-ost. 1:150. Målt af Aage Andreasen 1944. 

I skibets sydside ses over hvælvingerne toppen af de to romanske vinduer med 
omløbende løberskifte og pudsede smige. Overmurene er rygfugede og pudsede. 
Pudsen når på østgavlen til eet skifte over underkanten af en række bjælke-
huller i langmurene, der med ca. 125 cm afstand fra midte til midte måler ca. 
1 8 x 2 0 cm og kun går ca. 15 cm ind i muren, hvor murkernens kampesten 
ses. Det østligste bjælkehul ligger 36 cm fra gavlmuren. Over hullerne er eet 
skifte gammelt murværk. Skibets vestgavl består på indersiden af kampe-
stensmurværk, der begynder i højde med bjælkehullernes underkant . 

Ændringer og tilføjelser. I skibet er indsat to gotiske hvælv, der er ulige 
store, fordi de respekterer de gamle portaler og således må være ældre 
end vestforlængelsen af skibet. De har topkvadrat , helstens vægbuer og gjord-
bue, rektangulære midtpiller og falsede hjørnepiller med eet skifte høj t veder-
lagsbånd. Ingen af de tre hvælv har overribber (fig. 4). 

Vestforlængelsen er bygget lidt skævt på den romanske gavl. Den er af røde 
sten med mange sorte, næsten glaserede bindere på en i murfoden opstikkende 
kampestenssyld. Murværket har mange åbne bomhuller, i gavlen indtil rejse-
højde fem stilladshøjder. Sydsiden har en på begge sider falset døråbning, 
udvendig t rykket rundbuet , indvendig fladbuet. Døren har tidligere siddet 
indvendig, hængt i vestsiden. Vinduet i syd har oprindelig været fladbuet. 
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Gesimsen består af fire udkragninger og er tildels gammel. Vestgavlen (fig. 5) 
har lidt over rejsehøjde et forsænket skifte og tre skifter derover et savskifte. 
Skævt i gavltrekanten sidder tre store, spidsbuede blændinger, hvoraf den 
midterste og højeste nu er indrettet med klokkeluge og har fået blændings-
bunden skalmuret. På siderne to små cirkelblændinger, over den søndre en 
s tump savskifte, over den nordre to forsænkede bindere. Syd for midtblæn-
dingens spidsbue er et forsænket skifte og over den en s tump savskifte. Gavlen 
har 13 delvis ommurede, munketeglsafdækkede kamtakker . I det indre åbner 
vestforlængelsen sig mod skibet med en stor rundbue, der i buen har false 

45* 

Fig. 5. Olstrup. Skibets vestgavl. 1:100. Målt af Jacob Blegvad 1944 (s. 707). 
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i begge sider. Indvendig er undermurene i vestforlængelsen til ca. 125 cm's 
højde over gulvet halvanden sten tykkere end overmurene. På murfrem-
springet står helstens vægbuer for et krydshvælv, der ikke har overribber. 

Våbenhuset er moderne, opført 1892 af H. Glahn. Indtil da lå der et †våben-
hus af bindingsværk 5,15 m ud fra kirkemuren og 4,10 m bredt. Det eksiste-
rede 1713 og blev hovedrepareret 1719—20 med nyt fodtømmer og nye loft-
brædder og »taffelværk at mure« med 200 mursten (rgsk.). 1841 krævede man 
et lille vindue indsat (syn). 1879 skulle det igen repareres (syn). Det frem-
t råd te i sin sidste skikkelse på en ret høj kampestenssokkel med skråstivere til 
stolperne, gennemstungne bjælker og tegltag. Gavlen havde dør og loftluge. 

Trappehuset vestligst på sydsiden er af egebindingsværk og stærkt restau-
reret. 1713 omtales reparationer, og 1718—19 tilmurede man åbningerne på 
begge sider mellem kirkemuren og trappen (rgsk.). Trappehusets gavl er ud-
kraget på tre knægte, indvendig fører en lige t rætrappe op til kirkeloftet. 

†Klokkestabel omtales 1586 som bygfældig10. En hjørnestolpe fra klokke-
stabelen, hvis ene ende er bortrådnet , er, ligesom tilfældet er i Holeby, be-
varet som underlag for klokkestolen i vestgavlen. Den er i hovedsagen til-
dannet som stolperne på de bevarede klokkestabler, men har næppe været 
over 5 m lang i modsætning til de andres 7—8 m. 1701—02 blev der lagt nyt 
loft under klokken (rgsk.). 1721 hang klokken i »en udbygning« ved den vestre 
gavl. Den var løs og bevægede sig, når man ringede med klokken, og den skulle 
understøttes med to 12 tommers stolper af risege å 13 alen — som imidlertid 
i 1723—24 blev brugt til andre ting — på 12 tommers fodtømmer og store 
kampesten (rgsk.). Danske Atlas meddeler, at klokken hang i et træhus9 . 

Reparationer er jævnligt foretaget, særlig i tagværket . 1698—99 blev der 
således oplagt 120 nye lægter til tegltag, og 1715—16 blev blandt andet kor-
gavlen og kirkens tag og kammen repareret (rgsk.). Kirkens vinduer blev æn-
drede, først til fladbuet form, senere til almindelige, små, firkantede trævinduer. 
1699—1700 blev det indsat et nyt vindue i koret »i stedet for det tyven, som 
brød blokken, udstødte« (rgsk.). Endelig blev kirken hovedrepareret 1892. 

Tagværket over koret er nyere. Skibets tagværk er gotisk med dobbelt mur-
lægte, spærfod, spærstiver og lange kryds, der står ned i de gennemgående 
bjælker mellem hvælvene eller med svalehale er bladet på siden af spærfoden; 
dobbelte hanebånd. Tømmeret har stregnumre, der begynder i vest ved den 
gamle vestgavl. Vestforlængelsens tag er noget omsat, men i hovedsagen som 
skibets med stregnumre begyndende i øst. Vestforlængelsen har stor sugfjæl. 

Kirken står nu hængt med vingetegl og med røde mure, men de har tidligere 
været hvidtede, som det ses på våbenhusloftet . I vinduerne sidder moderne 
blyruder. I det indre står vægge og hvælv smukt uden at være glatpudsede. 
Gulvet i kirken består af gule lerfliser og mursten, i våbenhuset af gule fliser. 
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Fig. 6. Olstrup. Kalkmaleri på skibets osthvælv (s. 709). 

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

Et dommedagsbillede fra o. 1570 (fig. 6) blev i 1936 afdækket i skibets 
østhvælv af E. Lind. Det er endnn ikke restaureret. Kristus sidder på en 
stærkt toppet regnbue med fødderne støt tet på en som rigsæble formet verdens-
kugle. Over hans hoved svæver sværd og lilje, og ved hans sider ses i skyer 
to basunblæsende engle iført lange, folderige gevandter under korte køllerter. 
I kappens underkant sidder apostlene som små, ensartede figurer med fødderne 
på skyer. Spinkelt rankeslyng udfylder baggrunden og skjoldbuen. Hovedfarven 
er dodenkop, karnationen lysrød; i vinger, apostlenes klæder og enkelte andre 
steder, særlig i rankerne, ses blågrønt. 

1719—20 blev kirkens hvælv hvidtede og graterne stafferet med grå og 
sort limfarve, og 1723—24 blev murermester Trap betalt for hvidtning og 
udsiring med rød farve (indvendigt?) (rgsk.). 

I N V E N T A R 

Alterbord, nyt, af fyrretræ. 
Som altertavle t jener et broncekrucifiks fra 187511 med kors af træ anbragt 

med et maleri af Jerusalem i rundbueramme som baggrund. Den tidligere 
* altertavle er rimeligvis identisk med en katekismustavle fra o. 1585, som nu 

E . L . 1936 
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opbevares i Maribo stiftsmuseum. Af storstykket er kun rammeværket med 
joniske pilastre og halvsøjler bevaret. Predella har felter med gylden fraktur , 
vingerne er glatte, mens det meste af baldakinen er forsvundet. Gråmalet med 
blå skriftfelter. 

Altersolv. Kalk, skænket 1804, 20 cm høj. Rund fod med hulled. Flad, tve-
delt knop og indknebet skaftled under bægeret, hvis rand er let udsvejfet ; 
Københavns bystempel og mestermærke for Rasmus Jørgensen Brock (Bøje 
800). Samtidig, forgyldt disk med årstal 1804 og kronet alliancevåben i rocaille 
for P. A. Lehn og hustru Erica Kristina Cicignon; mestermærke som på kalken. 
Oblatæsker. 1) Fra 1863, stemplet Michelsen og med »Olstrup Kirke« graveret 
under bunden. 2) Af københavnsk porcelæn. Vinkande af københavnsk porce-
læn med tilhørende skål. *Vinf laske f ra 1727, af tin, 19 cm høj. Fladt , opad 
tilspidsende legeme med rundede hjørner foroven, øskener til bærerem og 
skruegang til †låg. På den ene side graveret : »Olstrup Kierckeflaske anno 
1727« med versaler. I Maribo st if tsmuseum. †Kalk og disk, forgyldt, nævnt 
169812. †Vinf laske på 2½ pægl, nævnt 1704 (rgsk.). 

Alterstager i renaissance fra slutningen af 1500'rne, 41,5 cm høje. Klokke-
formet fod, skaft med cylinderled under halvbaluster og rundstavprofileret 
lyseskål (sml. Errindlev s. 695). 

Fig. 7. Olstrup. Indre, set mod øst. 
E. Skov 1951 
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Alterskranke, nygotisk, af støbejern. †Alterskranke af fyr, opsat 1721 af 
slotssnedker Mathisøn (rgsk.). 

Døbefonte. 1) Romansk, af granit, muligt oprindelig et vievandskar. En me-
get primitiv monolit bestående af en lille, glat kumme over en skæv rund-
stav, højt , t r indt skaft, som forneden går jævnt over i en lidt bredere rund 
fod. Tvm. 61 cm. Fonten stod tidligere i Lungholms have, men flyttedes 1918 
til kirken, hvor den nu står i korbuen. 

2) Senromansk, gotlandsk eksportarbejde af bægerbladtypen. Den store, 
hvælvede kumme omgives af rundbuede bægerblade under en flad hulstav 
langs mundingen og hviler direkte på en bred, konkav fod. Skaftet mangler. 
Tvm. 91 cm. I skibets vestfag under pulpituret. 

Dåbsfåd af messing fra 1600'rne; glat med forstærket kant . På randen gra-
veret to våben for slægterne Sparre og Basse med initialerne F(?) eller I og S. 

Fig. 8. Olstrup. Prædikestol (s. 712). 
E. Skov 1949 
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Dåbskande af tin fra 1800'rne; ingen stempler. 
Prædikestol (fig. 8) i sen-renaissance, malet 1622. Stolens fire, oprindelig 

fem, fag har arkader, hvis pilastre og bueslag er prydet med beslagværk og 
pålimede bosser, de sidste dog kun bevaret på pilastrene. Over bueslagenes 
toppunkter findes krumknægte som slutsten. I arkaderne står fire barokt be-
vægede figurer, Peter, Andreas, Jakob den Ældre og Johannes, på lave fod-
stykker, hvoraf to er forsynet med en lille konsol, som støtter det ene ben. 
Under storfelterne et smalt skriftfelt. På hjørnerne tre hermer, de to med 
volutter og hoveder på skaftet , den tredje, en meget fantasifuld kvindeherme 
med volutarme, har på skaftet en barok maske og en vældig ørneklo (fig. 9). 
Fælles for alle hermerne er en morsom topkrølle, som løber op mellem kapi-
tælernes udtrukne volutter og fastgøres på abakus i en lille roset. Over de 
glatte postamentfelter mangler en bred profilliste fuldstændig. På postament-
hjørnerne store krumknægte med tilløb til bruskværk. Nyere, udsavede hænge-
stykker. Glat frise med store, s tærkt fremspringende diademhoveder uden 
krumknægte på hjørnerne. Kronliste med tandsnit og æggestav. Stolen bæres 
af en slank, drejet baluster, antagelig fra 1721, da slotssnedker Mathisøn gjorde 
en »gewanden peel« under prædikestolen. Opgang samtidig med stolen, af 
fyrretræ med to fyldinger. 

Enkel, sekssidet himmel fra o. 1675, med tre bruskværks topstykker; på 
undersiden et sekskantet midtfelt med helligåndsdue; loftet ses tidligere at 
have været inddelt af nu forsvundne lister. 

Staffering med brunt , beige og hvidt. Indskrifterne, i postamentfelterne 
Matth. 4,4, på frisen Matth. 11,28, på himlen Es. 55,1 samt apostelnavnene 
er alle malet med hvid f rak tur over ældre indskrifter. På opgangspanelets frise 
skimtes under den nuværende brune overmaling navnet Erik Andersen Tuxen 
(sognepræst i Erindlev-Olstrup 1620—42), i hvis tid stolen må være opsat. 
På himlens ene side fortæller en indskrift, at stolen er malet 1622, senere malet 
1840 tillige med kirkens øvrige træværk af L. Benzon og søn fra Maribo og 
at ter senere malet 1853 tilligemed kirkens træværk af A. C. Møller og J. Jør-
gensen fra Sakskøbing. 

Stolestader. Degnestolens rygpanel og den øverste stol i nordsiden er rime-
ligvis fra 1700'rne; resten af staderne er nyere med kannelerede gavle. 

Herskabsstol, samtidig med de øvrige stolestader, indeholdende fem ud-
skårne stole, antagelig nyere kopier efter stole fra o. 1700. 

†Kiste. En gammel beslagen knubkiste (udhulet træstamme), nævnt 1704 
(rgsk.). 

†Skab i koret var 1839 aldeles forrådnet og krævedes ti lmuret (syn). 
Dørfløj af eg, antagelig fra 1600'rne. Ydersiden består af pløjede brædder 

føjet sammen i sildebensmønster og tæt beslået med nye jernnagler med pyra-
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mideformede hoveder. Bagsiden glat, sam-
let af tre brede planker. Lange gangjern 
med oprullede ender og gammel hjerte-
formet jernlås uden kasse. Mellem våben-
hus og skib. 

†Pengeblok, nævnt 1699 (rgsk.); 1725 
fik den to ny låse (rgsk.). 

To †pengetavler nævnes 1719 (rgsk.). 
Præsterækketavle fra o. 1650 over ni 

præster i t idsrummet 1415—1642 med et 
vers i klassisk metrum, forfat te t af sogne-
præst Jacob Clausen (1642—67), tilføjet 
hver enkelts navn og årstal. Tavlen er 
af en uregelmæssig sekskantet form, ca. 
205 x 148 cm. 1841 er tavlen opmalet af 
E. Benzon med sort bund og hvid f raktur , 
hvorunder den oprindelige indskrift med 
versaler og f rak tur skimtes. På korets 
sydvæg, men hang ifølge ældre kilder 
tidligere i Erindlev. 

Helgenfigur af eg fra 1300'rne, forestil-
lende S. Laurentius. Den ca. 120 cm høje 
figur står f rontal t på et lille sekskantet 
fodstykke. Hovedet, hvori der er et hul 
til en relikvie, er kronraget, men har en 
krans af tykt , lokket hår, som falder ned om de udstående ører. Ansigtet er 
fyldigt og udtryksløst. Højre hånd mangler, den venstre holder en lukket bog. 
Figuren, der er hul i ryggen, er iført diakondragt og helt overmalet med 
guldbronce; den står nu på en muret konsol på skibets nordvæg. 

Klokke fra 1814, støbt af I. C. og H. Gamst. Om halsen akantusbort over 
indskrif ten: »Støbt af I. C. og H. Gamst, Kiøbenhavn 1814«. Glatte hanke. 
Tvm. 67 cm. I skibets vestgavl. 

†Klokker. 1528 fandtes to klokker, hvoraf den største, som vejede to et halvt 
skippund, seks lispund (448 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) 1677. Vistnok over et spædbarn, forpagter på Lungholm Christen 
Jensen Wim og hustru Karen Knudsdat ters lille søn, født 24. marts 1674, død 
den følgende dag efter. Stenen nedlagt 7. sept. 1677. Rød gotlandsk kalksten, 

E. Skov 1949 

Fig. 9. Olstrup. Detail af prædikestolen 
(s. 712). 
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108 x 56 cm, m e d f o r d y b e d e , b e g f y l d t e ve r sa le r . H j ø r n e f e l t e r m e d e n g l e h o v e d e r 
f o r o v e n og d ø d s s y m b o l e r f o r n e d e n . I g u l v e t u n d e r p r æ d i k e s t o l e n s b æ r e s t o l p e . 

2 ) 1686. L a u r i d t z E r i c h s o n W u l f , død 1685, t r e å r og to d a g e g a m m e l , søn 
a f f o r v a l t e r på L u n g h o l m E r i k Wul f og D o r e t h e a L a u r i d t z d a t t e r , på hv i s be -
k o s t n i n g g r a v s t e n e n b l ev l ag t 28. sep t . 1686. Grå k a l k s t e n , 117,5 x 101,5 c m , 
m e d f o r d y b e d e ve r sa l e r . S k r i f t f e l t i s t r e g r a m m e m e d s y m m e t r i s k v o l u t o r n a -
m e n t f o r o v e n og k a r t o u c h e s k j o l d m e d d ø d n i n g e h o v e d f o r n e d e n . I h j ø r n e r n e 
c i rke lmeda i l lone r m e d e v a n g e l i s t s y m b o l e r n e og evange l i s t e rnes n a v n e i s k r i f t -
b å n d . I h j ø r n e s p i d s e r n e s t i l i serede l i l jer . I m i d t e r g a n g e n f o r a n k o r b u e n . 

Lollands gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1688—1725 (RA); Reviderede Regn-
skaber, Lollands Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1721—25 (RA); Regnskaber for Lol-
land 1694—95, 1699—1715, 1719—20 div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Syns-
forretning 1586 (Karen Brahes ms. nr. 280 s. 117r); Syn 1719 (Dokumenter og Breve 
for hele Stiftet 1579—1762, stiftsøvrighedsarkivet, LA); Synsforretninger over Kirker 
og Præstegaarde 1803—13, 1816—24 div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Syn over 
Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—55, fortsat for Fuglse herred 1855—61 (provste-
arkivet, LA); Syn 1861—80 (Nykøbing bispearkiv). — Udskrift af V. Holms Samling 
(LA). — Museumsindberetninger af C. Engelhardt 1878, Kr. Due 1919, C. A. Jensen 
1919 (1940), E. Lind 1936 (kalkmaleri), Gertrud Købke Knudsen og E. Skov 1949 og 
Aa. Roussell 1950. 

J .Magnus-Petersen: Notesbog 1878. S. 50 f. og 53 (NM). 
Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike, 1415—1669, af Jakob Clausen, Kirke-

hist. Saml. 1. R. II, 156—204. 
1 Benævnt således i et dokument fra 1437, som opbevaredes endnu 1654, Præste-

krøniken, Kirkehist. Saml. 1. R. II, 161. 2 Smst. s. 166. 3 Dronning Sophies Kopi-
bøger 1588—1617 s. 198; Fortegnelser og diverse Dokumenter vedkommende Kirker 
og Sognekald, 1666 (RA). 4 Haugner: Rødby Købstad og Fuglse Herred s. 194. 
5 Bobé, Graae og West: Danske Len s. 443 ff. 6 Haugner s. 210, jfr. s. 185. 7 Kancel-
liets Brevbøger 12. nov. 1636. 8 Præstekrøniken, Kirkehist. Saml. 1. R. II, 167. 9 Dan-
ske Atlas VI, 471. 10 Karen Brahes ms. 11 Haugner s. 222. 12 V. Holms Saml. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 10. Olstrup 1788—89. 



Fig. 1. Fuglse. Ydre, set fra nordvest. 
Aa. Rl. 1941 

F U G L S E K I R K E 
FUGLSE H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid var viet til S. Laurentius1, blev efter en ombygning 1595 ind-
viet til den hellige Trefoldighed2 (sml. bygningsbeskrivelsen s. 717). 

Efter reformationen hørte kirken under kronen og indgik således 1588—1631 i enke-
dronning Sophies livgeding (sml. s. 717). 1689 blev den tilskødet den senere s t i f tamtmand 
Henning Ulrich von Lützow3 (sml. altertavle s. 720 og begravelse s. 728), der omtrent 
samtidig havde erhvervet Søholt4. Under denne gaard, blandt hvis senere ejere nævnes 
Christian Frederik von Lützow (sml. †orgel s. 727 og kisteplade s. 732) og Frederik Julian 
von Bertouch (sml. kisteplade nr. 8 s. 732 og kirkegårdsmonument nr. 1 s. 733), forblev 
kirken, indtil den o. 1835 blev solgt til kammerherreinde Raben Huitfeld Levetzau til 
Kærst rup 5 (sml. kirkegårdsmonument nr. 2 s. 733), efter hvis død den o. 1850 overgik til 
baron Gottlob Rosenkrantz6 , hvis slægt siden ejede den, indtil den overgik til selveje 
1. januar 1916. 

K i r k e n h a r en m e g e t f r e m t r æ d e n d e be l iggenhed på t o p p e n a f en lille, b r a t 
b a k k e , h v o r d e r k u n lige e r p l a d s t i l k i r k e n , i de t de r e r fa ld f r a b y g n i n g e n t i l 
alle s ider u n d t a g e n m o d v e s t , h v o r f a l d e t i a l t v æ s e n t l i g t l igger u d e n fo r d e t 
h ø j e k a m p e s t e n s d i g e . D e n s to re k i r k e g å r d e r u d v i d e t , i h v e r t f a ld m o d n o r d , 
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hvor den begrænses af en hæk. Øst- og vestsiden har ensidige stendiger, syd-
siden langs vejen har hæk på dige. Fra to jernlåger ved sydhjørnerne fører 
smukke kastaniealléer op til kirken; mod øst findes en lignende låge. 1586 var 
kirkegårdens kampestensgærde »nedfaldet og erstat tet med et tjørnegærde, der 
ej holdes ved magt«. Samtidig nævnes en muret †kirkeport7 . 1660 fandtes to 
brøstfældige kirkegårdsgærder8 . 

Kirken består af kor og skib, som antagelig rummer middelalderlige dele, 
men er stærkt ombygget. Desuden et tårn fra 1590'erne med tilbygget våbenhus 
fra nyere tid. På hver af skibets sider ligger et gravkapel fra 1600'rne. 1447 
nævnes et †våbenhus, der iøvrigt. ikke kendes9 . Når man 1586 kan omtale 
»Tornet« som meget brøstfældigt (syn), må der antagelig hentydes til en tag-
ryt ter eller snarere en tømret †klokkestabel. 

Den middelalderlige kirke består af skib og smallere kor, der nu har samme mur-
højde, 545 cm over soklen. Murværket består overvejende af kamp af tillempet 
kvaderform, på hjørnerne og i østgavlen af smuktformede kvadre, indvendig i 
skibets overmur af grove, runde kampesten. Spredt i murværket forekommer 
adskillige sokkelsten med en slap profilering bestående af to riller under en 
afrundet kan t ; i tårnets nordvestre pille ligger et hjørneprofil, der synes at 
kræve en tynd, lodret stav som fortsættelse. Den nuværende sokkel har simpel 
skråkant ; kun et enkelt sted på skibets sydside og på nordsiden i og ved det 
barokke gravkapel ses en rundstav over en lille hulkehl. Mellem granitten er 
sparsomt anvendt munkestensmurværk af en meget blød, rødbrun sten, der på 
korets sydside synes at ligge i gotisk forbandt med tilsvarende fugning, hvilket 
dog ikke nødvendigvis betyder, at murerarbejdet er førreformatorisk. Der ses 
intetsteds i kirken sikre middelalderlige detailler, og det er i hvert fald næppe 
sandsynligt, at kirken, selv i sit plananlæg, er fra romansk tid. Herimod taler 
også den anvendte måleenhed, en fod på 32,5 cm, der ellers ikke kendes i de 
romanske kirker, men tilhører gotiken og senere tider. Målt hermed er skibet 
indvendig 4 0 x 20 fod, skibets udvendige længde 48 fod, korets udvendige 
længde 24 fod, korets indvendige bredde 16 fod. Alt taget i betragtning må man 
være betænkelig ved at føre kirkens nuværende bygning for langt tilbage i 
tiden, selvom det ikke kan passe, når »Danske Atlas«10 kategorisk meddeler, 
at »den blev bygt 1531 af Anders Giöe, og da bygningen var færdig, faldt dens 
murede gevælvter ned, hvorover han ved denne bygning blev sat i slette 
omstændigheder, men fik dog ved en kollekt indsamlet så meget, at kirkens 
hvælvinger blev færdige, og overskuddet anvendte han til en lysekrone med 
dobbelte arme, som hænger der i kirken«. Anders Gøye til Kærstrup, der døde 
1559 og ligger begravet i kirken (sml. gravsten nr. 2, s. 730), ejede endnu ikke 
godset i 1531, og når hans søn Henning godt 50 år senere klager over brøst-
fældigheden, og man endog måt te lukke kirken for gudstjeneste, kan der ikke 
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Fig. 2. Fuglse. Plan. 1:300. Målt af K.Bil lund 1945. 

have været tale om store byggearbejder i reformationstiden. Der må foreligge 
en forveksling med de nedenfor omtalte begivenheder i 1590'erne. 1585 pålagde 
kongen Henning Gøye at istandsætte kirken, og 1591 befalede dronning Sophie 
lensmanden på Aalholm, Frederik Hobe, snarest at lade kirken genopbygge, 
»da den er så bygfældig, at sognefolkene ikke kan opholde sig i den i regnvejr«. 
Dronningen ville yde et tilskud på 40—50 rdl. Året efter havde dronningen 
erfaret, at »Fuglse kirke er faldet helt sammen, så der ikke kan holdes t jeneste 
der, med mindre den bliver bygget helt op på ny. Henning Gøye vil på egen 
bekostning genopbygge kirken, hvis alle herredets kirker kommer til hjælp 
med 400 rdl.«11, men først 1595 kunne provsten meddele, at kirken nu var 
»beprydet og forbygt« på Henning Gøyes bekostning12 , og det blev foreslået, 
at den for fremtiden skulle kaldes Trinitatis i stedet for S. Laurentius. Det må 
således have drejet sig om betydelige byggearbejder, der har givet kor og skib 
deres nuværende udseende som renaissancekirke. 

Også fra denne tid er kirkens ydre meget fa t t igt på detailler. I korets sydmur 
har der været en 84 cm bred præstedør under en rund, falset bue af de bløde, 
rødbrune teglsten, som løber helt ind til skibets gavl. Døren, der er t i lmuret 
med moderne sten, omtales 1719 som værende i brug1 3 . Over flere af de nu-
værende vinduer ses toppen af et rundbuet stik. Gesimsen består af retkantede 
fremspring og en afrunding. Østgavlene er moderne ommuret. 

Det indre. Den meget høje, runde korbues vanger ligger bindige med korets 
vægge. I midten af skibets sydmur ses et højt , smalt, t i lmuret vindue, hvis top 
er afskåret af sydkapellets hvælv. I skib og kor er indbygget grathvælv uden 
g jord- eller vægbuer. Hvælvene løber glat ned i væggene på profilerede konsol-
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ler; de er bygget af den bløde, rødbrune sten og har helstens overribber. På 
korets murkrone ligger en ca. 25 cm svær rem af egetræ, som uden tømmermæs-
sige samlinger a fbrydes af afsavede bjælker på ca. 29 x 15 cm på højkant med 
157—195 cm afs tand. Skibets overmure består af grove, runde kampesten, 
hvorpå der ligger en egerem ca. 20 x 20 cm, som bærer spinkle, ca. 15 X 15 cm 
afsavede bjælker med 170 cm afstand. På skibets vestgavl ses en flad taglinie, 
hvis top ligger ca. 2 m lavere end den nuværende, og som går helt igennem 
muren. Alt murværket under taglinien består af moderne, små sten. 

Tårnet er bygget i munkeforbandt af røde munkesten med mange sorte 
bindere; men bortset herfra er dets former ikke gotiske, og det s tammer efter 
alt at dømme fra den store ombygning i 1590'erne. Dets teglstenssokkel har 
profil af senromansk form bestående af en afrunding, en skråkant, en vulst 
og en skråkant . 

Understokværket har støttepiller med moderne afdækning på vesthjørnerne 
(den sondre er ommuret) og midt på nordsiden; en tilsvarende er f j e rne t mod 
syd og måske mod vest. Pillerne afskærer soklen. Understokværket har mod 
nord et rundbuet vindue fra 1818 (syn) og dør til tårntrappen, mod syd en 
lille, senere indhugget glug, der udvendig sidder i omsat murværk og indvendig 
under et spærstik; det er måske et gammelt dørsted. Tårnrummet har mod vest 
en bred dør til det yngre våbenhus; på dets syd- og vestvæg ses flade piller, 
som ikke korresponderer med det kuplede hvælv, der har underliggende, glat 
halvrunde ribber. Hvælvtoppen er ny, vist bygget efter branden i 1903. Hvæl-
vet har mod øst en 45 cm bred vægbue, der hænger nedenfor den runde 
tårnbue. 

Det samtidige t rappehus er indbygget i tå rnets nordvestre hjørne. Det har 
fra t å rn rummet haf t en ganske lille, rundbuet døråbning, som nu er t i lmuret. 
Oprindelig har t rappehuset indvendig haf t kvadrat isk planform. Der er nu 
vindeltrappe af t ræ på en svær mastespindel. Mellemstokværket har store, nu 
tilmurede, rundbuede åbninger mod syd og vest ; mod nord sidder en moderne 
omdannet, rundbuet åbning i indvendig fladbue. Klokkestokværket har mod 
øst et tredobbelt falset, rundbuet glamhul, der har vederlag i højde med skibets 
tagryg og nu er tilmuret med undtagelse af en lille glug. De tre andre sider har 
rundbuede tvillingglamhuller med kvar t rund mellemfals og fremspringende 
liste i vederlaget; de er vistnok senere indbyggede. En uregelmæssighed i mur-
værket i skifterne under glamhullerne korresponderer med et tilbagespring i 
østsiden og markerer antagelig et borthugget bånd eller måske en byggeperiode. 
Den øverste meter af tå rnet med gesims og spåntækket pyramidespir er bygget 
af arki tekt Glahn efter en lynbrand i 1903. I vindfløjen på den rigt forsirede 
fløjstang står I R A R 1903 for den daværende kirketiendeejer Jørgen Rosen-
krantz til Sophiendal og hans hustru Anna. 1818 var der spånklædning på spi-
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ret, som styrtede ned i en storm den 29. november 1836 og blev genopbygget 
1839. Højden på det gamle spir skal have været mellem 50 og 55 alen (syn). 

Sydkapellet, Kærstrups, må være opført samtidig med kirkens ombygning i 
1595, idet Henning Gøye året efter viste provsten sin boggave, der var anbragt 
»over hans grav« i Fuglse kirke1 4 (se s. 728). Det er bygget af granitkvadre 
over en kvadratisk grundplan, der indvendig måler 12 fod i firkant og åbner sig 
mod skibet med en, nu t i lmuret, arkadebue på 9 fod å 32,5 cm. I syd og vest 
har det tilmurede glugger, der har ført ind til en gravkælder; derover vinduer 
ind til det grathvælvede rum. Kapellet har blytag over en lille gesims. 1803 
var den ene side af muren »færdig at falde ud« (syn). Kapellet bruges nu som 
kedelrum. 

Nordkapellet, Lützows, er måske også opført i 1595 som våbenhus til kirken 
og derefter mellem 1689 og 1723 (sml. indledning s. 715 og kisteplade s. 731) 
af Henning Ulrich v. Lützow indrettet som indgang til hans begravelseskapel, 
muligvis i 1692, da hans første hustru døde. Kapellet har form som tre sider af 
en ot tekant og er væsentlig opført af granitkvadre. Den udvendige sidelængde 
er 8 fod. I nordsiden er en dør og i de to andre sider fladbuede vinduer. Taget, 
der tidligere har været højere, er tækket med moderne tagsten. Indvendig har 
det et grathvælv og mod skibet en til nordkapellets svarende arkade, der må 

G. K . K . 1949 
Fig. 3. Fuglse. Indre, set mod øst. 
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være t i lmuret senest i perioden 1699—1722, da v. Lützow lod opstille sit epita-
fium foran. Samtidig blev i kapellets gulv indret tet en trappenedgang til det 
store gravkammer under skibet, der nu at ter er dækket af flisegulv. 

Våbenhuset på tårnets vestside er måske opført ved indretningen af det 
lützowske gravkapel, idet det middelalderlige våbenhus antagelig blev nedrevet 
1595, og et våbenhustag omtales i 1719 (syn). Det er bygget af granitkvadre og 
mursten af alle slags og har mod syd en dør i vandret afslut tet spejl med ned-
hængende stave; mod nord sidder et fladbuet vindue. Over en enkel gesims har 
våbenhuset nu blytag, men 1847 omtales tagdækningen som værende af zink 
(syn). Indvendig ses i vestsiden en halvrund niche; den brede dør til kirken er 
rundbuet med smige sider, loftet er gipset. 

Tagværkerne er nye; på begge sider af skibets østgavl står ældre spærfag af 
barok form. 

Tårn og våbenhus står med blank mur, det øvrige af kirken er kalket lysrødt. 
De store rundbuede vinduer blev indsat 1818 (syn). Gulvet består i koret af 
brædder. 

I N V E N T A R 

Alterbord muret af teglsten, 97 cm højt , 256—262 cm bredt, opført i en af-
stand af 95 cm fra østvæggen. De tre sider er beklædt med et fyrretræspanel, 
mens bagsiden er pudset. 

Alterklæde fra 1840 af rødt fløjl. Midt på forsiden en tornekrans og to korslagte 
palmegrene flankeret af årstallet, og forneden en bred mønstret bort, udført i 
guldbroderi med pailletter. 

Altertavlen (fig. 4) er et anseligt billedskærerarbejde i renaissance med ind-
skåret årstal 1610, men med genanvendte dele af en sengotisk fløj altertavle 
og senere indsatte malerier fra o. 1700. 

Den trefløjede, oprindelig femfløj ede, gotiske skabstavle, vel kirkens tidligere 
høj altertavle, er 1610 blevet benyt te t som storstykke i den nye altertavle, anta-
gelig med bibeholdelse af sine relieffer og statuetter , som maa have virket godt 
sammen med renaissancetavlens kraftige arki tektur og snitværk. Reliefferne er 
nu alle forsvundne; ved en istandsættelse af tavlen o. 1700, foretaget af s t if t-
amtmand Henning Ulrich von Lützow, blev de f j e rne t og erstat te t af malerier, 
men da man samtidig har vendt den gotiske tavle om, således at baggrunds-
stafferingen nu ses på altertavlens bagside, er det muligt heraf tildels at se, 
hvad reliefferne har forestillet. Midtskabet har indeholdt en korsfæstelsesscene 
og i hver side to s tatuet ter , den ene over den anden, vel sagtens fire helgenfigu-
rer. Sideskabene har været vandret midtdelte, og de fire felter har rummet 
relieffer med motiver fra lidelseshistorien, bl. a. hudflettelsen, tornekroningen 



F U G L S E K I R K E 721 

E. Skov 1949 
Fig. 4. Fuglse. Altertavle (s. 720). 

og korsbæringen. Baggrundsstafferingen, der tydeligt angiver relieffernes kon-
turer, forestiller et fletværk, malet med guld, sølv, rødt og lazurer, og må være 
udført på det t idspunkt, da alterskabet indføjedes i renaissancetavlen. Enkelte 
steder findes dog rester af et malet gotisk mønsterværk, relieffernes oprindelige 
baggrundsstaffering. På sidefløjenes bagsider (nu skjult under malerierne) skim-
tes, især på den ene, rester af malerier på kridtgrund. Feltet har været vandret 
midtdelt af en rød bræmme, og derover er bevaret underparten af en lands-
knægt med sorte, bredsnudede, stærkt udskårne sko og gule hoser med mange 
puffer og udskæringer. Under bræmmen ses rester af et Kristushoved, måske 
fra en korsdragningsscene. 

Renaissancetavlen har fire storsøjler med korinthiske kapitæler og høje 
prydbælter med kartoucher, de to med diademhoveder, over et høj t postament, 
hvis fire glatte fremspring ligeledes bærer diademhoveder på forsiden. Stor-
gesimsen har kronliste med tandsnit og pærestav, s tøt tet af fire krumknægte 
med englehoveder. Topstykket har to næsten kvadratiske fyldinger mellem her-
mepilastre med svungne skafter og volutkapitæler, som bærer en svær beslag-
værksprydet kronliste, hvorover der er anbragt en udtunget topgavl med et 
halvt kartoucheskjold i midten. På storgesimsen, flankerende topstykket , står 
to meget store basunengle, hver med et stort, usymmetrisk våbenskjold. Tav-
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Fig. 5. Fuglse. Maleri i altertavlen (s. 722). 

lens storvinger med halvkartouche, fugl, frugter og draperier bærer øverst små 
konsoller med s ta tuet ter af Johannes og Matthæus, der før den sidste istand-
sættelse stod på topgesimsen. Glatte, udsavede postamentvinger og topvinger 
svarende til storvingerne. 

På topornamentets bagside er foruden årstallet indskåret et sammenslynget 
»V. S.«, sandsynligvis snedkerens monogram. 

Ved istandsættelsen o. 1700 er der foretaget en del ændringer og tilføjelser, 
således er topstykkets felter blevet smykket med guirlander og stjerner, og på 
dets fodstykke og gesims er anbragt drejede vasespir. Endelig er den øverste 
del af topgavlen afskåret og erstat tet af en kartouche indeholdende et kronet 
alliancevåben. 

Samtidig er storstykkets tre malerier på lærred indsat. Billedet i midten af 
hyrdernes tilbedelse er en fortrinlig kopi af Jordaens ' maleri fra 1618, som nu 
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findes i Stockholm, men med en noget 
afvigende beskæring, mest påfaldende er 
det, at der er føjet et stort stykke til 
foroven (fig. 5). Sidefelternes malerier af 
korsfæstelsen og nedtagelsen af korset er 
antagelig kopieret efter en nederlandsk 
barokmaler. I Danske Atlas tilskrives 
de en maler, la Croix10 (sml. epitafie-
maleri, s. 728 og altertavle fra Søholt 
herregårdskapel 1698, s. 751), som mu-
ligvis kan være identisk med Johan Otto 
la Croix († 1752). 

Den nuværende staffering fra 1917 er 
en genfremstilling af farverne fra restau-
reringen o. 1700. Bundfarven er en grå 
marmorering, og detaillerne er malet 
med hvidgråt, rødt og en overdådig-
hed af guld. I topkartouchens skjolde 
er malet s t i f tamtmand Henning Ulrich 
von Lützow og hustru Anna Magdalene 
von Hardenbergs våben, ligesom deres 
spejlmonogram findes på basunenglenes 
skjolde. De religiøse indskrifter i posta-
mentfelterne er nye. Ved restaureringen 
1917 fandtes desuden rester af tavlens oprindelige staffering udført på kridt-
grund med guld, sølv og brogede farver. I topstykkets fodfrise afdækkedes de 
første ord af en indskrift, som i sin helhed har lyd t : »In honorem Dei et ecclesiae 
Fuelsanae ornatum tes tamentum hoc posuit Andreas [fejllæsning for Andreae 
f(ilius)?] Henningius 1610« (»til Guds ære og Fuglse kirkes pryd har Henning 
Andersen (Gøye) opsat dette mindesmærke«)15. Ved siden af skal have været 
malet et anker og ordene »Tutum te littore eistam« (?)15 , antagelig Henning 
Gøyes valgsprog. Endelig er der på tavlens bagside indridset et par navnetræk 
med årstal : »S.P.S. A . P . D . G . 1702 in maio« og »Simon Petræus 1703 P.S.S.« 

Altersølv. Kalk (fig. 6) forgyldt, fra 1604, skænket af Henning Gøye til 
Kærstrup. Bægeret fornyet, antagelig i 1700'rne. Nuværende højde ca. 23,5 cm, 
uden bæger ca. 14 cm. Sekssidet, tunget fod med fodplade og rudemønstret 
s tandkant . Hver af de stejle sider er helt udfyldt med graverede billeder: 
1) Foran et kors, hvorpå marterredskaberne, ris og ferle, er ophængt, ses Kri-
stus stående i en kalk, hvori blodet strømmer ned fra sidevunden; kalken om-
gives af kerubhoveder i skyer, og et tilsvarende sidder over korset. Forneden 
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Fig. 6. Fuglse. Alterkalk fra 1604 (s. 723). 
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Fig. 8. Fuglse. Dåbsfad (s. 726). 
E. Skov 1949 

Fig. 7. Fuglse. Dobefont (s. 725). 

latinsk hexameter med versaler: »Ter sacer in calicem Christi fluit undiq(ve) 
sangvis 1604« (»tre gange flyder Kristi hellige blod fra alle sider ned i kalken«). 
2) »S. Philippus«, skægløs, med korsstav, over hans hoved en blomst. 3) Evan-
gelisten Johannes holdende en kalk, hvori en snog, i venstre hånd; over hans 
hoved på et skrif tbånd med »Johannes« ses ørnen med blæk- og penalhus i 
næbbet. Nederst ordene: »S.Johannes der evangelist«. 4) Jacob den Ældre, i 
pilgrimsdragt og med stav i hånden. Forneden læses »S. Jacob major«. Øverst 
Lucas-oksen på skrif tbånd. 5) »S. Andreas« med bogpose og kors, over hans 
hoved Marcusløven. 6) »S. Petrus« med to nøgler, derover Matthæusenglen. 
Foran Peterfiguren er fæstet et støbt krucifiks, hvis korsarme ender i barok-
agtige flige. Sekssidet skaft med graverede firbladfelter og gotiserende knop 
med seks rudebosser, hvori graveret »Ihesus« med versaler; mellem bosserne 
graverede blade på rundede tunger. Under fodpladen mestermærke (bomærke) 
for Christopher Jørgensen, Køge (Bøje s. 281). Samtidig disk, ligeledes for-
gyldt. I bunden graveret bladkrans, hvori et gotiserende Jesumonogram og 
derom »spes mea« (»mit håb«) med versaler. På randen graveret cirkelkors og 
modsat dette et ganske svagt indprikket symmetrisk skjold med Henning 
Gøyes våben og derover initialerne H. G. Ingen stempler. Oblatæske, forgyldt, 
skænket 1764. På låget graveret et cirkelkors midt i et ophøjet firpas, hvis 
hjørner er fyldt med plumpe blade på karreret bund. I låget graveret »A° 1764« 
og under bunden »A.S.V. H.D. Lützow« (Anna Sophie von Holstein, gift 
Lützow). Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn. 
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Fig. 9. Fuglse. Prædikestol (s. 726). 

Sygekalk 1765. Rund fod med fodplade og platte over vulst, rund midtdelt 
knop og kort cylindrisk skaf t ; klokkeformet, indvendig forgyldt bæger. Højde 
11 cm. Under bunden indprikket kursivskrif t : »A.S.V.H. 1765« (Anna Sophie 
von Holstein). Københavns bystempel 1765 og mestermærk'e for Arved Hansen 
(Bøje s. 88). Cxlat, forgyldt disk med samme indskrift og stempler på under-
siden. Lille drejet oblatæske af træ. Opbevares i en gammel mahogniæske, foret 
med rødt fløjl. 

Alterstager i renaissance fra o. 1600, 37,5 cm høje. Høj hul- og rundstav-
profileret fodskål, skaft med svært kugleled forneden og derover en slank 
baluster. Flad lyseskål og samtidig, profileret lysetorn af messing. 

†Messehageler. 1) Skal være skænket 1764 af generalmajor von Lützow1 6 . 
Da han imidlertid var død allerede 1759, er giveren muligvis hans enke Anna 
Sophie von Holstein (sml. oblatæske s. 724). 2) Skænket 1827 af kammerherre 
von Bertouch til Søholt16. 

Døbefont (fig. 7), romansk monolit af granit, ret primitivt udfør t ; den ellipse-
formede fod, hvis nederste del skjules under gulvet, er forsynet med tre lod-
ret te »sømme« og går jævnt over i skaftet , som omgives af en skæv tvilling-
rundstav. Kummen har stejle, uregelmæssigt buede sider og langs randen en 

E. Skov 1949 
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rundstav som mundingsprofil. Intet af-
løb. Tvm. 68 cm. (Ikke hos Mackeprang). 

Dåbsfade. 1) (fig. 8). O. 1575, af syd-
tysk arbejde. I bunden det habsburgske 
våben omgivet af en minuskelbort med 
ordene »Got sei mit uns« (»Gud være 
med os«) gentaget fire gange. Yderst en 
hjor t - og hund-frise, som gentages på 
randen. Tvm. 68 cm. 2) Nyere, glat mes-
singfad med konkav bund og smal, pro-
fileret kant . Tvm. 31 cm. 

Prædikestol (fig. 9) i renaissance fra 
o. 1600, i udførelse ganske svarende til 
Branderslev (s. 476), men stolen frem-
træder nu i stærkt reduceret skikkelse, 
idet kun tre fag er bevaret. I arkadefel-
terne står nu tre reliefagtige s ta tuet ter 
af Peter, Paulus og Johannes, tarvelige 
kopier efter Thorvaldsen, skåret i træ. 
Den for værkstedet karakteristiske tre-
sojlestilling er bevaret på de to hjørner, 
mens søjlestillingerne ved opgangen og 
ind mod væggen er omdannet, således 
at kun to søjler er tilbage hvert sted. 
Postament og gesims svarer til Bran-
derslevstolens, dog er gesimsens kronliste 

fornyet og har fået en konsolliste i stedet for det oprindelige tandsni t og ægge-
stav. Ejendommeligt er det, at stolens underside er kassetteret og prydet med 
konsollister og små udskårne rosetter. Det tyder på, at stolens bund har været 
synlig fra kirken, hvorfor den oprindelig må have været anbragt temmelig højt , 
muligvis som lektoriestol i den usædvanligt store korbue. Den nuværende pla-
cering i skibets sydøsthjørne er af nyere dato; 1719 omtales det, at »prædike-
stolen står meget incommode og er alt for liden, og står på en pæl i koret, 
ligeoverfor en dør, som er helt besværligt, mest om vinteren« (syn). Samtidigt 
opgangspanel med to renaissancefyldinger, nu vendt med bagsiden f remad; 
tidligere har der været flere fyldinger både i længden og i højden. Af den 
oprindelige sekssidede himmel er kun ramme og loft bevaret. Rammen er for-
krøbbet om hjørnerne og har små felter i fremspringene. Kronliste med tand-
snit og æggestav. Gudsøjet under loftet og de små, simple top- og hænge-
stykker er senere tilføjelser. 

E. Skov 1950 

Fig. 10. Fuglse. Pengeblok 1624 (s. 727). 
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Den nuværende staffering fra 1920 
med anvendelse af samme farver som på 
altertavlen er udfort af maler H. Munk. 
Under et lag egetræsmaling konstatere-
des adskillige farverester, bl. a. i ar-
kadefelterne, som rimeligvis har haf t 
malede billeder. 

Stolestaderne er nyere, muligvis fra 
1876, da stolene udsattes til fornyelse 
(syn). 1586 var de fleste af stolene uskik-
kelige7, og 1841 fornyedes alle stolesta-
derne (syn). 

†Herskabsstole på begge sider af mid-
tergangen, nævnt 175617, den sidste f j e r -
nedes 1876 (syn). Af stolenes udsmyk-
ning er bevaret otte udskårne adelsvå-
ben tilhørende Henning Gøyes og Anne 
Skrams bedsteforældre; ifølge Abild-
gaard sad Henning Gøyes familie (Gøye, 
Hak, Walkendorff og Okse) mod syd og Anne Skrams (Skram, Reventlow, 
Krabbe og Rosenkrantz) mod nord. Våbenskjoldene, der er brunmalede med 
rester af forgyldning, er nu anbragt på en nygotisk trætavle på skibets sydvæg. 

Orgelpulpitur i vest, vist fra 1800'rne. 
Orgel, nyere. †Orgel, skænket 1743 af generalmajor Lützow, var 1816 forfal-

dent og delvis ødelagt (syn); det fandtes endnu 1833, men var da nedtaget som 
gammelt og ubrugeligt16 . 

Pengeblok (fig. 10) fra 1624, med to små hængelåse og en stor taskelås. To 
pengeslidser adskilt af et udsavet og udskåret brædt. Øverst på blokken er 
indskåret : »NØS I Ø L 1624 26. junius« og på topornamentet : »Gif de fat t ig af 
dit brød, saa skalt du sidde i Abrahams skod«. Gråmalet med sorte beslag og 
bogstaver og røde, hvide og gyldne detailler. I skibets vestende. 

Lysekrone (fig. 11) i renaissance fra o. 1600. Profderet stang med lille kugle 
forneden og derunder et dobbelt løvehoved med ring af to delfiner i munden. 
Foroven flakt, kronet ørn. Af de oprindelig to gange otte ~-formede lysearme 
er kun hveranden bevaret. Midt på stangen fire små S-formede prydbøjler og 
øverst to (oprindelig fire) tilsvarende. Danske Atlas' oplysning, at kronen er 
skænket af Anders Gøye10 , er næppe troværdig (sml. s. 716). Ny ophængning i 
skibets midterste fag. 

Tavle med våbenskjolde, se †herskabsstole s. 727. 
†Urværk i kirken, nævnt 1816 som »forfaldent og delvis bortført« (syn). 

E. Skov 1950 

Fig. 11. Fuglse. Lysekrone (s. 727). 
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Klokker. 1—2) fra 1903, begge med Jørgen Rosenkrantz og hustrus kro-
nede initialer (sml. vindfløj, s. 718). 

†Klokker. 1) Fra 1400'rnes begyndelse. Om halsen minuskelindskrift: »Ave 
beneigne Jesus, ave Maria graci(a)« (»hil dig, du velsignede Jesus, hil dig Maria, 
du benådede«). Tvm. ca. 70 cm. Sml. klokke nr. 2 i Nysted (s. 195), nr. 1 i 
Stubbekøbing (s. 281) og nr. 1 i Branderslev (s. 478). Klokken smeltede ved 
tårnets brand i 1903 (Uldall s. 152). 

2) På to skippund, fem lispund (360 kg), afleveret ved klokkeskatten 1528. 
3) Støbt 1633 af Michel Westphal. Omkring halsen treliniet versalindskrift : 

»Anno 1633 lode wleb(yrdig) (!) Otto Powisch f(ru) Anna Blome til Kiestrup oc 
menige Fulse sognemend omstøbe oc forbedre denne klocke til Fulse kircke i 
Lawlandt . Da lensmand h. Palle Rosenkrantz til Krenkerup, rider. Sogneprest 
h. Matz Beske, kirkeverger Peder Broesn og Matz Povlsen Veyer, Nielsen (!) 
Jørgens sognefoged oc Peder Ericksen. M. Michael Westfal«. På klokkelegemets 
ene side Christian 4.s kronede navnetræk og på modsat side den udvalgte prins 
Christians omgivet af rosetter. Smeltede ved branden 1903. 

†Bibliotek oven over det kærstrupske gravkapel, skænket 1596 af Henning 
Gøye, »et kosteligt og mærkeligt liberi udaf alle fakulteter«14 . 1732 var biblio-
teket ødelagt og kun få af bøgerne i behold1 5 . 

G R A V M I N D E R 

Foran indgangen fra skibet til Søholts gravkapel på nordsiden er i begyndel-
sen af 1700'rne opstillet en stor søjleportal (fig. 12), der samtidig t jener som 
epitafium over s t i f tamtmand Henning Ulrich von Lützow og hans to hustruer. 
Portalens gesims bæres af to korinthiske søjler, den rundbuede dør flankeres af 
to legemsstore sørgende kvindeskikkelser, hvis folderige dragter klæber unatur-
ligt til kroppen. Figurerne, hvoraf den ene holder et kors, den anden en bog, 
står på konsoller uden samhørighed med den arkitektoniske opbygning. I dør-
åbningen er o. 1750 indsat to dorfloje med rigt udskårne, gennembrudte rokoko-
ornamenter. Det høje postament har mellem de to fremspring under søjlerne 
tre fyldinger med udskårne draperier, hvori gravskriften er skåret med relief-
versaler. I midten: »Henning Uldrich von Lützow, fød anno 1649, døde anno 
17�, blef stiftsbefalingsman anno 1691«. Til venstre: »Eleonora Catharina von 
Schagen, fød a(nn)o 1652, døde anno 1691«. Til højre: »Anna Magdalena von 
Hardenberg, føed a(nn)o 1672, døde anno 1 7 � « . Forkrøbbet gesims, hvis frise 
på midten smykkes af to slanger, der stikker hovederne gennem et hjerte, og 
på fremspringene af to korslagte dødningeben. Topstykket indeholder en oval 
kartouche med et malet portræt af Lützow (brystbillede, olie på lærred), ifølge 
Danske Atlas malet af la Croix18 (sml. altertavlen, s. 723). St i f tamtmanden er 
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Fig. 12. Fuglse. Portal mellem skibet og nordkapellet (s. 728). 

fremstillet som feltherre, iført brystharnisk og med venstre hånd hvilende på 
kommandostaven. Over skulderen bærer han dannebrogsordenens hvide bånd 1 9 . 
Por t ræt te t omgives af to bladrige palmegrene, hvori er indflettet et skrif tbånd 
med reliefversaler: »Af intet kom jeg til noget og blef igien til intet«. Over 
por t ræt te t en mindre, kronet kartouche med Lützows våben flankeret af to 
groteske legemsstore halvfigurer. Til venstre »Tiden«, en olding med nøgen 
overkrop og et, oprindelig vinget, timeglas på hovedet; i venstre hånd holder 
han en stav, og den højre støtter en lille, kronet kartouche med von Schagens 
våben. Til højre »Døden«, en benrad iført dannebrogsordenens r idderdragt; 
højre hånd holder en kommanclostav og den venstre en kartouche med Har-
denberg-våbnet. 

Den nuværende staffering fra 1920 er en genfremstilling af den oprindelige, 
som var lagt direkte på træet uden kr idtgrund 2 0 . De fremherskende farver er 
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rødt, sort og gråt, dertil hvidgråt på figurer 
og palmegrene samt guld på dørfløje, kapi-
tæler og indskrifter. Portalen har to gange 
været overmalet, først med et par grå far-
ver, derefter med egetræsmaling. Væggen 
bag topstykket er malet rødbrun; oprindelig 
har væggen i hele det pågældende hvæl-
vingsfag været dekoreret, bl. a. med malede 
draperier. 

Epitafium, opsat 26. ma j 1592 over Peder 
Smed og hans fader Ras(m)us S(m)ed, som 
t jente henholdsvis hos Hen(n)i(n)g Gø[y]e 
og Anders Gø[y]e til Kiestrop og fru Karine 
Valkendrop. Sortmalet rektangulær trætavle, 
74 x 56 cm, i profilramme. Rimet gravskrift 
med gylden f rak tur og mange forkortelser. 
I skibets nordøsthjørne. 

Gravsten. 1) (Fig 13). Fra begyndelsen af 
1400'rne. Axel Mogensen Gøye til Krænkerup 
og hustru Karen Madsdatter. Rød ølandsk 
kalksten, a f b r u d t foroven, ca. 166 x 96 cm. 
Midt på stenen to adelsvåben, Gøye og Thot t 

eller Ibsøe?, flankeret af hjelme. Langs randen latinsk gravskrift med store, 
klare reliefminuskler: »[Hic jac]et d(omi)n(u)s Absolon Gøye miles cu(m) uxore 
sua d(omi)na Kathe[r ina] . . .« (»[her hviler] hr. Axel Gøye, ridder, med sin 
hustru, fru Karen. . .«) . I hjørnerne ottekantede felter med evangelistsymbo-
lerne. Et fragment af stenen, med bl. a. det ene evangelisttegn, lå 1917 foran 
en af dørene i præstegården. Stenen, der tidligere lå »tværs for Choret«21, er 
nu indmuret i t å rnrummets østvæg. 

2) (Fig. 14). O. 1560. Anders Gøye til Kærstrup, død 1559, og hustru Karen 
Walkendorff, død 1567. Forvitret figursten, af grå kalksten, ca. 265 x 180 cm. 
Den øverste del og et stykke af venstre side a fb rud t . I midtfel tet et relief af en 
mand og en kvinde i lidt over naturlig størrelse, let drejede mod hinanden. 
Manden, der har en rank og naturlig holdning, er iført pladerustning og holder 
et stort slagsværd i venstre hånd. Han er barhovedet og bærer langt, spidst 
tveskæg; hjelmen, med opslået visir, ligger ved hans fødder. Kvinden, som er 
noget mindre, er anbragt højere, delvis bag ved hjelmen. Hun bærer en kjole 
med stive, parallelle folder, så lang, at den slæber på jorden; hænderne, som nu 
er helt afslidte, har hun holdt samlet foran livet. Langs stenens to langsider 
vistnok oprindelig 16 usymmetriske våbenskjolde med hjelme og løv. Under 

Fig. 13. Fuglse. Gravsten over Axel Gøye. 
Efter tegning af S. Abildgaard 1765 

(s. 730). 
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figurerne et rektangulært skriftfelt med 
helt udslidte reliefversaler; 1756 kunde 
navnet »A(n)ders Gøe« læses22. Mellem 
figurernes hoveder er med fordybede 
versaler hugget en meningsløs indskrif t : 
»Efter døden lever døiden« og over dem 
initialerne [A]G og K V . Oprindelig i 
koret ved alteret2 2 , hvorunder der skal 
have været en hvælvet begravelse10, nu 
i t å rnrummets vestvæg. 

3) 1652. Peter Mes Wilder, født i He-
lig Hafven, boede i Skotemarck, døde 
<26. jan . ) 16<65>, og hans tre hustruer, 
Anke Jorgensdaater, født i Holsten, død 
15. dec 1646, 42 år, Anne Hansdaater , 
født i Fulse, død 27. juli 1651, 26 år gl., 
og Maren Ericksdaater, født i Nysted, 
død den � 16 � i hendes alders � år. 
Stenen bekostet af Peter Mes Wilder 
1652. Gråblå kalksten, 221x 152 cm, 
med fordybede versaler. Midtpartiet optages af en stor kartouche med grav-
skriften, flankeret af to dyder, Troen med kors og bog og Håbet med due og 
anker. Over figurerne to bruskværksmasker og forneden timeglas og dødninge-
hoved. Fire kartoucheskjolde, to over og to under skriftfeltet, indeholder de 
afdødes initialer og, for kvindernes vedkommende, Jesumonogram. I hjør-
nerne er store, ovale medailloner, som i stedet for de sædvanlige evangelist-
symboler indeholder reliefportrætter (brystbilleder) af de fire personer med 
navnene skrevet på medaillonens kant . Øverst til venstre Peter Mes Wilder med 
kraf t igt lokket hår og skæg, tætknappet frakke, som foroven er bundet sammen 
med en slojfe, og stor, firkantet krave. Til højre Ancke Jørgensdater og forneden 
Marren Ericksdater og Anne Hansdater , alle ens påklædt med tunget hue, 
pandebånd og stor pibekrave. Mens manden ses en face, drejer kvinderne hove-
det ind mod stenens midte. I hjørnespidserne små trebladagtige ornamenter og 
langs randen religiøs indskrift . På tå rnrummets vestvæg. 

Kisteplader. 1) 1723. Henning Ulrich von Lützow til Seeholt, Ulrichsdahl og 
Seeding Gaard, kongelig majestæts ridder, geheime- og etatsråd, s t i f tamtmand 
over Lolland-Falster. Født 7. sept. 1649 i Lut ter am Barenberg amt som søn 
af Henning von Lützow, arveherre til Hülseburg, Eichhoff og Backendorf i 
her tugdømmet Mecklenburg og godset Almstat i s t i f tet Hildesheim, og fru 
Clara Magdalena, født von der Asseburg til Amphort og Egenstadt i Magde-

Fig. 14. Fuglse. Gravsten over Anders Gøve. 
Efter tegning af Magnus-Petersen 1878 

(s. 730). 
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bourg stift . Opdraget i den ridderlige skole Walckenräcle (Walckenried) ved 
Northausen, 1663—69 page hos kong Frederik 3., 1669—70 student i Leiden, 
derefter page hos Christian 5. til 1673, blev 1675 kaldt tilbage fra en uden-
landsrejse og fik rang som forskærer, 1676 kammerjunker . 5. ma j 1681 gift med 
Eleonora Cathrine von Lützowen, født von Schagen, og samtidig udnævnt til 
marskal. 11. aug. 1688 blev han etatsråd og 1692 s t i f tamtmand. 3. april 1693 
gift med Anna Magdalene von Lützowen, født von Hardenbergen. 19. dec. 
1699 ridder af Dannebrog og 14. dec. 1706 geheimeråd. Død 8. okt. 1722 mellem 
6 og 7 om morgenen, 73 år, en måned og tre (!) dage gammel. Forgyldt kobber-
plade bestående af ovalt, konvekst skriftfelt med graveret skriveskrift i sym-
metrisk udtunget kronet ramme med palmegrene. 

2) 1752. Lovise von Lützow, dat ter af Christian Friderich von Lützow 
(kisteplade nr. 4, s. 732) og Anna Sophia von Holsten (nr. 6, s. 732). Født 3. okt. 
1746, død 5. jan. 1752. Oval konveks blyplade med graveret skriveskrift. 

3) 1755. Henning Ulrich von Lützow, broder til nr. 2, født 30. sept. 1753, 
døbt 5. okt. samme år, død 6. jan. 1755. Konveks blyplade med graveret 
f raktur . 

4) 1759. Christian Friderich von Lützow, herre til Søeholt, Ulrichsdal og 
Sæddinggaard, generalmajor i den kongelige danske armé, oberst over det sjæl-
landske national infanteri regiment. Født 23. okt. 1701, indgik 1744 ægteskab 
med frøken Anna Sophia von Holsten, døde 24. jan. 1759. Af fem børn efter-
lod han sig to frøkener i live (den ene døde kort efter faderen, se kisteplade 
nr. 5). Oval konveks blyplade med graveret skriveskrift. Rimet gravvers. 

5) 1759. Elisabeth Sophia von Lützow, dat ter af den foregående, søster til 
nr. 2 og 3. Født 31.(!) juni 1750, død 1. marts 1759. Oval hvælvet blyplade 
med graveret f rak tur i løs akantusramme med to put t i foroven. 

6) 1782. Anna Sophia de Holsten, født 4. okt. 1722, gift 8. april 1744 med 
Christian Friderich von Lützow (se nr. 4). To sønner og tre døtre, »men kun een 
eeneste dat ter i live«. Død <27. jan. 1782>. Blyplade svarende til nr. 4. 

7) 1831. Fru kammerherreinde Lovise Bertouch, født Wallmoeden, født 
15. juni 1775, død 7. sept. 1831. Gift med kammerherre Christian Frederik 
Julian von Bertouch (se nr. 8), moder til fire børn. Blytavle formet som perga-
mentrulle med graveret skriveskrift. Nederst på tavlen angives, at hun er be-
gravet på kirkegården (sml. kirkegårdsmonument nr. 1, s. 733). 

8) 1831. Kammerherre, ritmester Christian Frederik Julian von Bertouch, 
herre til Søeholt, født 23. april 1761, død 10. sept. 1831. Tre gange gift, hans 
sidste hustru Louise Frederikke Juliane von Bertouch, født von Walmoden, 
hviler ved hans side (se nr. 7). Han blev begravet af fire børn. Blytavle sva-
rende til nr. 7. Ligger som hustruen begravet på kirkegården (kirkegårdsmonu-
ment nr. 1). 
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Samtlige kisteplader er ophængt i det nuværende ligkapel, der tidligere 
t jente som begravelse for Søholts ejere. 

I samme kapel skal endvidere have stået følgende †kister: 
1) 1692. Eleonora Catharina von Schagen, gift med s t i f tamtmand Henning 

Ulrich von Lützow 1681, død 42 år gammel 169223 (sml. kisteplade nr. 1, s. 731). 
2—8) Syv af Henning Ulrich von Lützows børn, der døde som små23 . 
9) 1730. Anna Magdalene von Hardenberg, s t i f tamtmand von Lützows an-

den hustru, død 1730, 58 år gammel2 3 . 
10) 1733. Eta ts råd Christopher Ulrich von Lützow, amtmand over Møn, død 

1733, søn af Henning Ulrich von Lützow2 3 . 
11) 1742. Anna Catharina von Landorph, født 1733, død 1742, da t terdat ter 

af Henning Ulrich von Lützow2 3 . 
I Kærstrups gravkapel (s. 719) nævnes følgende †kister: 
1) Major Otto von Schack til Bramslykke og Kærstrup, født 1671, død 

17 1 9 23. 
2) Generalmajor Niels Rosenkrantz Schack, 1680—1731, broder til nr. 123. 
3) Sophie Hedevig von Raben, 1694—1726, Niels Rosenkrantz Schacks før-

ste hustru2 4 . 
4) 1736. Louise grevinde Wedel Jarlsberg, født von Råben, 1696—1736, 

søster til den foregående25 . 
Kirkegårdsmonnmenter. 1) O. 1831. Ritmester, kammerherre Frederich Ju -

lian Christian von Bertouch til Søholt, født 23. april 1761, død 10. sept. 1831, 
og hustru Juliane Fredericke Louise von Wallmoden, født 15. juni 1775, død 
7. sept. 1831. Marmorsten, 190x 86,5 cm, på gravsted omgivet af støbejerns-
gitter med Bertouch og Wallmodens våben. Sydvest for kirken. (Sml. kiste-
plader nr. 7 og 8, s. 732). 

2) 1800'rnes anden fjerdedel. Friderich Råben Huitfeldt Levetzau, kammer-
herre og ritmester, herre til Kierstrup og Bremersvold, født 26. juni 1784, død 
i Carlsbad 5. aug. 1828, og hans hustru, Charlotte Emerentze Råben Huitfeldt 
Levetzau baronesse Rosenkrantz, født 22. okt. 1791, gift 1. dec. 1807, død i 
København 13. april 1843, samt deres to børn, Friederich Raben Huitfeldt 
Levetzau, født 28. jan. 1823, død 13. juni 1826, og Charlotte Sophie Wilhel-
mine Raben Huitfeldt Levetzau, født 5. aug. 1824, død 29. okt. 1838. Firesidet 
granitblok med en marmortavle på hver side, de tre med gravskrifter, den 
f j e rde med mindeord (fordybede versaler). Oven på blokken opslået marmorbog 
med hustruens gravskrift , s tøt tet mod et støbejernskors. Gravsted indhegnet af 
støbejernsgitter, vest for kirken. 
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Fig. 15. Fuglse 1784. 
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Kirken, der efter den lokale tradition fra forst i 1700'rne i katolsk tid havde været 
viet til S. Peder1, men efter J. Friis til Vor Frue2, er siden 1635 anneks til Fuglse3. 

Den havde efter reformationen været annekteret Bursø og var såvel 15314 som 15555 

beordret »tillukket«, et påbud, som gentoges 15776, men blev ophævet 1579 på foran-
ledning af Morten Venstermand6 , der 1575 havde erhvervet Krøngegaard og Krønge 
birk7. Hans forsøg på også at tiltage sig kaldsretten til kirken strandede på dronning 
Sophies modstand8 . Kirken, om hvis ejerforhold i middelalderen intet er oplyst, hørte 
altså efter reformationen under kronen og Aalholm slot, blandt hvis lensmænd var Jost 
Frederik von Pappenheim (sml. altertavle s. 745, prædikestol s. 748 og †klokke s. 750), 
indtil den 1689 blev tilskødet den senere s t i f tamtmand Henning Ulrich von Lützow9, 
der som nævnt under hovedkirken (s. 715) omtrent samtidig havde erhvervet Søholt, 
under hvilken hovedgaard kirken forblev, til den overgik til selveje 1. januar 1915. 

Den lokale tradition vidste i begyndelsen af 1700'rne at fortælle om valfart til kir-
ken i den katolske tid og om tidligere gjorte fund af frakastede krykker1 , men der nævnes 
intet om den Krykkekilde, der efter Rhode1 0 og J. Friis2 fandtes nær kirken og i ældre 
tider skal have haf t stor søgning. 

Kirken ligger på en hævning midt i byen. Kirkegården omgives af t ræstakit 
med en stor låge mod syd. 

Aa. Rl. 1944 
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Kirken består af romansk kor og skib og senromansk våbenhus, alt af 
munkesten i munkeforbandt med mange sorte bindere og en del petringer. 
På kirkegården har tidligere stået en klokkestabel. 

Den romanske kirke er en meget enkel bygning uden hjørnepilastre og gavl-
konsoller og kun med en sparsom udsmykning af savskifter. Soklen, der kun 
er gammel på et stykke af korgavlen, består af en simpel skråkant. Koret er 
bygget samtidigt med skibet og har mod sædvane samme højde som dette. 
Dele af korets undermure hælder stærkt indad. Korgavlen har et højtsiddende, 
blændet, romansk vindue med vulstsålbænk, som ikke har været støttet af 
runds tav ; vinduets helstens stik har omløbende savskifte af meget skæve, 
modvendte tænder mellem to løberskifter af krumme sten. Derover er gavlen 
glat med undtagelse af et kort savskifte under en lille, bred korsblænding 
helt i toppen. Gavlkammene med savskifter, top- og fodtinder med munketegl 
er nye. Vinduerne i korets langmure har stik som østgavlens, men smigene er 
moderne udvidede; under den moderne gesims ligger to skæve savskifter. 

Skibets østgavl er glat med moderne kamme som korets. På skibets sydside 
sidder et 3—5 cm portalfremspring, der når helt op til murlægten. Den stadig 
i brug værende, men omdannede dør har helstens rundbue med omløbende 
løberskifte. Indvendig spærstik. De to vinduer er som korets. Gesimsen består 
af to ikke fremspringende, skæve savskifter, hvorover et løberskifte bærer mur-
lægten. De fremstikkende bjælkeender har båret sugfjæl. Nordsidens portal-
fremspring er som sydsidens. Den tilmurede døråbning har halvstens stik med 
løberskifte af krumme sten; anden fals har lille rundhjørne og i vederlaget 
og ved soklen, det sidste sted moderne, overgangsprofil til re tkant . løvrigt er 
nordsiden som sydsiden. Vestgavlen har et lille, højtsiddende romansk vindue, 
der endnu er i brug. Vinduet har helstens stik med k rumt løberskifte og pudset 
bueunderside. Over vinduet sidder et stort, nyere glamhul med profileret for-

Fig. 2. Krønge. Plan. 1:300. Målt af Grethe Meyer 1944. 
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E. Skov 1951 
Fig. 3. Krønge. Indre, set mod ost. 

dakning. I gavltoppen sidder et tandsnit med koniske, afrundede, rulskiftestil-
lede tænder ; derover to savskifter. Gavlkammen med savskifter og tinder er ny. 

Det indre viser ingen romanske detailler; korbuen er omdannet i spidsbuet 
form, og vægge og lofter er glatpudsede. 

Våbenhuset er ikke meget yngre end kirken. Det har skråkantsokkel som 
denne, men lavere liggende og overalt ny. I sydsiden sidder et moderne, rundt 
vindue. Indgangen i syd har et 5 cm portalfremspring, der foroven er vandret 
afsluttet med to moderne, udkragede skifter. Den brede, rundbuede døråbning 
har halvstens stik og omløbende løberskifte af lige sten. De yderste false har 
på hjørnet en slank, halvrund stav, hvis vederlagssten har trekantkapitæl. 
De øvrige false er moderne omdannede. Indvendig sidder døren under spær-
stik. Gavlen har udvendig på hver side af portalfremspringet et kort savskifte, 
iøvrigt er gavlen glat og har fornyede kamme som kirkens. Våbenhusets indre 
er nu glatpudset; kalkning på kirkemuren viser, at det tidligere har stået 
med åben tagstol. 

Tagværkerne er overalt af gammel eg. Koret har skrå spærstivere, dobbelte 
hanebånd og lange kryds, der i det østre fag forneden er bladet på spæret 
lige over skråstiveren, men i de øvrige fag går ned i bjælken. Nummereret fra 
øst med øksehugne streger. Det sydvestre spær er et genanvendt tømmerstykke 
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E. Skov 1949 

Fig. 4. Krønge. Altertavle, skåret af Jørgen Ringnis 1643 (s. 745). 

med mange søm på undersiden og et skråblad på oversiden. Gennem spæret 
går to slidte, runde huller. Skibets tagværk er som korets. Våbenhuset har 
kun tre spærfag, det midterste med spærstivere. 

Krønge kirke fik i lighed med andre kirker i 1689 tilstået »et stykke af 
Maribo klosters gamle mur« til reparationer1 1 , men 1789 var ti lstanden så 
dårlig, at kirkeejeren ansøgte om tilladelse til at nedrive den, fordi hverken 
præst eller menighed, selv under lettere regn, kunne sidde tørre i den12 . Det te 
blev heldigvis afslået, og efter at kirken i 1824 havde fået nye vinduer (syn), 
blev den hovedrepareret i 1846. 

Kirken har i det indre tidligere haf t malede tandsnitgesimser som Bursø 
kirke. Gulvene består af grå og gule fliser og gule mursten. I vinduerne sidder 
moderne blyruder. I det ydre står kirken med blank mur og tækket med 
vingetegl. Den har tidligere været kalket lysrød. 

†Klokkestabel. O. 1750 omtales et t rætårn med to klokker (præsteindb.). 
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1785 var klokkehuset så skrøbeligt, at 
det truede med at falde ned12 , 1803 næv-
nes klokkehuset og dets tag (syn), men 
iøvrigt vides intet om dets form, eller 
hvornår det er forsvundet. 

I N V E N T A R 

Alterbord, nyt, af træ. 
Altertavle (fig. 4) i bruskbarok fra 1643, 

skåret af Jørgen Ringnis. Storstykket er 
t redel t ; i midten er o. 1850 indsat et 
stort maleri; de smalle, nicheagtige side-
felter indeholder to store figurer, mod 
nord Moses og mod syd Johannes Døbe-
ren, begge stående på små konsoller, i 
hvis hængestykker deres navne er skårne 
med reliefversaler. Nicherne flankeres 
af dydehermer, fra nord: Tro, Håb, Kær-
lighed og Retfærdighed, med æseløre-volutkapitæler samt masker, volutter og 
frugter på skafterne, som hviler på svungne konsoller. Storsøjlerne, som er 
anbragt midt for sidefelterne, svulmer løgformet forneden og har høje bæger-
bladlignende bruskværks prydbælter og korinthiserende kapitæler. De står 
på to postamentfremspring med givernes, Jos t Frederik von Pappenheim og 
Regitze Urnes våben på forsiden. I postamentfel tet et nadverrelief i oval 
ramme, omgivet af bruskslyng. Storgesimsen, som forkrøbber over stor-
søjlerne, har fladsnitprydet kronliste og krumknægte med englehoveder. Top-
stykket har et malerifelt fra o. 1850 over et karnissvungent postament med 
årstallet 1643 skåret mellem fladsnit; feltet flankeres af evangelisterne Markus 
og Lukas, som stående på konsoller med diademhoveder bærer topgesimsen, 
mens Matthæus og Johannes er anbragt på storgesimsen uden for de bruskede 
topvinger. Storvinger med engle, masker og frugtbundter , små postament-
vinger og svungen, brudt topgavl med englehoved og derover Kristus med 
jordkuglen. 

Tavlen er lyst egetræsmalet, storfeltets maleri forestiller Kristus i Geth-
semane og topfeltets tre dansende englebørn på lyseblå baggrund. 1753 blev 
tavlen malet og forgyldt på generalmajor von Lützows bekostning13 . 

I storfeltet har tidligere siddet et maleri (fig. 5) af opstandelsen fra 1700'rne, 
ca. 74 x 53 cm, naivt malet på t ræ med tågede farver. Rilledet, der sidder i 
den oprindelige ramme med udskåret slyngværk, står nu i degnestolen. 

Aa. Kl. 1944 
Fig. 5. Krønge. Det tidligere maleri f ra 

altertavlen (s. 745). 
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N. Elswing 1951 
Fig. 6. Krønge. *Alterkalk (s. 746). 

Altersølv. Kalk fra 1842. Sekstunget fod med fodplade og s tandkant med 
mæanderbort i relief, glat sekskantet skaft og stor knop med seks bosser med 
påni t tede firblade, på knoppens over- og underside er treblade i relief på 
prikket bund. Stort nygotisk bæger med graveret spidsbuemotiv, indvendig 
forgyldt. Højde 23 cm. På fodens overside langs tungerne står med relief-
minuskler en kopi af den gamle kalks indskrift (se nedenfor). Under fodpladen 
er graveret med versaler: »Formedelst Ælde ubrugelig afgaves 1842 Kalken 
med denne Indskrif t til Musæet for de nordiske Oldsager«. Under foden Kø-
benhavns bystempel 1842 og mestermærke for Anton Michelsen (Bøje s. 143). 
Samtidig forgyldt disk med firpasformet bund, graverede blade i sviklerne og 
cirkelkors på randen. Samme stempler som på kalken. Nyere, forsølvet oblat-
æske. Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn. 

*Kalk (fig. 6) fra o. 1400, 15,5 cm høj, forgyldt. Lav sekstunget fod med 
smal fodplade og s tandkant med gennembrudt firpasmønster. Langs fodens 
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E. Skov 1949 
Fig. 7. Krønge. Døbefont (s. 748). 

yderkant minuskelindskrift på skraveret bund : »elemosina domine margarete 
regine dacie swecie et norwegie orate pro ea« (»barmhjertighedsgave for fru 
Margrethe, Danmarks, Sveriges og Norges dronning; bed for hende«). På fodens 
overside er på den ene side fæstnet et støbt krucifiks, på modsat side det dan-
ske rigsvåben i uforgyldt sølv med tre fordybede løver, der har været udfyldt 
med emaille. Trindt skaft, der foroven er restaureret med messing og bly; 
både over og under knoppen har der stået en minuskelindskrift, hvoraf den 
bevarede nedre halvdel lyder: »mei deus«, foroven må da antages at have 
stået »miserere«, oversat i sammenhæng: »Gud, forbarm dig over mig«. Knoppen 
har seks rudebosser med majusklerne »Ihesus« på mørk emailleret bund og på 
over- og undersiden opdrevne tunger med graveret stavværk. Oprindeligt lavt, 
bredt bæger. Tilhørende *disk, tvm. 14 cm, med cirkelkors på randen. Kalken 
stammer rimeligvis fra den serie kalke, som ved dronning Margrethes lig-
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Fig. 8—10. Stolestadegavle fra o. 1575, anbragt under nyere bænke 
(s. 749). 

begængelse skænkedes til Roskilde domkirke14 . Siden 1842 i Nationalmuseet. 
Antagelig beror det på en fejltagelse, når Magnus-Petersen 1878 omtaler en 
kalk med årstallet 1587 og en sygekalk med grev Knu th af Knuthenborgs våben. 

Alterskranke f ra 1800'rne, med drejede træbalustre og mahognikant. 
Alterstager f ra 1500'rnes sidste halvdel, 31,5 cm høje. Høj, profileret fod med 

spor af tre ben, et cylinderled midt på foden er smykket med korsstillede 
huller, grupperet fem og fem. Foden går jævnt over i et skaft med to skarpe, 
s tærkt udladende profilringe. Lyseskålen har huller som fodens og seks små 
hak i overkanten. Sml. alterstage i Øster Egede kirke (DK. Præstø s. 569). 

*Røgelsekar, gotisk, kun overdelen bevaret. I stiftsmuseet, Maribo. 
Døbefont (fig. 7), romansk, af granit. Den trapezformede fod har hjørnehove-

der foroven og på hver side en lilje flankeret af to kors i lavt relief. Det korte 
koniske skaft går i eet med foden, mens kummen er hugget for sig. Omkring 
denne løber mellem to rundstave et bredt akantusbælte. Tvm. 83cm. (Macke-
prang: Døbefonte s. 115 og 120 f.). I korbuen mod nord. 

Dåbsfad af nederlandsk arbejde fra o. 1650. I bunden syndefaldet og på 
randen bølgende vinranker, alt drevet og graveret. Tvm. 49 cm. 

Dåbskande f ra o. 1850 af tin, stemplet Hans Høy. 
Prædikestol i høj-renaissance fra o. 1600—1610 med senere tilføjelser. Sto-

len, der består af fire fag, har på de tre frie hjørner tresøjlestilling af søjler 
med kubeformet base, glat prydbælte og korinthisk kapitæl. Postament og 
gesims er forkrøbbet omkring hjørnerne og har som i Fuglse (s. 726) små, 
glatte felter på fremspringene. Under kronlisten tandsnitl iste og æggestav. 

E. Skov 1949 
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I tre af storfelterne er der i 1700'rne ind-
sat glatte fyldinger i senbarokke bølge-
listerammer, mens feltet nærmest væggen 
er helt glat. Stolen har en underbal-
dakin af fire, oprindelig fem, barokke 
S-bøjler, samlede forneden på en drejet 
kugle. De t re bruskværks hængestykker, 
vist fra 1639, er skåret af Jørgen Ring-
nis (sml. altertavle s. 745). De er tyde-
ligvis nu vendt på hovedet og har utvivl-
somt oprindelig siddet som topstykker 
på en †prædikestolshimmel. Stolen bæ-
res af t re stolper, hvoraf de to er ud-
savet som halspilastre, den t redje er 
nyere, ot tekantet . Opgangspanel fra 1700'rne med to barokprofilerede fyldinger. 

Stolen står nu egetræsmalet, men i postament- og frisefelter skimtes ældre 
frakturindskrif ter . 1756 var der på stolen malet Pappenheim- og Urnevåbnene, 
årstallet 1639 og initialerne J. F. V. P. og F. R. W. (Jost Frederik von Pappen-
heim og fru Regitze Urne)15. Indskriften hentyder rimeligvis til en istand-
sættelse (jfr. hængestykkerne). I skibets sydøst-hjørne. 

Stolestader. 1) I kirken er bevaret tre fragmenter af stolestadegavle i ung-
renaissance fra o. 1575 (fig. 8—10), de to med foldeværk, det t redje med en 
primitiv halvroset foroven. Alle t re er nu anbragt som støtte under nyere bænke. 
Samtidige hermed er rimeligvis to *gavltoppe (fig. 11), som nu findes i stifts-
museet i Maribo. Disse er begge afrundet foroven og har under et bueslag af 
stregornamenter et fladt skåret relief af en mand og en kvinde i skarp profil, 
han med antikiserende hjelm, hun med huelignende hovedtøj . På bagsiden 
af begge stykker er der øverst skåret en halvroset og derunder en skrå not. 
På forsiden af s tykket med kvindebusten er skåret initialerne M. K. S. og 
under mandsbusten »An(n)o 1638 Jørgen Jensøn Hiort« med versaler og frak-
tur . Jævnaldrende med disse gavle er muligvis indgangspanelet i vest og et en-
kelt rygpanel i sydsiden. 

2) De øvrige stolestader med glatte gavle s tammer antagelig fra 1800'rne. 
Egetræsmalede. 

†Herskabsstole f ra 1639 med Pappenheim- og Urnevåbnene og initialerne 
J. F. V. P. og F. R. W. (Jost Frederik von Pappenheim og fru Regitze Urne)15 . 

Præstestol og degnestol f ra o. 1800 med konsolbåren bænk på forsiden. I 
degnestolens bagside et indmuret skab. I koret. 

Vestpulpitur samtidigt med præstestolen. 1803 behøvedes et nyt lægter i 
hele den nordre side (syn). 

O. N. 1943 

Fig. 11. Krønge. *Stolestadegavle (s. 749). 
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Orgel, nye re . †Orgel, n æ v n t 17491 6 . To s imple pengetavler f r a 1800 ' rne . 
Klokke f r a 1631, s t ø b t af Fe l i x F u c h s i K ø b e n h a v n . Om ha lsen ve r sa l -

i n d s k r i f t m e l l e m b o r t e r a f l i l jer og a k a n t u s : »Aus den F e v e r flos ich, Fe l i x 
F u c h s gos m i c h a n n o 1631« (»jeg er f l y d t af ild, F . F. s t ø b t e mig i å r e t 1631«). 
M i d t på l e g e m e t Chr i s t i an 4.s m o n o g r a m i k a r t o u c h e s k j o l d o m g i v e t a f a k a n t u s . 
G l a t t e h a n k e . T v m . 85 c m . O p h æ n g t i g lug i v e s t g a v l e n . 

† K l o k k e r . 1—2) 1528 h a v d e k i r k e n to k lokke r , hvo ra f den s tø r s t e , som 
v e j e d e h a l v a n d e t s k i p p u n d , t o l i spund (256 kg) , a f l everedes ved k l o k k e s k a t t e n . 

3 ) F r a 1614 m e d i n d s k r i f t e n : »Hr. J u s t F r i d e r i c h v o n P a p p e n h e i m o g F ( r u ) 
F r i d e r i c a R e g i t z e v o n U r n e ti l Soehold 1614«13. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten n e d l a g t 13. j a n . 1706 over P e t e r H a n s e n K u t s c h e r (kudsk ) . S t ø r s t e 
de len a f s t e ne n o p t a g e s a f e t g r a v v e r s på t y s k : 

»Des kalten Wassers Macht (»Det kolde vands magt 
hat mich zum Todt gebracht. har mig til døden bragt. 
Der Leib ligt hier begraben, Legemet ligger her begravet, 
Die Seel kan dort sich laben.« sjælen kan hisset sig fryde.«) 

S t e n e n , h v i s i n d s k r i f t e r s t æ r k t uds l i d t , l igger i v å b e n h u s e t . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år ; 
Syn over Lollands ostre Provsti 1829—44 div. år (Lolland Falsters stifts arkiv, LA). 
— Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (Lolland Ealsters stifts arkiv, LA). 
— Extract over Fyens og Laalands historiske Ting (Thott 727 2°, kgl. Bibl.). —- Museums-

indberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, Gertrud Kobke Knudsen 
1949 og Aa. Roussell 1950. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. -S. 30 (NM). — J. Magnus-Petersen: Notesbog. 
Juni 1878. S. 68 (NM). 

1 T. Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred 1811, 1. hefte s. 14. 2 J. Friis: 
Laaland-Falster I, 534. 3 Kancelliets Brevbøger 
21. dec. 1635. 4 Trojels. 16. 5 Rordam: Danske 
Kirkelove I, 424. 6 Haugner: Rodby Købstad og 
Fuglse Herred s. 284. 7 Kronens Skøder I, 158. 
8 Dronning Sophies Kopibøger 1588—1617 s. 230 
og 272. 9 Kronens Skøder III, 35. 10 Rhode 
I, 626. 11 Sjællandske Tegneiser 1689 s. 173, 
10. sept. 12 Haugner s. 286. 13 Thott 727 2°, 
s. 190. 14 Henry Petersen: Levninger af Dom-
kirkeskatten i Roskilde, i Aarb. f. nord. Oldkyn-
dighed og Historie 1888. S. 114 ff. 15 Abildgaard: 
Notesbog I, 30. 16 V. Holms Saml. Fig. 12. Krønge. 1807. 



S Ø H O L T † H E R R E G Å R D S K A P E L 
K R Ø N G E SOGN, FUGLSE H E R R E D 

Kapellet siges af Rhode indrettet af gårdens daværende ejer, Jost Frederik von Pappen-
heim, i den af ham 1647 opførte hovedbygning1 , men han nævner tillige med Danske 

Atlas, at det blev »ordentlig indviet af Henning Ulrich von Lützow 1698 ved biskop 
Kingo«2. En nyindvielse fandt sted 1820 ved biskop Boisen, »efter at kapellet i nogen tid 
havde haft en anden bestemmelse«3. Senere blev sognepræsten i Fuglse-Krønge ved kgl. 
resolution fritaget for at forrette tjenesten i kapellet4, der forfaldt og helt forsvandt ved 
gårdens delvise nedrivning 18535. 

Kapellet, der af Rhode kaldes »et lidet, men ret næt Kirke Capel«, indrettet i 
den østre sidefløj, var 18 alen langt og 12 alen bredt6 . 

I N V E N T A R 

†Alterklæde, skænket 1698 af Henning Ulrich von Lützow og Anna Magdalena 
von Hardenberg2 . 

*Altertavle, senbarok, med malet årstal 1698, skænket af s t i f tamtmand H. U. 
von Lützow og frue2 . Storstykket, som flankeres af to joniske pilastre med store 
blomsterbundter ophængt i en snor, indeholder et rundbuet felt i bladstavs-
ramme og har akantusløv i buehjørnerne. Det høje postament har glatte frem-
spring, og postamentfeltet udfyldes af storbladet akantusløvværk. Forkrøbbet 
gesims med akantusløv i et smalt frisefelt og en stor blomst på hvert fremspring. 
Over storgesimsen sidder et lille topstykke med von Lützows våben, holdt af to 
liggende, but tede englebørn. Tavlen er mørkt egetræsådret; på postament-
fremspringene står med sort skriveskrift: »Af la Croix Frankrig 1698« og 
»Restaureret 1883«. I storfeltet er et maleri (olie på lærred) af nadveren, tilskre-
vet (Johan Otto?) la Croix2 (sml. altertavle, s. 723 og epitafiemaleri, s. 728 i 
Fuglse kirke). Maleriet er stærkt mørknet ; dragterne er brunlige, grå, sorte og 
røde, over bordet hænger en olielampe, og i den mørke baggrund skimtes et 
draperi. Tavlen hænger nu i gårdens hovedbygning. 

†Altersølv bestående af †kalk, †disk og †kande af forgyldt sølv skal være 
skænket 1698 sammen med de øvrige inventargenstande2 . En *vinkande af glas 
fra 1761, som nu findes i stiftsmuseet, s tammer muligvis fra kapellet. Kanden, 
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der er 23 cm høj, er rent verdslig, pæreformet med høj, slank hals og S-svungen 
glashank og står på en lav, profileret fod. På legemet er matslebne ornamenter, 
modsat hanken to duer i en oval perlekrans og på siderne, ligeledes i ovaler af 
perler, ses nogle fantasislotte med flag fra tårnene. Låget er af forgyldt sølv og 
har en gæk formet som en due på et olieblad. På låget er graveret et kronet 
dobbelt våben for Christian Frederik von Lützow og Anna Sophia Holstein, 
og under låget er indprikket »Anno 1764«. 

1698 skænkedes endvidere et par †alterstager af sølv2, og fra samme tid 
s tammer rimeligvis et forgyldt †dåbsfad af sølv med Lützows våben 7 såvel som 
†prædikestol og †orgelværk2. Fra orglet s tammer muligvis tre musicerende 
*putti (fig. 1), som tidligere fandtes på Søholt8. Figurerne er ca. 50 cm høje 
og ret plumpt skårne; de har antagelig været anbragt på volutbøjler, hvoraf 
fire er i behold. Den oprindelige gyldne staffering på kridtgrund er bevaret, 
men er i t idens løb stærkt dekomponeret. 

K I L D E R OG HENVISNINGER 
1 Rhode I, 630. 2 Danske Atlas VI, 509. 3 Larsen: Laaland-Falster I, 267. 

4 Danske Slotte og Herregaarde II, 280. 5 Smst. s. 281. 6 Rhode s. 627. 7 R. Bertouch-
Lehn: Slægten Rertouch. Kbh. 1944. S. 83. 8 De ejes nu af fhv. godsejer Suhr, Snekker-
sten. 

L. Larsen 1951 

Fig. 1. Søholt †herregårdskapel. *Put t i , antagelig fra orglet (s. 752). 
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KRØNGE SOGN, FUGLSE H E R R E D 

Kapellet indgik i det gennem middelalderens slutning nævnte Bregerup hospital1, hvis 
historie er så lidet oplyst, at man har villet placere det i Stokkemarke sogn2. Kapellet 

nævnes i samtidige kilder kun en enkelt gang, nemlig da indehaveren af det i 1542 til et 
kongeligt len omdannede hospital 1545 indgik forlig med Sakskøbings borgere, som under 
grevens fejde havde plyndret S. Jørgens billede i kapellet for halvsyvende lod sølv »i een 
skene [skinne] oc 1 liden hondt [hånd?]«3. Kapellet var efter den senere tradition lige-
som selve hospitalet viet til S. Jørgen4. Hospitalet - og dermed naturligvis også kapel-
let — blev 1576 mageskiftet fra kronen til Morten Venstermand, som af det og de tillig-
gende gårde i Bregerup by oprettede hovedgården Søholt5. 

Efter en tradition skal kapellet have stået, hvor i 1700-tallet hovedgårdens hollænderi 
(mejeri) var6 . I præsteindberetningen fra 1624 hævdes, at dronning Margrethes kalk i 
Krønge kirke (s. 746) oprindelig var skænket til kapellet7. 

1 Haugner: Rødby Købstad og Fuglse Herred s. 306. En forstander i Bregerup nævnes 
så tidligt som 1389, jfr. Thiset: Fru Eline Gøyes Jordebog s. 110. 2 Således endnu Trap 
4. udg. IV, 110. 3 Danske Kancelliregistranter 1535—50 s. 257, jfr. Danske Magazin 
1. R. III , 88. 4 T. Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred 1811. 1. hefte s. 15, 
sml. J. Friis: Laaland-Falster I, 535. 5 Kronens Skøder I, 158 og 163. 6 J. H. Larsen: 
Laaland-Falster I, 267. 7 Trojel, o. anf. sted. 

48 



Fig. 1. Holeby. Ydre, set fra nordvest. Aa. Rl. 1944 

H O L E B Y K I R K E 
FUGLSE H E R R E D 

K irken siges at have været viet til S. Chrysostomus1. Om dens ejerforhold i middel-
alderen vides intet, udover at kronen allerede for reformationen havde kaldsretten2 . 

Den forblev under kronen, indtil den 1689 blev tilskødet den senere s t i f tamtmand Hen-
ning Ulrich von Lützow3 , der omtrent samtidig erhvervede Søholt hovedgård4 . Blandt 
kirkens senere ejere nævnes generalmajor, C. F. von Lützow (sml. †klokke nr. 3, s. 760). 
Kirken forblev under Søholt, indtil den overgik til selveje 1. januar 1915. 

Kirken ligger høj t og fri t på en bakke nord for landsbyen, der nu i modsæt-
ning til stationsbyen kaldes Gamle Holeby. Terrænet har størst fald mod et 
åleje syd og øst for kirken. Kirkegården har store udvidelser mod nord og 
vest, hvor den ligesom mod øst hegnes af stakit, mens der mod syd er et kampe-
stensdige. I østsiden er der en køreport og låge mellem nye, murede piller. 1923 
blev på kirkegården i ca. 1,5 m dybde fundet en gotisk *stridshammer af jern 
(nu i Maribo stiftsmuseum). 

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk våbenhus. På kirkegården 
har tidligere stået en tømret klokkestabel. 

Den romanske kirke er bygget af en meget stor, indtil 29½ cm lang munkesten 
i munkeforbandt ; der er kun anvendt få sorte bindere, og et enkelt sted, ved 
nordportalen, ses riffelhugning. Kirken er i usædvanlig grad fat t ig på arkitek-
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Fig. 2. Holeby. Plan. 1:300. Målt af Jørn E. Blichfeldt 1944. 

tonisk udsmykning. I og over den simple, skråkantede sokkel er store dele af 
murværket omsat. De fremspringende syldsten ses. 

Koret med underdelen af skibets tilstødende østgavl er bygget først, således 
at der ses et stød i skibets langmure ca. 105 cm fra østhjørnerne. Koret har i 
østgavlen et romansk vindue uden prydskifte stående som blænding. Den 
glatte gavl har senere fået 17 små kamtakker muret af lutter bindere; øverst 
er der en s tump savskifte over en lille cirkelblænding. Langmurenes vinduer har 
antagelig siddet på de nuværendes plads. Gesimserne er nyere og består af tre 
udkragninger. Sydsidens præstedør synes at være senere indsat i muren. Den 
er mangefalset, den tilmurede døråbning er rundbuet , men de ydre false er 
svagt spidsbuede. 

Skibets østgavl har i toppen som blænding et hammerkors i et forsænket felt. 
Skibet har nu ingen gavlkamme, men gavlkonsoller af afrundede udkragninger 
synes at markere deres tidligere tilstedeværelse. 1586 var to små piller, som stod 
på østgavlen (skibets?) nedfaldne; det samme var delvis en af vestgavlens 
piller5. Sydsidens portal er endnu i brug. Den står i et lavt murfremspring, der 
afsluttes med et rundled med en nu ti lmuret spærblænding over. Den rund-
buede døråbning er mangefalset og har vederlagssten med rille ogvulst i under-
kanten; den næstyderste fals er en trekvartsøjle med kloformet kapitæl og base. 
I skibet er tre romanske vinduer bevaret som blændinger; de har helstens stik 
og omløbende løberskifte. Det nuværende midtvindue i hver side (fig. 3) har 
over sig et stort, k rumt løberskifte, der skærer højere op i gesimsfrisen end side-
vinduernes; sandsynligvis tilhører de romanske vinduer, der har været større 
end de øvrige. Den tilmurede nordportal står i et lille, rundledsafdækket frem-
spring; den ydre rundbue har helstens stik og løber ned på et vederlagsbånd 

48* 
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som sydsidens. Skibets gesimsfrise består af kvadratblændinger med pudset 
bund og adskilt ved opretstående, hele sten. Frisen afbrydes ved vinduerne og 
sydportalens overblænding. Over frisen ligger et savskifte og derover en bred 
sugfjæl, som 1586 trængte til reparation5 . Vestgavlen har i rejsehøjde et sav-
skifte, derover er i nyere tid indsat et glamhul til klokken af samme form 
som i Krønge. Gavltoppen er nymuret . De to små vinduer i undermuren er 
indhugget uden stik. 

I det indre har den rundbuede korbue brede afsatser i vederlagshøjde; den er 
muligvis ommuret . De romanske vinduer ses som blændinger. 

Våbenhuset på sydsiden er sengotisk. Det er muret på kampestenssyld af 
munkesten, hvoraf en del er glaserede. Gesimsen dannes af to udkragede binder-
skifter. Gavlen har en oprindelig, falset, fladbuet dør i spidsbuet spejl, derover 
tre spidsbuede blændinger, hvoraf den midterste er højest, omgivet af tre små 
cirkelblændinger. Kamtakkerne er afdækket med munketegl. Indvendig ses tre 
små glugger med trappestik og en muret bænk i østsiden. Loftet dannes nu af 
en pudset bræddehvælving med stukliste i vederlagshøjde. 

†Klokkestab el. Som underlag for den nuværende klokkestol ligger en 785 cm 
lang egestolpe, der må have været hjørnestolpe i en klokkestabel af den sædvan-
lige konstruktion. 1719 bemærkes, at »tårnet, som forleden år blev opsat, fat tes 
loft under klokken, såsom den ej synderlig af menigheden kan høres, fordi lyden 
bliver inde på hvælvingen« (syn). Man skulle herefter tro, at der har været 
opsat en tagryt ter , således at man ved »hvælvingen« skal forstå kirkeloftet i den 
hvælvløse kirke. 1803 meddeles, at »klokkeværket, hvori klokken hænger uden 
for kirken, er helt brøstfældig og må istandsættes« (syn). »Danske Atlas« op-
lyser, at kirken har et t rætårn 6 . 

Tagværkerne er middelalderlige, af eg. Koret har spærstivere, der går ned i 
spærfødder (fig. 4); over skibet står de noget omsatte spærfag på egebjælker 

Fig. 3. Holeby. Vindue i skibets nordside. 1:50. Målt af Svenning Bertelsen 1944 (s. 755). 
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Fig. 4. Holeby. Gotisk spærfag over koret (s. 756). 1:100. Målt af Svenning Bertelsen 1941. 

med taphuller fra lange kryds. Over koret er tagværket nummereret med økse, 
over skibet med huljern. Skibets bjælker har rester af oliemaling på siderne. 

I det indre står kirken nu med glatpudsede vægge og loft. Gulvet er af grå og 
gule fliser. Udvendig står kirken med blank mur, der tidligere har været kalket 
lysrød, og hængt med vingetegl. 1818 nævnes munketaget (syn). Kirken har 
hvidmalede trævinduer, 1816 blev indsat et nyt vindue ved prædikestolen og 
1820 to nye fag i skibets sydside og eet i korets. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et fyrretræspanel fra 1863, da alteret flyttedes ud fra østvæggen 
(kaldsbog). Det gamle murede †alterbord ønskedes 1816 beklædt med brædder 
og panel (syn). 

Altertavlen er et mådeligt maleri, Kristus på korset, fra 1800'rnes første halv-
del i klassicistisk arki tekturramme, stafferet 1937 med grå marmorering i to 
toner. 

†Altertavler. 1) Middelalderlig, med S. Chrysostomus' billede7. 2) 1590, 
kostede til snedkeren otte en halv dlr. og til maleren 32 dlr., 24 sk8. 

Altersølv. Kalk f ra 1842 i nygotisk stil, 23 cm høj. Sekstunget fod med fod-
plade og lodret s tandkant med snobånd i filigranarbejde. På fodens overside 
langs tungerne indskrift med reliefversaler: »Fornyet aar MDCCCXLII ved 
L. Kierkegaards arvinger«. Sekskantet skaft og fladrund knop med graverede 
palmet ter samt seks stærkt fremspringende bosser med pålagte, nu delvis af-
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Fig. 5. Holeby. Indre, set mod øst. 

stødte firblade på forsiden. Høj t bæger med vulst forneden og udsvejfet rand 
og graverede rund- og spidsbuemotiver. Indvendig forgyldt. Under foden 
Københavns bystempel 1842 og mestermærke for Anton Michelsen (Bøje 1063). 
Samtidig, forgyldt disk med firpasformet bund og kors på randen. Vinkande, 
sort, af københavnsk porcelæn. 

Sygekalk fra 1851 med Københavns bystempel og utydeligt mestermærke. 
Forgyldt disk, stemplet Qvade. 

Alterstager (fig. 6), sengotiske, 29,5 cm høje. Hvælvet fodskål på tre ben, 
t r indt skaft med fladrund midtknop og lyseskål som foden. Høj lysetorn med 
to sidegrene til lysepiber for mindre lys. På foden er på begge stager graveret 
to bomærker og initialerne H. P. og N. L. samt årstallet 1581 (sml. alter-
stager i Gloslunde kirke, s. 361). 

Alterskranke med drejede træbalustre, rimeligvis fra 1863. 
Døbefonten er et senromansk gotlandsk eksportarbejde af kalksten og til-

hører den såkaldte spidsbuede bægerbladstype, svarende til Horslunde (s. 556), 
men har i modsætning til denne bevaret sit keglestubformede skaftled, ligesom 
»bægerbladene« på den usædvanlig store kumme er slankere. Fonten er gråmalet 
og står i korbuens nordside i en fordybning i gulvet. Tvm. 106 cm (Mackeprang: 
Døbefonte s. 412). 

E. Skov 1950 
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Dåbsfad, sydtysk, o. 1575. I bunden 
findes en fremstilling af syndefaldet om-
givet af en minuskelring, og på randen 
er der indstemplede blomster og blade 
samt to graverede symmetriske skjolde 
med initialerne F. H.S. og M.A.D. 

Dåbskande af tin, o. 1850, fra Hans 
Høys værksted, men uden støbermærke. 

*Korbuekrucifiks (fig. 7), høj gotisk, fra 
1300'rnes første halvdel. Kroppen er let 
s-svunget, hovedet bøjet fremad mod 
højre. Den åbenstående mund blotter 
tænderne i overmunden, øjnene er åbne 
og ørerne sidder for højt . Kruset skæg 
og langt, bølget hår. Bredt, tungt foldet 
lændeklæde, som hænger ned over ven-
stre knæ. Højre fod lagt oven på ven-
stre. Armene er kraftige, venstre hånd 
mangler, den højre er fornyet. Figurens 
højde er ca. 190 cm. Nyere staffering 
med lys karnation og lyseblåt lændeklæde, hvorunder ses ældre farvelag på 
kridtgrund. Nyere simpelt korstræ. I stiftsmuseet, Maribo. 

Prædikestol i ung-renaissance fra o. 1586, da kirken trængte til en ny prædike-
stol5. Stolen er fra samme værksted som bl. a. prædikestolen i Taagerup (s. 672) 
og svarer ret nøje til denne, blot består Holeby-stolen af fem fag, hvoraf de 
fire danner karnap, og det femte slutter sig til opgangen. Endvidere er posta-
ment- og frisefremspring helt glatte. I postament- og frisefelter lindes latinske 
indskrifter med skrå reliefversaler: »Aparuit Christus ut destruat opera diaboli, 
Johan 3« (»Kristus er kommet til verden for at tilintetgøre djævelens værk«), 
»Ecce agnus Dei qvi tollit peccata mundi, Johan 1« (»se det Guds lam, som bærer 
verdens synd«) og »Semen mulieris conteret caput serpentis, Gen. 3« (»kvindens 
a fkom skal knuse slangens hoved«). Nyere firkantet bærestolpe og opgang med 
gammel fyrretræstrappe og nyt panel med tre fyldinger. Grå staffering fra 1937 
med hvidmarmorerede felter og gyldne indskrifter. I arkadefelterne skimtes 
malede figurer, rimeligvis evangelisterne. I skibets sydøst-hjørne. 

Stolestader. 1) Indgangspanelerne og det øverste panel i sydsiden har høje 
fyldinger i barokprofileret rammeværk. 2) I øvrigt er alle stolestaderne nye, fra 
1937. Malet som prædikestolen. 

†Stolestader med årstallet 1504 og mange ansigter, både mands- og kvindes 
personer; nævnt 17329. 

G. K. K. 1950 

Fig. 6. Holeby. Alterstage (s. 758). 
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O. N.1943 
Fig. 7. Holeby. *Korbuekrucifiks (s. 759). 

Degnestol i korbuens sydside. For- og 
bagstykke består hvert af to høje fyl-
dinger i renaissanceprofileret ramme-
værk, mens endepanelet i vest og en 
dør i øst er nyere. Stolen krævedes re-
pareret 1719 (syn). 

†Skab i kormuren blev bort taget og 
t i lmuret 1862 (syn). 

Vestpulpitur med gammelt tømmer. 
Midtstolpens forside er beklædt med et 
kanneleret ung-renaissancepanel. Nyere 
udsavede balustre og hængeliste. Grå-
malet. 

Klokke, støbt af I. C. og FL Gamst, 
Kiøbenhavn 1825. Støberindskrift på 
halsen under akantusbort . Tvm. 71,5 cm. 
Ophængt i glug i vestgavlen. 

†Klokker. 1—2) 1528 fandtes to klok-
ker, hvoraf den største, som vejede tre 
et halvt skippund, seks lispund (608 kg), 

afleveredes ved klokkeskatten dette år. 3) Fra 1746, skænket af generalmajor 
Christian Frederik von Lützow til Søholt10 . 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) 1600'rne. Herredsfoged i Fuelse herred Mogens Pedersøn. Ste-
nen bekostet af hans hustru . . . Hansdater og deres [fi]re børn. Rød ølandsk 
kalksten, 156 x 90 cm, med gravskrift af reliefversaler over hele stenen. Nu ind-
muret i våbenhusets østvæg, men har tidligere ligget i gulvet, da bogstaverne 
på den ene halvdel er helt udslidte. 

2) O. 1700. Knud Jørgensøn Holmer, født på Elieholm i Blekind 13. juni 
1648, deponerede 1670, kaldet til feltpræst i den skånske krig 26. aug. 1676 og 
til sognepræst i Holeby og Bursø 7. febr. 1680, hvor han prædikede første gang 
Palme Søndag. Død <17. april) 17 <08>. Gift med Didrich Kenkels enke Elisa-
beth Wulf i Nykjøbing 24. Maj 1677; hun var født samme sted 15. febr. 1643 
og døde <20. marts> 17 <14>. Fire sønner og een dat ter foruden seks døtre fra 
hustruens første ægteskab, af hvilke en del hviler her. Rød norsk marmorsten, 
130 x 76,5 cm, med fordybede og forgyldte, skrå versaler dækkende hele stenen. 
Indmuret i korets nordvæg. 
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†Gravsten. 1) O. 1683. T h o m a s P e d e r s e n , f ø d t i V i sby på Gu l l and , g i f t m e d 
M a r e n I b s d a t t e r og e f t e r 47 å r s opho ld på L a a l a n d død he r 168311. 

2) O. 1700. Inger H a n s d a t t e r , f ø d t i T a a g e r u p p r æ s t e g å r d 1638, g i f t 7 . o k t . 
1654 m e d s o g n e p r æ s t i H o l e b y J ø r g e n H a n s e n . E f t e r d e n n e s død 1658 a t t e r 
g i f t m e d h a n s e f t e r fø lge r J ø r g e n H a n s e n . D e t t e æ g t e s k a b v a r e d e 2 2 år , o g der -
e f t e r sad h u n e n k e i 20 år , ind t i l h u n d ø d e 62 å r g a m m e l 15. m a j 1700. N e d e n 
fo r k o r e t 1 2 . 

Kirkegårdsmonument. O. 1777. S o g n e p r æ s t H e r m a n d F u g l s a n g , i følge k a l d s -
bog b e g r a v e t 29. apr i l 1777, 76 å r g a m m e l . Grå k a l k s t e n , 1 5 1 x 8 3 cm, m e d 
f o r d y b e t s k r i v e s k r i f t , s t æ r k t f o r v i t r e t . P å k i r k e g å r d e n , v e s t fo r v å b e n h u s e t . 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—1813, 1816—24 (LA); Syn 
over Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—1855 (LA); Syn over Fuglse Herred 1855—61 
(LA), 1861—80 (bispearkivet, Nykøbing). — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—-
1762 (Lolland-Falsters stifts arkiv, LA). — Udskrift af Biskop Blochs Visitatsbog 1786— 
1803 (LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, 
Gertrud Købke Knudsen, E. Skov og Charles Christensen (Aa. Boussell) 1950. 

J . K o r n e r u p : Notesbog III . 1865—82. S. 48 f. og 51 (NM). — J.Magnus-Petersen: 
Notesbog 1878. S. 64 (NM). — M. Clemmensen: Notesbog III . 1915. S. 42f. (NM). 

1 Præsteindberetning 1707 i Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred. 1811. 
1. hefte, s. 11. 2 Suhms Samlinger, 2. bd. 2. hefte, s. 75. Frederik l .s danske Registran-
ter, s. 281. 3 Kronens Skøder III , 35. 4 Haugner: Bødby Købstad og Fuglse Herreds 
søndre Del. 1928. S. 312. 5 Karen Brahes ms. nr. 280, s. 115. 6 Danske Atlas VI, 475. 
7 Haugner s. 336. 8 Kirkehist. Saml. 3. B. VI, 495. 9 J. Bircherods ms. i Ny kgl. 
Saml. 409 fol., s. 143. 10 Danske Atlas VI, 472. 11 Rhode I, 610. 12 Smst. s. 612. 

K I L D E B OG H E N V I S N I N G E B 

Fig. 8. Holeby 1798. 



Fig. 1. Bursø. Ydre, set fra sydvest. 
Aa. Rl. 1944 

B U R S Ø K I R K E 
FUGLSE H E R R E D 

Kirken, der i ældre tid siges viet til S. Dionysius1, er anneks til Holeby, et forhold, som 
bestod allerede for reformationen og bekræftedes 15552. Om kirkens ejerforhold i 

middelalderen vides kun, at kronen havde kaldsretten i 1500'rnes første årtier2 . Den 
forblev under kronen, indtil den 1689 blev tilskødet s t i f tamtmand Henning Ulrich von 
Lützow til Søholt3 (sml. altertavle, s. 768 og prædikestol, s. 770), under hvilken gård den 
forblev, indtil den overgik til selveje 1. januar 1915. 

Kirken ligger på ganske fladt terræn midt i den spredt bebyggede by. Kirke-
gården har på sydsiden mod vejen et smukt, dobbeltsidet stendige med en ny 
jernport mellem stenpiller; på de andre sider er kirkegården udvidet, men 
største delen omgives af stendiger. 1660 blev kirkegårdsgærdet betegnet som 
brøstfældigt4 . 

Kirken består af romansk kor og skib med senromansk vestforlængelse, alt 
bygget af munkesten i munkeskifte, samt af et moderne våbenhus bygget i 
krydsskifte af munkesten fra et ældre våbenhus. På kirkegården har stået en 
klokkestabel. 

Den romanske kirke er bygget af en mørkrød, velbrændt, 9 cm tyk sten. 
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Koret er opført først, med fortandinger på en halv til t rekvar t sten stående ud i 
skibets østgavl. På loftet ses korets vestgavl at være stærkt forvitret i forhold 
til skibets gavlmur. 

Koret har dobbelt skråkantsokkel, der løber af på hjørnelisener. Under alle 
tre vinduer, hvoraf langmurenes er fornyede og det østre er blændet i lysningen, 
står en halvrund sålbænksstav, som løber af på den nederste skråkant i soklen. 
Ved østvinduet (fig. 3) er den afrundede, af tre løbere bestående sålbænksfor-
kant bevaret, men overdækket af et moderne skifte; selve vinduet har omkring 
stikket et løberskifte at krumme sten. Over vinduet ligger en smuk, krydsende 
rundbuefrise med tre krumsten i hver bue og konsoller af let tilspidsede bindere 
på højkant med afrundet underside; buesviklernes plan ligger kun halvt inde i 
forhold til murfladen. Over buefrisen ligger et savskifte og i højde med dette 
en afrundet udkragning under fodtinderne. Taglinierne er markeret af et sav-
skifte mellem to løberskifter båret af afrundede konsoller. Derover er kammene 
med top- og fodtinder nye. Under toppen sidder et ligearmet blændingskors. 
Fodtinderne har gavlkonsoller af fire afrundede udkragninger, der er en halv 
sten smallere end lisenerne. Langmurenes gesimser ligger bindigt med lisenerne 
og består af et savskifte mellem løberskifter på konsoller som østgavlens. 
Derover er der en bred sugfjæl. 

Skibets sokkelløse østgavl har ikke lisener. Over kortaget ses et savskifte af 
rulskiftestillede sten, men iøvrigt er gavlen glat med nye kamtakker på fem 
skifter høje gavlkonsoller på langsidernes en halv sten bredere lisener. Sydsiden 
har nu enkelt skråkantsokkel, men en udhugning ved portalen viser en dobbelt 
skråkant som på koret; nordsidens sokkel er helt fornyet. Sydportalen står i et 
41 cm fremspring; det er t yk t overpudset, og karakteren af fremspringets 
øverste del kan ikke bestemmes, men antagelig danner det gavlform, som 

Fig. 2. Bursø. Plan. 1:300. Målt af Knud Hjer t ing 1944. 
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våbenhustaget hviler på 5 . Den rundbuede døråbnings yderste fals er re tkante t 
med halvstens stik med k rumt løberskifte over; slutstenen i stikket dannes af en 
almindelig binder med en flække over. Den næste fals er halvrund med en 
ganske lille re tkant på hver side, vederlaget er markeret af retkantede sten 
mellem overgangsled, og også soklen er re tkantet under overgangsled. Næste 
fals er re tkante t med 11 periodiske hulkehlsaffasninger. Som inderste led står 
nu søjlestave på de lodrette false med forvitrede vederlagssten under en ret-
kante t bue, men mindst eet led er borthugget. Sydsidens gesims består af en 
skæv rudefrise med hævet bund på konsoller som korgavlens; derover findes et 
nyt savskifte og et lille udhæng. Skibets romanske vinduer må have siddet på 
de nuværendes plads; de har ikke haf t rundstav under sålbænkene. Den til-
murede nordportal står i et halvstens fremspring, der foroven trækker ind til 
kun at være kvarts tens og løber op på gesimsens konsolsten, der på dette sted 
ikke har afrundet underkant , men danner kvadratiske kassetter, hvis bund lig-
ger højere end den egentlige murflades. Den rundbuede døråbning har halv-
stens stik med løberskifte af krumme sten og viser iøvrigt to retkantede false. 
Gesimsen bæres af let tilspidsede konsoller med afrundet underkant som ellers 
på kirken, men murværket derover er stærkt omsat og består nu af fem almin-
delige skifter under et savskifte mellem løberskifter, som er helt fornyede; 
øverst er der en lille, ny udkragning. 

Det indre. Korets østvindue står som blænding. Ved kalkmaleriundersøgelsen 
i året 1900 viste det sig, at stikkets underside er pudset indtil 8 cm fra kanten, 
og at murværket iøvrigt stod smukt fuget. Korbuen er rund med stærkt over-
pudsede kragbånd. Inden kirken fik sin nuværende glatte vægpuds, har alle 
gamle pudsflader i skibet været hugget ned. 

Ændringer og tilføjelser. Vestforlængelsen har forøget skibets længde med ca. 
3 m. Den er bygget af blandede sten, dels de gamle, dels en tyndere og lysere. 
I langmurene ses, foruden uregelmæssigheder på den gamle gavls plads, betyde-
lige spring i murværket udfor indersiden af gavlen, hvilket kan tyde på, at denne 
enten har været opført før sidemurene, eller at den på grund af dårlig fundering 
har sat sig. Gavlen har ikke hjørnelisener, men langsidernes gesimsfriser er fort-
sat hen over forlængelsen og løber af på afrundede gavlkonsoller. Gavlen er 
blottet for gamle detailler, vinduet er nyt, og det samme gælder glamhullet, 
der svarer til Krønges og Holebys. Også t rappekammene er nye, vist nok fra 
1870, da gavlen skulle nedtages »til Klokken« (syn). I det indre svarer uregel-
mæssigheder i murværket til bruddene udenpå. 

Våbenhuset foran sydportalen er opført 1870 (syn) af munkesten fra et ældre 
våbenhus, der 1586 betegnedes som brøstfældigt6 . Det har tøndehvælvet loft 
og blændingsgavl over en stor, rundbuet portal. 

†Klokkestabel. Klokkehuset omtales 1586 som brøstfældigt6 , og 1719 nævnes, 
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Fig. 3. Bursø. Korets østgavl. 1:100. Målt af Grethe Kølle 1948 (s. 763). 

at på klokkehuset var begge gavle »næsten ude«, og at døren manglede7 . 1816 
var taget over klokkehuset meget brøstfældigt (syn), men derefter høres der 
ikke mere om denne bygning. 

Kirkens almindelige vedligeholdelsestilstand har i perioder ladet meget til-
bage at ønske. 1567 betegnede provsten den som den armeste og mest forfaldne 
i herredet og bemærker bit tert , at »Bursø mænd havde 15 tønder øl, som kaldes 
almindsøl, at slemme og demme over, helst om lørdagen, hvilket øl var bedre 
at bruges til kirkens bygning«8, og 1586 udsatte synet alle bygningens dele til 
reparation og anslog, at det ville kræve »hundrede dalers bekostning eller mere«6. 
1689 fik Bursø i lighed med andre kirker et stykke af Maribo klosters gamle 
murværk til reparation9 . 

Tagværket over koret er af eg, men omsat. Langs hver bjælke ligger en gam-
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Fig. 4. Bursø. Kalkmaleri på korets nordvæg. Ef ter akvarel af E. Rothe 1900 (s. 766). 

mel egebjælke, der dog også er genanvendt materiale. Skibets tagværk er fyr med 
genanvendt eg og har store krydsbånd. Våbenhusets tagværk er utilgængeligt. 

Kirken står nu med nye, rundbuede jernvinduer, blank mur og vingetegl. 
På kamtakkerne ligger enkelte vingetegl; 1817 havde kirken munketag (syn). 
Kirken har tidligere været kalket lysrød; da våbenhuset blev opført, var kirken 
hvid. Det indre står med glatpudsede vægge og lofter. Ved år 1900 havde skib 
og kor en malet gesims med tandsnit , og omkring korbuen var malet en arki-
volte. Gulvet i koret består nu af mønstrede, flammede fliser, i skibet af gule 
fliser og træ, i våbenhuset af gule mursten. 

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

En fremstilling af »nådestolen« fra sidste halvdel af 1300'rne blev afdækket 
på korets nordvæg år 1900 af E. Rothe og restaureret af ham 1902 (fig. 4). 
Gudfader sidder på et tronsæde og holder sønnens T-formede kors. Begge figu-
rer har korsglorie, men mens faderens skikkelse viser tilbage mod senromanske 
Majestas-fremstillinger, er Kristusfiguren udpræget gotisk. Billedet har sin nær-
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Fig. 5. Bursø. Indre, set mod øst. 

meste parallel i nådestolen på Valdemar Atterdag-billedet i S. Peders kirke i 
Næstved (DK. Sorø, s. 88f.). Farverne er hvidt, grønt, rødt og brunt med 
rødlig karnation. Ved faderens højre side stod en af det moderne vindue noget 
ødelagt kvindeskikkelse, sikkert Maria, og ved den venstre, men omme på øst-
væggen, en Johannesfigur. Begge blev at ter overkalket ligesom et fragmenta-
risk billede af lykkehjulet vestligt på korets nordvæg. På østvæggen og på syd-
væggen kunne iøvrigt kun konstateres farverester og indvielseskors med kon-
turerne indridsede i kalken i lighed med det på nordvæggen bevarede. Billederne 
har været dækket af hvidtekalk, hvorpå i hele væggens udstrækning sås en 
†tæppedekoration med stortformede læg og ophæftninger sammenholdt af 
flettede snore med kvaster. Denne maling antoges at være fra renaissancetiden, 
men er formentlig noget yngre. Også denne dekoration har været skjult af 
hvidtekalk og blå limfarve. 

I N V E N T A R 

Alterbord, moderne, af egetræ. Af et alterbordspanel i ung-renaissance fra 
o. 1585 er på bagsiden bevaret resterne af et dobbelt arkadefelt af samme type 
som på de såkaldte katekismustavler (sml. Torslunde s. 682). 

G. K. K. 1950 



768 F U G L S E H E R R E D 

†Alterklæde med årstallet 1689 samt 
Henning Ulrich von Lützow og Eleo-
nora Catharina von Schagens navne og 
våben 1 0 . 

Altertavle (se fig. 5) antagelig skænket 
1689 sammen med †alterklæde og præ-
dikestolen (s. 770) af s t i f tamtmand von 
Lützow. Tavlen har et stort, næsten 
kvadrat isk storfelt flankeret af pilastre 
med buet abakus, forkrøbbet postament 
og storgesims, udsavet topstykke, split-
gavl og top- og storvinger, men domi-
neres ganske af de voldsomme barok-
ornamenter af drevet og ciseleret kobber-
blik, hvormed den er beslået. Postament 
og storvinger er tæt belagt med stor-
bladet, fliget akantusværk. Topstykket 
har i midten et stort soløje med Jehova-
navn, omgivet af en bladkrans, palme-
grene og guirlander, og på hver af top-

vingerne sidder et ovalt, tomt skjold indfat te t i akantusblade. Træværket 
er sort med gyldne profiler og rammestreger. I storstykket er indsat et ret 
ringe maleri af Kristus i Gethsemane, bekostet 1836 af kirkeejeren, godsejer 
Kierkegaard (syn). 

Altersølv. Kalk (fig. 6) fra 1609 med bæger fra 1842. Den sekstungede fod 
har fodplade og lodret s tandkant med gennembrudt trepasmønster. Sekskantet 
skaft og flad knop med rudebosser og opdrevne, vredne tunger på over- og 
undersiden. Langs fodens kant er graveret en toliniet. versalindskrift : »Anno 
1609 hafver erlig och welbiurdig mand Eiiler Krukov af Bursøe ladet bekoste 
denne kalck och disch met forgyldning och arbeidesløn och hederlig och wel-
lert mand her Anders Jørgensøn sogne prest <h>er samme sted [sml. †grav-
sten, s. 771] hafver gifvit sølfvit her til och det forerit til Bursø kircke til en 
ihukommelse«. På den ene af fodens tunger er påni t te t en krucifiksfigur og 
på modsat side graveret hjelmede alliancevåben og initialerne EK og MF for 
Eiler Kruckov og Margrete Falster (sml. alterstager, s. 769). På fodpladen er 
et ukendt mestermærke T stemplet to gange. Det høje nygotiske bæger har 
forneden en vulst med drevne tunger, en efterligning af knoppens, og på siden 
graveret 1842. Københavns bystempel 1842 og mestermærke for Anton Michel-
sen (Bøje s. 143). Foden og bægerets indre forgyldt. Forgyldt disk f ra 1842 med 
samme stempler som bægeret. †Disk samtidig med kalkens fod, nævnt 183311. 

E. Skov 1950 

Fig. 6. Bursø. Alterkalk 1609 (s. 768). 
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Fig. 7. Bursø. Døbefont (s. 769). 

Alterstager i renaissance fra 1613, 35 cm høje. Karnisprofileret fod, hvorover 
en flad, bred krave er indskudt under det slanke skaft , som består af et ægled og 
et slankt, i begge ender let udsvejfet balusterled. Flad, karnisprofileret lyseskål. 
Lysetorn af malm. På foden graveret Eiler Kruckov og Margrethe Falsters våben 
og initialer (sml. kalk s. 768) samt årstallet 1613 (tretallet vendt på hovedet). 

Alterskranke fra 1800'rne med drejede balustre og bred håndliste af mahogni. 
Døbefont (fig. 7), gotisk, o. 1350, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten. 

Den store, ot tekantede font er smykket med kraf t igt hugne og fint kompo-
nerede relieffer. Kummen har øverst på hver side en kvist med to store natu-
ralistiske vinblade (sml. Tirsted, s. 814) og forneden et geometrisk ornament 
bestående af trepas under bueslag. Et glat led med en enkelt rundstav danner 
overgang til skaftet , som på hver side smykkes af en egekvist med blad og 
agern. Den konkave fod er dekoreret med otte fembladede dobbeltrosetter. 
Kummen er udvendig lappet og indvendig næsten helt udmuret med cement. 
Fonten er nu gråmalet og anbragt i en niche i den ti lmurede norddør, på 
grund af den store højde nedsænket ca. 25 cm i gulvet. Tvm. 110 cm (Macke-
prang: Døbefonte, s. 399ff.). 

Dåbsfad fra 1600'rne, af messing. Fadet er helt glat bortset fra et par svagt 
indgraverede linier i bunden og på randen. Tvm. 47 cm. 

49 
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Dåbskande af tin fra o. 1850, stemplet Hans Høy. 
Prædikestol antagelig fra 1689, skænket af s t i f tamtmand Henning Ulrich 

von Lützow og hustru Eleonora Catharina von Schagen (sml. †alterklæde og 
altertavle s. 768). Prædikestolen, der er bygget i hjørnet mellem t r iumfmuren 
og skibets sydvæg, består af tre fag, hver med en rektangulær fylding, hvis 
karnisprofil er beslået med bladornamenter af kobberblik; i midtfel tet findes et 
forgyldt, hjelmet alliancevåben for von Lützow og von Schagen. På hjørnerne 
er der høje akantusblade af kobber. Lavt, forkrøbbet postament og glat gesims, 
hvis underside er beslået med bladværk. Lukket femsidet underbaldakin med 
kobberbeslag på graterne. Ottekantet bærestolpe med en krans af nedhængende 
akantus. Samtidig himmel med tre udsavede, kobberbeslåede topstykker. 
Væggen mellem stol og himmel er beklædt med to samtidige panelfag. Alt træ-
værk er sortmalet. Opgang fra koret gennem tr iumfmuren. 

Stolestader. 1) Af ældre stoleværk er bevaret 10 fag renaissancepanel på begge 
sider af gangen hen til døbefonten. 

2) Selve stolestaderne er fra 1800'rnes sidste halvdel. Bortset fra et simpelt 
bladornament foroven er gavlene glatte. 

Degnestol, samtidig med de øvrige stole. 
Vægskab af fyr fra o. 1650. Under døråbningen er der en profilliste og for-

oven en gesims med æggestav under den stærkt fremspringende kronliste. To 
ens dørfløje, hver med fire falske fyldinger over hinanden. Lås med hjerteformet 
plade og symmetrisk fliget låseblik. De oprindelige lange gangjern er ers ta t te t 
med moderne hængsler. Hvidmalet . 

†Kiste og †skab »at forvare udi Kyrckens Kalck, Disk og Messe kleder etc.« 
var 1586 brøstfældige6 . 

†Lås. »En taskelås af træ« (der menes vel kasselås) på kirkedøren ønskedes 
1842 erstat te t med en jernlås (syn). 

Pulpitur, for største delens vedkommende antagelig fra 1870, da det krævedes 
omdannet . To bærende træsøjler skulle erstattes af en drager, det midterste 
opstående parti »raseres« og brystningen gøres nogle tommer lavere, samtidig 
med at hele pulpituret hævedes t rekvar t alen (syn). 

Klokke af støbejern fra 1877, støbt i Bochum. 
†Klokker. 1—2) 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede 

to et halvt skippund, to lispund (416 kg), afleveredes ved klokkeskatten dette år. 
3) En klokke fra 1654 nævnes 183311. 
4) 1764, med latinsk indskrif t : »Anno 1764. Soli Deo gloria. Me fecit M. C. 

Troschell hoff glockengieser inn Coppenhagen« (»år 1764. Gud alene æren. Hof-
klokkestøber i København, M. C. T. støbte mig«). Klokken var 1878 nylig kas-
seret, men fandtes endnu i Maribo. 
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G R A V M I N D E R 

Gravsten. O. 1755. R o d k a l k s t e n , 156 x 98 cm, m e d f o r d y b e d e versa le r . På 
øvre ha lvde l k u n e t J e s u m o n o g r a m ; f o r n e d e n in i t i a l e rne J . A . S . S . 1755 o g 
A . H . D . 1744 Æ ( t a t i s ) 55 (»i sin a lders 55. år«). I sk ibe t s gulv , i nden fo r v å b e n -
h u s d ø r e n . 

†Gravramme f r a 1618 over A n d e r s J ø r g e n s e n Maes, s o g n e p r æ s t i B u r s ø og 
K r ø n g e i 35 år , død 31. m a r t s 1618 i sin a lde r s 72. å r . B e k o s t e t af N . S . A . E . 
I k o r e t 1 2 . 

K I L D E R OG HENVISNINGER 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Syn over Lollands østre Provsti 1829—44 (provstearkivet, 
LA); Syn over Fuglse Herred 1861—80 (Rispens arkiv, Nykøbing Falster). — Dokumen-
ter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museumsind-
beretninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, E. Rothe 1900 (kalkmaleri), 
Gertrud Købke Knudsen, E. Skov og Aa. Roussell 1950. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 30 (NM). — J. Magnus-Petersen: Notesbog 1878. 
S. 70 (NM). 

1 T. Trojel: Efterretninger om Fuglse Herred. 1811. 1. hefte, s. 13. 2 Suhms Saml. 
2. bd. 2. hefte, s. 75; Frederik l .s danske Registranter, s. 281 (Haarbye og Waarszøe skal 
formentlig læses Horeby og Rursø); H. F. Rørdam: Kirkelove I, 424. 3 Kronens Skøder 
III, 35. 4 Tingsvidne fra Fuglse hrd., Aalholm Lens Kommissions- og Synsforretninger 
m. m. vedrørende Tilstanden efter Svenskekrigen, Vejl. Arkivreg. II, 42 (RA.). 5 Jan 
Steenberg: Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i 13. Aarh. Kbh. 1935. S. 145. 
6 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 481. 7 Dokumenter og Rreve for hele Stiftet. 8 Kirke-
hist. Saml. 3. R. VI, 486. 9 Sjællandske Tegneiser 1689, s. 173 (10. Sept.). 10 Abild-
gaard I, 30. 11 Larsen: Laaland Falster I, 273. 12 Rhode I, 611. 

Fig. 8. Bursø 1797. 
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M. M. 1908 
Fig. 1. Nebbelunde. Ydre, set fra nord. 

N E B B E L U N D E K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen vides kun, at kronen allerede før reforma-
tionen havde kaldsretten, som biskop Jens Andersen i Odense dog af Christiern 2. 

beskyldtes for at have tiltaget sig1. Kirken forblev under kronen, indtil den 1689 blev 
tilskødet sekretær i Danske Kancelli Henrik Adeler2. Den havde siden forskellige ejere, 
o. 1750 lå den således under Øllingsøgaard3, men tilhørte i 1760'erne Abraham Lehn 
til Højbygaard4 , hvis son var Poul Abraham Lehn (sml. †klokke nr. 4, s. 781). Med 
gården indlemmedes kirken i det 1803 oprettede stamhus, fra 1819 baroniet Sønderkarle, 
hvorunder den forblev, til kirken overgik til selveje 1. januar 1925. 

Sagnet fortæller, at det spøger i kirken, ligesom det fra mange andre steder kendte 
sagn om bægeret fra bjergfolkenes høj er knyt te t til kirken5. 

K i r k e n l igger på en lille b a k k e m i d t i b y e n ; t id l igere h a r R ø d b y F j o r d s v ige 
og side enge s t r a k t sig t æ t op m o d k i r k e n . K i r k e g å r d e n s syds ide og en del a f 
øs t s iden h a r ens id ig t k a m p e s t e n s d i g e m e d h æ k ; s y d h j ø r n e r n e e r a f r u n d e d e . 
R e s t e n a f øs t s iden h a r m u r a f k l ø v e d e m a r k s t e n , m e n s de øvr ige s ider h a r 
t r æ s t a k i t , de r løber a f v e d gav l en af e t b i n d i n g s v æ r k s h u s på ve s t s i den . Ved 
s y d v e s t h j ø r n e t e r en køre låge og på øs t s iden en låge me l l em nye re , m u r e d e 
pil ler . 1719 o m t a l e s k i r k e g å r d e n s m u r , p l a n k e v æ r k , gærde r , p o r t og låger , 
og 1812—13 k i r k e g å r d s l å g e n s m u r og pille (syn) . 
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Fig. 2. Nebbelunde. Plan. 1:300. Målt af J a r l Ove Skipper 1944. 

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk våbenhus, alt bygget af 
munkesten i munkeforbandt . På skibet sidder et rytterspir fra nyere tid. På 
kirkegården har tidligere stået en klokkestabel. 

Den romanske kirke er muret med indtil 10 cm tykke munkesten og med 
anvendelse af mange sorte bindere, åbne bomhuller og grov riffelhugning. Kir-
ken har hjørnelisener, undtagen på skibets østgavl, og mellem lisenerne sokkel 
af to afrundinger med et almindeligt skifte imellem. Koret er antagelig muret 
først. Østhjørnerne er forneden afrundede ligesom på Olstrup kirke (s. 704), 
det søndre i 11, det nordre kun i 4 skifters højde, men her skyldes afrundin-
gen måske senere tiders afhugning. Østgavlen har forneden mange indridsede 
kryds og bomærker. Det højtsiddende, romanske gavlvindue har helstens stik 
uden løberskifte og er blændet i lysningen. Under rejsehøjde sidder på gavlen 
en dobbelt rundbuefrise på afrundede konsoller af kantstillede bindere. Gav-
len har i toppen en dobbelt pibeblænding; den er iøvrigt glat og uden kamme, 
men har fem skifter høje gavlkonsoller. Gavltrekanten er stærkt repareret, 
1719 blev det bemærket, at den var begyndt at glide ud (syn), og dette ses 
nu tydeligt på loftet. Sydsidens oprindelige vindue er erstat tet af et moderne, 
lavere siddende. Gesimsen på korets sydside består af et savskifte under en 
afrundet udkragning og to moderne udhæng; uregelmæssigheder i murværket 
kunne tyde på, at det hele er en nyere ændring. I korets nordside ses rester 
af et romansk vindue som østgavlens, gesimsen ligner sydsidens. Skibets øst-
gavl har et par korte savskifter i toppen, men er iøvrigt glat og uden kamme; 
den har, ligesom vestgavlen, vistnok haf t gavlkonsoller. Skibets rundbuede, 
ændrede sydportal benyttes endnu; den sidder i et lille, overpudset fremspring, 
som ikke ses over våbenhuset, og som foroven antagelig er tagformet afsluttet 
ligesom sydportalen på Bursø kirke (s. 763). Sydsidens to romanske vinduer 
er blændede i lysningen; de har helstens stik med omløbende løberskifte, der 
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Fig. 3. Nebbelunde. Kalkmalerier på skibets vesthvælv, nu overhvidtede 
(s. 778). 

ikke nar helt ned til vederlaget. Sålbænken springer frem med et afrundet 
skifte. Gesimsen har nederst et tandsnit med afrundede underkanter, der 
bærer et løberskifte; mellemrummene mellem tænderne er udmuret som rul-
skifte. Derover ligger et savskifte, et udkraget, afrundet rulskifte, som på 
østgavlen og på vestgavlen indtil tårnmursfortandingen er markeret som et 
fladskifte, og endelig to nyere udkragninger. Nordsidens portal er nu helt for-
svundet og dens plads udfyldt med moderne murværk, som endog har fået 
bomhuller ligesom de gamle murflader. Et fotografi fra 1896 (Nationalmuseet) 
viser imidlertid et spor på muren, der bedst forklares som af t rykket af et 
portalfremspring med tagformet afslutning, som har skåret op i gesimsens 
underste led (jfr. Gurreby, s. 432). Nordsidens gesims er som sydsidens. 

Vestgavlen har til rejsehøjde stående fortandinger til aldrig opførte mure, 
utvivlsomt til et tårn, der skulle have samme bredde som koret. Der er ikke 
afsat nogen egentlig tårnbue, men kun en 144 cm bred, rundbuet åbning, 
som udvendig har omløbende løberskifte og er gennemskåret af et moderne 
vindue. Feltet mellem fortandingerne er t rukket en halv sten frem for den 
øvrige murflade. Gavltrekanten er glat og uden kamme. 

Det indre. På hver side af den romanske korbue sidder halvrunde side-
alternicher med halvkuppelhvælv; den nordre er t i lmuret. Over hvælvene 
ses de gamle murflader dækket af glat, romansk puds. I koret, men ikke i 
skibet, ses ved pudsens overkant en hugget rille under huller til krumknægte 
af Gloslundetype (jfr. s. 356). På vestvæggen er rillen spækket ud. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er indbygget et gotisk krydshvælv med 
brede, spidse vægbuer på falsede hjørnepiller; ribberne har topkvadrat og er 
uden overribber. Ved samme tid er i skibet indbygget to ottedelte hvælv, 
som tildels har sømme langs de helstens vægbuer. De falsede piller har veder-
lagsbånd. Ingen overribber. 

Våbenhuset på sydsiden er opført på store syldsten af røde og enkelte gule 

M. M. 1908 
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Fig. 4. Nebbelunde. Indre, set mod ost. 

munkesten. I østsiden sidder et vindue, som blev krævet indsat i 1838 (syn), 
under en nyere gesims af tre udkragninger. Døren er moderne udvidet, og 
gavltrekanten med mange buer, pinakler og savskifter er ommuret. I det 
indre har våbenhuset en muret bænk langs vestvæggen og pudset bræddeloft. 

Rytterspiret er opsat 1828 over vestgavlen. Det er konstrueret af svært 
fyrretømmer, der tildels hviler på hvælvingen. Ydersiderne er bræddeklædte 
med simple glamlemme og en smal listegesims. På pyramidespiret sidder en 
lille fløj stang. 

†Klokkestabel manglede i 1586 beklædning på den ene side og havde også 
andre mangler6 . Den bestod af tømmer beklædt med fjælle og stod ved den 
nordvestre ende af kirken (præsteindb.6). 1803 meddeles, at klokkehuset stød 
afsides på kirkegården, og at det var bygget af tømmer og fjælleværk, som 
nu var udueligt (syn). 1819 blev der krævet en ny beklædning (syn), men 
1828 siges det at være nedrevet7 . 

Kirken har i tidens løb været underkastet en række hovedreparationer. 
1565 måt te landemodet t rue almuen med at lukke kirken, hvis den ikke blev 
holdt ved magt, men ved synsforretningen 1586 var der stadig betydelige 
mangler6 . 1660 meddeles, at kirken og kirkegården var ved magt som før 
krigen8. Senere hovedreparationer nævnes 1834, 1842 og 1859 (syn). Ved sidste 

G. K. K. 1950 
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Fig. 5. Nebbelunde. Altertavle og alterbordspanel (s. 778). 

lejlighed fik den de nuværende spidsbuede jernvinduer, og den blev »fra en 
mørk og uhyggelig kirke forandret til en lys, smuk og hyggelig«. Endelig blev 
kirkens ydermure, der stod rødkalkede med hvide gesimser, afrenset i 1896. 

Tagværkerne over koret består tildels af gammel eg med lange spærstivere. 
Skibets tagværk er nyt . 

Kirken står nu med røde mure og vingetegl på alle tagflader. Det indre 
er kalket med gulve af grå og gule fliser, mursten under stolestaderne og nye 
hasleklinker i våbenhuset. 

E. Skov 1950 

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

Kirkens indre synes i tidligere tid at have været helt dækket af kalkmale-
rier. Bevaret er på korets ostvæg på et tyndt , løst kalklag en fremstilling af 
den hellige familie fra 1400'rnes sidste halvdel, malet over det t i lmurede øst-
vindue. I midten sidder den hellige Anna på en bænk med den lille Maria 
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N. Termansen 1930 

med krone og bog på venstre arm og Jesusbarnet med glorie på højre. Over 
Annas glorie et skriftbånd med: »sancta anna«. Bag bænken står Josef og 
Joachim iført store hatte, over den sidstnævnte et skriftbånd, hvori hans 
navn vistnok læses. Nord for hovedgruppen ses i lidt mindre figurer Maria 
Kleofas med glorie og et barn på armen (Josef?) og foran hende Jacob Minor 
med sit navn på et skriftbånd. Bag Maria Kleofas står en skikkelse, sikkert 
hendes mand Alfæus. Også syd for hovedgruppen er spor af personer, antagelig 
Maria Salome og hendes mand Zebedæus og deres børn. Karnationen er lys-
rød, dragterne grønne. Baggrunden er strøet med stjerner og prikblomster. 
Vægbuen over billedet har rester af røde dekorationer. Billedet er delvis 
dækket af grov, nubret kalkning. 

En række billeder, samtidige med korets, kom 1908 tilsyne på skibets hvælv, 
men overkalkedes at ter 1913. Disse kalkmalerier kendes nu kun fra fotogra-
fier, hvorfor deres nøjagtige placering i visse tilfælde vanskeligt kan fastslås. 
I østhvælvets østre kappe var malet et par dommedagsbilleder; mod nord 
sidder Kristus som verdensdommer i en mandorla, mens Johannes Døberen 
og Jomfru Maria knæler ved hans fodder i forbøn for menneskesjælene, som 
rundt om ses i færd med at stige op af gravene; Maria peger med den ene 
hånd på sit blottede bryst for derved at minde Kristus om hans egen jor-
diske tilværelse. Mod syd trækkes en stor flok for tabte af et par djævle hen 
mod helvedes port, et frygteligt uhyres opspilede gab, mens et par af de 

Fig. 6. Nebbelunde. Malerier i altertavlens storstykke (s. 779). 
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bageste i flokken prøver at holde igen 
ved at hage sig fast i en busk. Vistnok 
i samme hvælvs vestkapper var mod 
syd malet et billede af de kloge og de 
dårlige jomfruer ; forrest går de kloge, 
hvis klokkeformede lamper brænder ly-
stigt, bagefter de dårlige, som vender 
bunden i vejret på deres slukkede lam-
per, en af dem gnider just søvnen af 
øjnene, og over dem ses en bugtende 
orm med en lang spydbladformet tunge. 
Mod nord ses Jonas, som slynges over-
bord fra skibet lige foran hvalfiskens 
åbne gab, mens mandskabet ser til fra 
dæk og rigning. Vesthvælvets vestre 

kappe havde mod nord et billede af en djævel, som sidder overskrævs på 
ryggen af en nøgen, utugtig kvinde og holder fast i hendes højre ankel med 
den ene hånd, mens han i den anden har en frygtindgydende pigget knippel, 
hvormed han tamper løs på hendes bag; endnu en djævel går foran og træk-
ker kvinden i håret (fig. 3). Et andet billede i samme hvælv viste den om-
vendte situation (fig. 3); en dydig og tækkeligt klædt kvinde rider her på 
ryggen af djævelen, som hun pisker med et ris, mens hun med den ene 
hånd holder fast i dens hale. Billedernes baggrund var som i koret, og i 
hvælvingstoppene var der et prikket tungeornament. Gjordbuen, og rimelig-
vis også ribberne, var dekoreret med bladranker. Fotografierne viser frag-
menter af yderligere et par billeder, men disse lader ikke bestemme på dette 
grundlag. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten kun ca. 15 cm fra østvæg-
gen. Bordet måler ca. 108 x 176 cm og er 102 cm højt . Pudset og hvidtet . 

Alterbordspanel (fig. 5) i sen-renaissance fra o. 1625. Forsiden har tre, kort-
siderne hver eet arkadefelt med kontursvungne pilastre og listekapitæler; både 
bueslag og pilastre er helt dækket af fladsnit. Felterne adskilles af hermer, 
på forsiden to mandlige og to kvindelige og på hver kortside een kvindelig, 
som i modsætning til forsidens kun har volutarme. Hermerne har nøgen over-
krop og bærer på hovedet kapitæler med udtrukne volut ter ; skafterne smyk-
kes på forsiden af grove frugter og i endefagene af skællagte skiver. Posta-
mentet er forkrøbbet og gesimsen glat med små konsoller under kronlisten. 

N. Termansen 1930 

Fig. 7. Nebbelunde. Maleri i altertavlens top-
stykke (s. 779). 
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Ved en restaurering 19099 fremdroges 
i forsidens arkadefelter oprindelige ma-
lerier på kr idtgrund af Moses med lo-
vens tavler, Aron med offerkalk og David 
med harpen; i det sydlige endefag var 
der malet blomster og frugter og i nord 
et rankeslyng, som imidlertid ikke var 
overmalet. Også den øvrige brogede staf-
fering er en genfremstilling af den op-
rindelige, dog er de mest grelle farver 
dæmpede med lasurer. 

Altertavle (fig. 5) i sen-renaissance, sam-
tidig med alterbordspanelet og udfort i 
samme værksted som dette. En efter-
klang af altertavlen i Nykøbing (s. 218), 
beslægtet med altertavlerne i Danmare 
(s. 334) og Skovlænge (s. 423). 

Storstykket indeholder tre malerifel-
ter, et bredere i midten og to smalle 
sidefelter, adskilt af to frisøjler med 
attiske baser og æggestavkapitæler og flankeret af to hermer, en mandlig og 
en kvindelig, med frugtbundter på skafterne og volutkapitæler med roset på 
den indadsvungne abakus. Den kvindelige herme holder højre tommelfinger 
ind mod venstre bryst og svarer ganske til en af alterbordspanelets hermer. 
Postamentet forkrøbber under storsøjlerne og har på fremspringene løvemasker 
og diamantbosser. Storgesimsen springer frem over midtfeltet, og kronlisten 
bæres af langhalsede kvindehoveder og små konsoller. Yderst på gesimsen står 
to putti , den ene med usymmetrisk skjold i hånden. I topstykket et omtrent 
kvadratisk malerifelt med en mandlig og en kvindelig herme på siderne. Top-
gesimsen har konsolbåret kronliste og bærer en splitgavl med et kvindehoved 
i midten. Beslagværksprydede storvinger med englehoved, frugter og fugle-
maske. Små postament- og topvinger med beslagværksornamenter. Træværket 
er egetræsmalet med forgyldte detailler. På tavlen var tidligere malet Anne 
Sparres og Lauritz Grubbes våben og initialer, sml. epitafium i Ryde, s. 402 
(præsteindb.). I de fire felter findes samtidige malerier på krideret træ, i stor-
stykkets midtfelt nadveren og til siderne Kristus på korset og opstandelsen 
(lig. 6); topstykket indeholder en dommedagsscene (fig. 7). Billederne er ret 
groft udført efter stærkt maniererede forbilleder. De restaureredes 19309. 

Altersølv. Kalk og disk fra 1910, oblatæske fra 1914. 
†Kalk og disk, forgyldt, skænket 1640 af Kirsten Pors til Øllingsø og Dansted-
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gaard. På kalken stod to adelsvåben og 
indstriften »F M Kiersten Pors 1640« 
(præsteindb.). †Oblatæske af sølv, for-
æret 1715 af sognepræsten Hans Chri-
stopher Nielsen10. Det gamle altersølv 
gik t ab t ved præstegårdens brand 1914. 

Berettelsestøj fra 1915. 
Alterstager (fig. 8) i barok, formodent-

lig fra sidste halvdel af 1600'rne, 34,5 cm 
høje. De meget svære, groft udførte sta-
ger er støbt af to forskellige legeringer 
og virker i udpræget grad hjemme-
gjorte. Hele stagen er rigt profileret 
med vulster. Den kubeformede fod står 
på tre kugleben og har om midten en 
perlestav, som gentages på det ægfor-
mede skaftled, mens der om den dybe 
lyseskål løber et æggestavlignende or-
nament. 

Bibel f ra 1802: »Den ganske hellige Skriftes Bøger efter den i Aaret 1699 
udgangne Huus- og Reyse-Bibel«. I samtidigt læderbind. 

Alterskranke med drejede træbalustre, antagelig fra 1859, da kirken blev 
gennemrestaureret (syn). 

Døbefont (fig. 9), romansk, af granit. Cylindrisk kumme, indsnøret forneden, 
kort, t r indt skaft med tovstav øverst og trapezformet fod med en rundstav 
mellem to tovstave på hvert hjørne. Intet afløb. Tvm. 68 cm. Gråmalet. I 
korbuens nordside. 

Dåbsfad fra o. 1575, sydtysk arbejde. I bunden findes en opdrevet bebudel-
sesscene omgivet af minuskel- og bladring og på randen en krans af ind-
stemplede blade og minuskier (»m«). Tvm. 51,5 cm. 

Dåbskande af tin fra 1800'rnes slutning (sml. Sædinge s. 792). 
Prædikestol fra restaureringen 185911, bestående af fem fag med glatte 

rundbuede felter. 
Stolestader fra 1859, svarende til Torslunde (s. 687). Samtidig degnestol. 
Orgelpulpitur med tynde støbejernsbalustre, båret af støbejernssøjler. 1819 

ønskedes trappen til pulpituret repareret, og 1841 kunne trappen bag kirke-
døren til lægteret borttages som overflødig, da der fandtes en anden (syn). 

Klokker. 1) 1603. Om halsen ornamentbånd med engle og bladværk. To-
liniet versalindskrift: »Anno 1603 hat Heinrich Husanus auf Tessin disse 
Kirchen Gott zu Eren bawen und den siebenden Tag Junii diese Glocken 

NM fot. 
Fig. 9. Nebbelunde. Dobefont (s. 780). 
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giessen lassen« (»år 1603 har H. H. til Tessin Gud til ære ladet denne kirke 
bygge og den syvende dag i juni denne klokke støbe«). Den ret store klokke 
er åbenbart oprindelig støbt til en af den mecklenburgske statsråd Heinrich 
Husanus opført kirke, men er, uvist hvordan, kommet til Nebbelunde engang 
mellem 1756, da der kun nævnes to små klokker (præsteindb.), og 1833, hvor 
den omtales første gang12. Tvm. 85 cm. 

2) 1831. Om halsen blomster- og akantusborter samt versalindskrift: »Støbt 
af J. J. Ritzmann Kiøbenhavn anno 1831«. Tvm. 46 cm. 

†Klokker. 1—2) 1528 fandtes to klokker, hvoraf den største, som vejede 
eet skippund, seks lispund (208 kg), afleveredes ved klokkeskatten dette år. 

3) Nævnt 1756 (præsteindb.). 
4) 1769, med indskriften: »Soli Deo gloria, me fecit M. C. Troschel 1769« 

(»Gud alene æren, M. C. T. støbte mig 1769«), samt Lehn-våbnet og navnene 
Paul Abraham Lehn og Erica Christina Cicignon13. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten (?), skriftløs rød kalksten, 2 1 0 x 1 4 5 cm. I skibet, foran korbuen. 
Ifølge en oplysning fra o. 1750 fandtes der ingen begravelser i kirken14. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsforretning 1586 (Karen Rrahes ms. nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse), s. 118v, LA. 
Odense); Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. 
år (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Syn over Lollands ostre Provsti 1829—44 (provste-
arkivet, LA); Syn over Fuglse Herred 1861—80 (Rispens arkiv, Nykøbing). — Doku-
menter og Rreve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museums-
indberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, Niels Termansen 1908 
(alterbordspanel og altertavle) 1909 (alterbordspanel), 1930 (altertavlens malerier), 
Gertrud Købke Knudsen, E. Skov og Charles Christensen (Aa. Roussell) 1950. 

J .Magnus-Petersen: Notesbog 1878. S. 17 (NM). — V . K o c h : Notesbog I. 1890. 
S. 69 (NM). — M. Clemmensen: Notesbog III. 1915. S. 45 (NM). 

1 Suhms Saml. 2. bd. 2. hefte, s. 1. 2 Kronens Skø-
der III , 45. 3 Efterretninger om kirkeejere 1726 ff. 
(RA). 4 Rhode I, 673. 5 Optegnelser i Dansk Folke-
mindesamling. 6 Karen Rrahes ms. nr. 280, s. 118v. 
7 Haugner: Rødby Købstad og Fuglse Herred, s. 362. 
8 Tingsvidne fra Horreby Treding. Aalholm Lens Kom-
missions- og Synsforretninger af 30. aug. 1660, Vejl. 
Arkivreg. II, 42 (RA). 9 Ved konservator N. Terman-
sen. 10 Rhode I, 671. 11 Haugner s. 363. 12 Larsen: 
Laaland Falster I, 238. 13 Larsen s. 239. 14 Extract 
over Fyens og Laalands historiske Ting, Thotts Saml., 
fol. 727 (kgl. Bibl.). 



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

S Æ D I N G E K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid skal have været viet til Treenigheden1, er fra middelalderen 
anneks til Nebbelunde2 . Kronen havde allerede for reformationen kaldsretten, som 

biskop Jens Andersen i Odense på Christiern 2.s tid søgte at tilvende sig3. Efter refor-
mationen forblev kirken under kronen, indtil den 1725 på auktionen over det laalandske 
ryttergods blev solgt og året efter tilskødet Abraham Lehn tillige med Højbygaard4 , 
med hvilken den 1803 indlemmedes i det nyoprettede stamhus, fra 1819 baroniet Sønder-
karle5, hvorunder den forblev, indtil den overgik til selveje 1. januar 1925. 

Ved kirken holdtes i ældre tid årligt et stort marked, som 1636 blev henlagt til Rødby6 . 

Kirken ligger på let hævet terræn østligt i byen. Inden Rødby Fjords udtør-
ring gik en fladvandet vig helt op til kirken, således at man kunne tale om 
kirken »ved Stranden«7. Kirkegården omgives af et delvis omsat stendige med 
uregelmæssigt afrundede hjørner, kun ved kørelågen i sydvest er et stykke 
hegnet med stakit ; mod nord er en lille låge. 

Kirken består af romansk kor og skib og sengotisk vesttårn, alt af røde 
munkesten i munkeforbandt og med mange åbne bomhuller. Kirken synes 
at have haf t et middelalderligt våbenhus og måske en tømret klokkestabel. 

Aa. Rl. 1950 
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Fig. 2. Sædinge. Plan. 1:300. Målt af V . K o c h 1892. 

Den romanske kirke er bygget af usædvanlig tykke sten, op til 11 cm, af 
udmærket kvalitet, mange sortbrændte. Den grove riffelhugning, som kan 
iagttages, skyldes vistnok senere tiders afhugning af kalklag. Mange detailler 
er nymuret, formentlig efter gamle spor. Murfoden er overalt fornyet, vest 
for portalerne i moderne munkesten, mens den øvrige del af kirken har en 
moderne kampestenssyld under en næsten helt fornyet teglstenssokkel. På 
skibets vestgavl ses dog den gamle sokkel, bestående af en afrunding under 
en skråkant adskilt ved to almindelige skifter. 

Koret har på nordsiden sokkel med to skråkanter, men ellers sokkel som 
vestgavlens; soklen løber af på korets hjørnelisener. På østgavlen ses et rekon-
strueret, blændet romansk vindue med omløbende løberskifte og lysningssten. 
Over vinduet er gavlen udkraget over et tandsnit af rulskiftestillede sten 
med et savskifte over. Gavltrekanten er halvvejs oppe udkraget med en 
afrunding, der på den midterste del er delt op i rulskiftestillede, kileformede 
tænder, derover et savskifte; midtvejs mellem dette og gavltoppen ligger endnu 
en afrundet udkragning med et savskifte. Gavltoppen har en bred, ligearmet 
korsblænding, de aftrappede kamtakker med top- og fodtinder er fornyede 
ved en restaurering af gavlen i 1892, da der på grund af farlige revner havde 
været planer om gavlens fuldstændige nedrivning. Inden restaureringen dan-
nede rulskifter over løberskifter glatte kamme; tidligere har der vistnok været 
gavlkonsoller. På korets sydside sidder en lille, stærkt omsat, skråkantafdækket 
præstedør. Dørens ydre stik er helstens med omløbende løberskifte, den næste 
fals er afrundet, men dens stik er nu re tkante t ; ved sidste restaurering er den 
helt tilmurede døråbning blevet udhugget som blænding. Over sydsidens 
moderne vindue har et rundbuet stik tidligere været synligt. Gesimsfrisen 
består af rulskiftestillede tænder under et savskifte; derover er murværket 
med sine afsluttende udkragninger moderne, antagelig har der her ligget et 
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udkraget rulskifte, der nu kun er markeret ved et fladskifte på østgavlen. 
Korets nordside er som sydsiden, men uden dør. På loftet ses korets vestgavl 
at være bygget før skibets østgavl, men fugerne er udtværede og har ikke 
været bestemt til at stå synlige. 

Skibets østgavl er over kortaget moderne skalmuret. Den har ingen sokkel 
eller hjørnepilastre; skibets langmure har kun hjørnepilastre ved østenderne, 
og der er intet, der tyder på, at der nogensinde skulle have været pilastre ved 
vestenderne. Sydsidens portal har stået i et lille fremspring, der afsluttes med 
en afrunding 12 skifter under gesimsen. Den yderste fals er retkantet , den 
næste angives at have haf t afrundet hjørne8 . Portalen er t i lmuret og ødelagt 
af et moderne vindue. Midt på sydmuren ses et romansk vindue med omlø-
bende løberskifte rekonstrueret som blænding, og over hvælvene ses desuden 
sydsidens østligste vindue, hvis buesmig er dækket af gul, glittet puds helt 
ud til kanten. Indtil sidste restaurering har begge vinduers stik været synlige 
udvendig. Gesimsen består af rulskiftestillede tænder med afrundet under-
kant og fem nyere udkragninger. Skibets nordside er ganske som sydsiden. 
Den romanske vestgavl er synlig i tårnets mellemstokværk. Den har i rejse-
højde og halvvejs oppe på gavltrekanten et savskifte; langs taglinierne ligger 
et løberskifte. På hjørnerne er rester af udkragede gavlkonsoller. 

Det indre må oprindelig have stået uden puds og kalkning, idet murfladerne 
indtil bjælkelagene og vinduessmigene er omhyggeligt rygfugecle; over bjælke-
lagene er fugerne kun udglattede. I hver af korets sidevægge sidder en lille 
gemmeniche med spærstik. Korbuen er meget bred og vistnok udvidet. 

Ændringer og tilføjelser. O. 1300 er kirkens indre blevet dækket af en hård, 
hvid puds, der er kalket som underlag for kalkmalerier (s. 787). I koret er 
indbygget et gotisk, ottedelt hvælv med skjoldbuer og hjørnepiller. Igen-
nem en af de vestlige kapper har tidligere været opgang til loftet. Skibet 
har fået to fag stjernehvælv med helstens gjord- og skjoldbuer og mange-
falsede vægpiller med lavtsiddende vederlagsbånd. Ribberne har skæve klod-
ser i sammenskæringerne; ingen af hvælvene har overribber. Mod sædvane 
er hvælvene så lave, at bjælkelaget har kunnet forblive urørt over dem. Under 
skibets østre hvælv ligger en 20—22 cm svær ankerbjælke af eg, som må være 
lagt op samtidig med eller snarere før hvælvenes indbygning. Den har omhygge-
ligt affasede kanter, der ender et stykke fra murene med et hulsnit, og hvori 
der på midten er udsparet to kranse af store diamantbosser. Hvælvene dæk-
ker de romanske vinduer, som er blevet erstat tet med laveresidclende spids-
buede, af hvilke et spor indtil sidste restaurering har været synligt over 
skibets nuværende sydøstre vindue (fig. 3). Antagelig har man indskrænket 
sig til at sætte de nye vinduer i sydsiden, idet synet 1586 udtalte, at der måt te 
indsættes nogle vinduer på den nørre side, da kirken var for mørk. Samtidig 
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Fig. 3. Sædinge. Sydfaçade. 1:300. Målt af V . K o c h 1892. 

bemærkedes, at de gamle vinduer behøvede jernsprinkler mod tyve og kirke-
brydere. Sagen om de nye vinduer var svær at føre igennem. 1701 oplyste 
synet mistrøstigt, at kirkens vinduer var meget små, men den ønskede for-
bedring af dem bevilgedes ikke, og 1818 bad synet om, at et nyt og større 
vindue måt te afløse det lille (?) på nordsiden. Først en hovedreparation i 
1883 har tilfredsstillet savnet med et sæt rundbuede vinduer, der ved sidste 
restaurering blev erstat tet med blyruder i jernstel. 

†Våbenhus kendes kun fra bemærkninger i synsforretninger. 1701 nævnes 
våbenhustaget (og tårntaget) , og 1803 omtales, at taget mellem våbenhuset 
og storkirken er utæt, hvilket kunne tyde på, at våbenhuset mod sædvane har 
haf t tagrygning parallel med kirken, hvis der ikke blot tænkes på en skotrende. 
Våbenhuset må have været ældre end det sengotiske tårn, der med sin op-
rindelige vestindgang har udgjort en forhal, som overflødiggjorde våbenhus. 

Tårnet er i sengotisk tid bygget udfor og over skibets vestgavl på svær 
kampestenssyld. I vest har tårnet en oprindelig, spidsbuet, udvendig dobbelt-
falset portal, som har indfat te t en døråbning, hvis mangefalsede fladbue endnu 
er bevaret indvendig. I falsene sidder huller til en spærrebom. Udvendig 
ses på hver side af døren en 21 cm dyb niche med dobbeltfalset fladbuestik. 
Tårnrummet , der således fra første færd har været beregnet som forhal, har 

50 
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en grov gennemhugning af uregelmæssig, 
spidsbuet form ind mod skibet (fig. 9). 
Mod syd sidder et mangefalset, fladbuet 
vindue, som udvendig har spidsbuet 
spejl og delvis er ødelagt ved indsæt-
ningen af det moderne, rundbuede vin-
due. Tårnrummet dækkes af et ottedelt 
hvælv uden overribber, med helstens 
skjoldbue mod øst og halvstens til de 
andre sider; hvælvet hviler på plumpe 
hjørnepiller, der i vest er af uregelmæs-
sig, rundet form, i øst falsede. Mellem-
stokværket har til hver af de tre sider en 
lille glug, den søndre rundbuet , de andre 
fladbuede. Østligt i mellemstokværkets 
sydmur sidder en smal, fladbuet, tilmu-
ret døråbning, som tidligere har dannet 
den eneste adgang til tårnets ovre stok-
værk. Tårnets murværk er på syd- og 
vestsiden moderne skalmuret fra over-
kant af mellemstokværkets glugger om-

trent til overkant af de to dobbeltfalsede, fladbuede glamhuller, der sidder i 
hver side. Det søndre i vestsiden er noget større end de andre og ommuret ; 
det har sikkert været benyt tet til at tage klokker ind igennem. Allerede 1719 
krævede synet reparation af de to tårnsider, hvor »mange af stenene er ud-
faldne og raadne«. Tårnet har ingen egentlig gesims, men i øst og vest en svagt 
fremspringende bloktandfrise under tagskægget og i de andre sider et savskifte 
bindigt med murværket . I syd skærer tre små cirkelblændinger op i savskiftet. 
Tårnet er dækket med et plumpt, ottesidet spir tækket med spån. I fløjstangen 
står I ISEBL 1896 (Julian Johan Sophus Ernst Bertouch Lehn). 

†Klokkestabel. Mærkeligt nok synes en middelalderlig klokkestabel at have 
været bevaret og i brug efter at det store, murede tårn var bygget. Det kendes 
kun fra synsforretningen i 15869, der efter at have omtalt kirketårnet bemærker, 
at »i klokketårnet fat tes to bjælker under klokken, og foden må med gavnligt 
tømmer forbedres«. Dette kan kun opfattes som en hentydning til en tømret 
klokkestabel. 

Tagværkerne over koret er nye. Skibets spærfag er af eg og middelalderlige, 
men næppe oprindelige. Bjælkerne er bevarede, de har ingen sømspor hverken 
på over- eller underside. Skrå spærstivere, lange kryds og dobbelte hanebånd. 
Samlingerne er bladede med svalehale og jernspiger. Fagene er fra ost mærkede 

Einar V. Jensen 1944 
Fig. 4. Sædinge. Kalkmaleri på skibets nord-

væg (s. 787). 
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Aa. RI. 1950 
Fig. 5. Sædinge. Indre, set mod øst. 

med stregnumre. 1586 manglede kirketaget 2000 tagsten9 . Spiret består tildels 
af gammel eg, men er omsat med anvendelse af fyr. Spirets spåndækning er 
flere gange fornyet, et i begyndelsen af 1890'erne fremsat forslag om at tække 
med kobber blev lykkeligt afværget. 

Skib og kor står nu hængt med vingetegl over rode mure. I det indre er 
kirken kalket, heldigvis uden at være glatpudset. Gulvene består i koret af 
sorte og gule lerfliser, i skibet af gule lerfliser og under stolestaderne og i 
tårnet af gule mursten. 

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

Kirkens kalkmalerier blev undersøgt af J. Kornerup i 1883; de er aldrig 
restaurerede. Der findes to sæt billeder. 

1) O. 1300 (fig. 4). På skibets nordvæg er malet store figurer, hvis øverste 
dele endnu ses over hvælvene. Tydeligst er en Kristoforus med et velvoksent 
Kristusbarn på skulderen; Kristoforus holder i venstre hånd et t ræ med spyd-
blade og ser op på barnet, der velsigner ham. Øst for vinduet står under en 
trekløverbue en skikkelse med korsglorie og ved siden af en yngling med en 
gren eller et ris i den løftede højre hånd; det er antagelig en hudflettelsesscene. 

50* 
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Billederne er malet på et tynd t lag hvidtekalk, konturerne er tegnet med 
rødt med enkelte sepiaskygger. Endvidere er anvendt grønt i korsglorier, 
klædebon og blade samt gult i Kristoforus's glorie og kappe. Den under hvælvet 
værende del af billedet blev at ter overkalket. Samme dygtige maler skyldes 
et billede på korets nordvæg, antagelig en »nådestol«, hvoraf der kun var svage 
spor tilbage, og hvor Gudfaders ansigt er skjult bag hvælvingsbuen. 

2) O. 1480 har »Elmelunde-mesteren« (DK. Præstø, s. 1066) dekoreret hvæl-
vene, i hvert fald i kor og skib. Kornerup afdækkede et billede i korets vest-
kappe af de hellige Trekongers tilbedelse. I skibets vesthvælvs østkappe blev 
afdækket et Majestas-billede med Maria og Johannes Døberen på siderne. 
Nederst i kappefligen stiger en død op af graven. I sydkappen fandtes en dra-
stisk fremstilling af Helvedesgabet, hvor en djævel med en svær lænke fører 
en samling fordømte med en konge i spidsen til den evige pine. I kappefligen 
holder en fantastisk, lodden dæmon en grædende kvinde. Som modsætning 
hertil var i nordkappen fremstillet S. Peder, der åbner himmeriges port. Kun 
dette sidste billede er bevaret. Farverne er rødt, gult, grønt og blåt. Ribberne 
er dekorerede med ranker eller skråbånd, langs kappekanterne sidder røde 
og grønne krabbeblade. Det antages, at der endnu sidder uundersøgte malerier 
i skibets østre hvælv. 

Samme mester har også malet væggene. På skibets nordvæg (i østre fag?) 
afdækkede Kornerup »et meget raat malet Billede« af en mand, der forer to 
nøgne fanger i et reb bundet om hænderne. Fangevogteren giver den ene mand 
at drikke af en krukke, han er selv iført en kort, tofarvet kofte og lange grå 
hoser og bærer ved siden en nyredolk. Jordsmonnet er markeret som bevok-
sede tuer, under billedet er en frise af en afkvistet gren og store egeblade. 
Karnationen er lysrød: farverne er iøvrigt rødt, gult og gråt. Ef ter under-
søgelsen blev billedet, der har været nært beslægtet med dekorationerne i 
skibet i Brarup kirke, Falsters nr. herred, at ter overkalket. Baron Bertouch Lehn 
har som kirketiendeejer i 1859 indsendt til Nationalmuseet en skitse af et kalk-
maleri forestillende S. Jørgens kamp med dragen, som skulle findes i Sædinge 
kirke uden nærmere stedangivelse. Det er malet af samme hånd, måske i 
tårnet , hvor der 1755 endnu var »papistiske Malinger« (præsteindb.). Trods 
skitsens ubehjælpsomme udførelse genkendes flere træk fra S. Jørgen-frem-
stillingen i Brarup. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et umalet egetræspanel fra 1945. Det gamle, murede alterbord, 
som fandtes endnu 1832 (syn), var 1892 erstat te t af et nyt træpanel. 

†Alterklæde fra o. 1585 med Mads Eriksen Mormand1 0 og hustru Anne 
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Einar V. Jensen 1945 
Fig. 6. Sædinge. Altertavle (s. 789), 

Abildgaards fædrene våben broderet på (sml. gravsten s. 794), muligt identisk 
med et gult alterklæde, nævnt 169811. 

Altertavlen (fig. 6) er en gotisk skabstavle fra 1400'rnes slutning med 
tilføjelser fra 1588. Den middelalderlige tavle er vandret midtdelt af skrift-
felter, og storstykket, som måler 170 x 147 cm, rummer foroven en korsfæstel-
sesscene med plumpt skårne figurer i høj t relief. Kristus (fig. 7) har torne-
krone, smalt lændeklæde med snip i højre side og korslagte fødder; han hænger 
på et nyere, fladt korstræ. Røverne hænger i albuerne på runde korstræer, 
hvoraf det ene er ny t ; de lodrette korsarme synes altid at have manglet. 
Omkring korsene står ialt 10 personer, til venstre Johannes og kvinderne, 
til højre tre soldater samt vistnok ypperstepræsten og høvedsmanden. I 
nordre fløj ses forneden Kristus i Gethsemane og foroven korsbæringen; i 
søndre fløj iklædes Kristus purpurkåben efter hudflettelsen, og derover ses 
tornekroningen, hvori de to bøddelfigurer dog er nye1 2 . Over fløjenes billed-
felter sidder primitivt udskårne kølbuebaldakiner, hvoraf een ikke er oprindelig, 
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og over midtfeltet sad indtil sidste restaurering en simpel udsavet hængeliste. 
1588 blev tavlen omdannet i smag med katekismustavlerne (sml. Torslunde, 
s. 682). I storstykkets nedre halvdel er indsat en bred tvillingarkade med 
kannelerede pilastre og fligede blade i sviklerne. Flankerende storstykket er 
på høje fremspring anbragt to slanke, kannelerede søjler med bladskeder 
forneden og kompositkapitæler. Samtidig har tavlen fået en forkrøbbet stor-
gesims med glatte frisefelter og profileret kronliste og derover en stor, hvælvet 
baldakin, hvis gesims, der svarer til storgesimsen, på fremspringene har ind-
skåret årstallet 1588 og snedkerens(?) initialer NP. Baldakinens underside 
er besat med nye metalstjerner, og gesimsen krones af en udsavet liste med 
tunger og treblade. Tavlen har udsavede, fladsnitprydede storvinger, som 
foroven ender i en svanehals, og små postamentvinger med volutter, frugter 
og blade. Postamentet , som har to smalle skriftfelter, er nyt. 

Af den middelalderlige staffering er kun svage spor bevaret under den nu-
værende brogede bemaling fra 194513, som er en genfremstilling af en staffering 
på kridtgrund fra 1603. De forsvundne bøddelfigurer i tornekroningsscenen 
må have manglet allerede på dette t idspunkt, idet der på feltets baggrund på 
hver side af den siddende Kristus var malet to bødler med farver svarende 
til den øvrige staffering. Af de oprindelige indskrifter er kun bevaret en ufuld-
stændig latinsk sætning under Golgathascenen: »Jesu Christe (!) ul t imum est 

Einar V. Jensen 1945 
Fig. 7. Sædinge. Figurer fra altertavlen (s. 789). 
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Einar V. Jensen 1945 

Fig. 8. Sædinge. Korbuekrucifiks (s. 792). 

refugium et sing(u)lare«, tilmed i ændret form, idet der 1755 (præsteindb.) 
skal have stået : »Passio Dom(ini) J(esu) C(hristi) est unicum remedium et 
perfugium nostrum« (»vor Herre Jesu Kristi lidelse er vor eneste hjælp og 
tilflugt«). De øvrige forgyldte f raktur- og versalindskrifter er nye. 1755 stod 
der ifølge præsteindb. »øverst« med forgyldte bogstaver: »Qvid legentibus 
scriptura idiotis cernentibus præstat picturæ« (»hvad skriften siger de læsende, 
viser billederne de udannede beskuere«) og »i nederste linje«: »Sic doceo et 
credo Casparius Christophori past(or) eccl(esiæ) Seddingensis 1603« (»således 
lærer og tror jeg, Jesper Christoffersen, præst til Sædinge kirke 1603«). Senere 
er tavlen stafferet med kraftige farver af L. Benzon og søn i Maribo, som ifølge 
en malet indskrift på baldakinens søndre side 1842 har malet »alter og prædike-
stol samt kirken«, og endelig har den fået en egetræslignende bemaling i to 
toner o. 1874, da den »uheldige« altertavle ønskedes forsynet med en ensartet 
maling (rgsk.). 

Altersølv. Kalk, disk og oblatæske fra 1878 med Københavns våben og mester-
mærke for V. Christesen (Bøje s. 154). †Kalk og †disk fra 1500'rnes sidste 
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Aa. Rl. 1950 

Fig. 9. Sædinge. Gipsrelief i t å rn rummet 
(s. 794). 

halvdel af forgyldt sølv med initialerne 
M E S (Mads Eriksen Mormand) over to 
adelsvåben (præsteindb. 1755). Sml. grav-
sten nr. 1 (s. 794). Kalk og disk brændte 
hos kirkeværgen 1878 (rgsk.). 

Alterstager i ung-renaissance, 33 cm 
høje, nøje svarende til stagerne i Holeby 
fra 1581 (s. 758). Løs lysetorn af træ. 

Christian 3.s bibel fra 1550, istandsat 
og indbundet 1907; bindet er antagelig 
en kopi af det oprindelige. Bogen ligger 
på en bogstol i renaissancestil med ægge-
stav og tandsnit på støttelisten. 

†Røgelsekar, nævnt 1809, af malm, bestående af en rund, to tommer dyb 
skål på en lille hul fod og et seks tommer højt, opad tilspidsende låg i t re afsæt 
med et krucifiks øverst. Låget havde runde og aflange røghuller, og hele 
karret var prydet med streger og prikker1 4 . Det er antagelig det samme kar, 
der 1833 omtales som sønderbrudt1 5 . 

†Messehagel af gråbrunt ta f t , nævnt 169811. 
Alterskranke, nyere, med drejede træbalustre og bred mahognikant. 
Døbefont, moderne, af kalksten. †Døbefonte. 1) Var forældet 1839, da man 

ønskede den ers ta t te t af en ny (syn). 2) En nyere font af træ, uden værd, 
nævnes i Magnus-Petersens indberetning 1878. 

Dåbsfad af sydtysk arbejde fra o. 1575. Fadet har i bunden en fremstilling 
af Mariæ bebudelse og på randen små indstemplede blomster og en lille blad-
bort samt et indstemplet RS. 

Dåbskande af tin fra 1800'rnes slutning, svarende til Nebbelunde (s. 780). 
Korbuekrucifiks (fig. 8), rimeligvis efterreformatorisk, fra o. 1600. Den ca. 

110 cm høje, kraftige figur har næsten vandret s trakte arme, f remskudt bryst-
kasse, let bøjede ben og store hænder og fødder. Hovedet, som hælder mod 
højre, har langt bølget hår og skæg, lukket mund og snoet tornekrone. Lænde-
klædet er smalt med skrå midtsnip. Figuren hænger på et unggotisk korstræ 
fra 1300'rnes første halvdel. De profilerede korsarme har store fligede blade 
langs kanterne og cirkelrunde endeplader med hjørneblade, som nu dækkes 
af firkantede plader med evangelistsymbolerne, muligvis hidrørende fra et 
andet kors, idet i hvert fald den ene har den sædvanlige brunrøde limfarve 
på hele bagsiden. 

Den nuværende staffering13 er en genfremstilling af en staffering på kridt-
grund fra o. 1600. Figuren har gullig hudfarve, brunt hår og skæg, grøn torne-
krone og gyldent lændeklæde; korstræet er grønt med røde profilled, og evange-
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listtegnene er forgyldte med hvide skrift-
bånd på blå bund. Vistnok i 1842 (sml. 
altertavlen, s. 791) var figuren malet 
hvid over det hele, lændeklædet lysblåt 
og korstræet gråviolet. I slutningen af 
1800'rne gentoges figurens hvide farve, 
mens lændeklædet maledes ultramarin-
blåt og korset som egetræ. 

Prædikestolen s tammer fra o. 1690, idet 
de sidste 50 rdl. blev betalt 1692 (rgsk.). 
Stolen består af fire fag, som i hvert 
storfelt har en slank fylding med tre-
sidet afslutning foroven i bred, karnis-
profileret ramme. På de affasede hjørner 
står dobbelte, snoede halvsøjler med pro-
filerede baser og kapitæler. Postament 
og frise er glatte med lave fremspring 
på hjørnerne. Bærestolpe og opgang er 
antagelig samtidig med stolen. 

Himlen, som danner fem sider af en 
ottekant, er rimeligvis en rest af en 
tidligere prædikestol i renaissance fra 
1600'rnes begyndelse. Den forkrøbbede 
gesims har beslagværk på frisefrem-
springene, og frisefelterne indrammes af 
en spinkel æggestav. Et par af siderne har små topstykker af volutter og spir, 
mens hængelisten af udsavede treblade er nyere. Under loftet svæver en hellig-
åndsdue med stjerneglorie. Himlen er mørkt, stolen lysere egetræsmalet, den 
sidste med guld på profilerne. I skibets sydøsthjørne. 

Stolestaderne er fra 1800'rnes slutning. 
†Herskabsstol tilhørte oprindelig fru Karen Daa til Øllingsø og Dansted, 

men var 1631 tilegnet Herluf Mormand til Sædinge16. 
Pulpitur i renaissance fra 1600'rne. Høj t postament mellem profillister, 

drejede balustre og gesims med tandsnit på arkitraven, glat frise og æggestav 
under kronlisten. I skibets vestende. 

Lysekrone i barok fra o. 1700. Den har en slank, rigt profileret midts tamme 
med en profileret kugle forneden samt otte s-formede lysearme med delfin-
hoveder på midten og et mandshovede foroven; desuden sidder der en lille 
ekstra lyseholder øverst på hver arm. Midt på stammen, over lysearmene, 
sidder seks små prydbøjler med blomster. Ophængt i skibets østhvælv. 

Einar V. Jensen 1945 
Fig. 10. Sædinge. Gravsten over Mads Erik-

sen Mormand, død 1585 (s. 794). 
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Gibsrelief (fig. 9) af Jesus og den samaritanske kvinde, signeret T. Stein, 
skænket fra Stege kirke 1910 (sml. DK. Præstø, s. 221, hvor det fejlagtigt er 
omtalt som stadig værende i Stege). Relieffet er indmuret i t å rnrummet over 
indgangen til skibet. 

†Sejerværk nævnes 1692 (rgsk.) og 171917; 1839 var kirkeuret ubrugeligt (syn). 
Klokker. 1) Støbt af Michel Westphal 1595. Om halsen en bort af små, 

stiliserede blomster under toliniet plattysk versalindskrift: »Dar is menniger 
de sprickt got grote dich im herten tenckt men hot du dich. Michgel Westfal« 
(»der er mangen en, som siger: »Gud velsigne dig«, men i sit hjerte tænker 
han: »Tag dig i agt!«). På slagringen s tår : »Wer godt fortruvet der hat wol 
gebuwet, is got mit uns wol kan wed[e]r unds 1595«. Endelig har legemet to 
rektangulære felter med navnene: »Mats Eriksøn, fru Ane Abelgard« og »Her 
Christoffer Hanssen, her Gesper(!) Christoffers«. Tvm. 91,5 cm. 

2) 1595, støbt af Albrecht Huve i Stralsund. Om halsen blomsterbort og 
toliniet plat tysk versalindskrift: »MDLXXXXV is godt mit uns wol kan 
wedder uns, Swen Larson tho Eversher heft dysse kloke geiten laten thom 
Stral Sunud(!) bi Albrecht Huve« (»1595. Er Gud med os, hvem kan da være 
mod os, S. L. til E. har ladet denne klokke støbe i Stralsund hos Albrecht Huve«). 

Under indskriften fire utydelige medailloner. Tvm. 73,5 cm. 
†Klokker. 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede 

tre et halvt skippund (560 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten 1) (Fig. 10) o. 1585. Matz Ericksen (Mormand) til Sedinnge, død 
20. april 1585, og hustru Anna Avelgaard, død �. Figursten af grå gotlandsk 
kalksten, ca. 250 x 138 cm, med fordybede, begfyldte versaler. Midt på stenen 
står de afdøde i relief under en tvillingarkade hvilende på kannelerede pilastre 
ved siderne og en englehovedkonsol på midten. Han er i rustning med venstre 
hånd på sværdfæstet og hjælm ved foden, hun i enkedragt med hænderne sam-
let foran livet. På bueslagene står en lang religiøs indskrift . Nederst et 
rektangulært skriftfelt i rulleværksramme og foroven fire adelsvåben med 
hjælme og løv, fra venstre er de: Gøye, Mormand, Abildgaard og Lund. Ind-
muret i korets sydvæg. 

2) O. 1638. Dorte Hansdaater, død 7. jan. 1638, som boede i Binnidsegaar 
i 42 år og i Seddinge i 7 år. Rød kalkstensflise, 49 x 50 cm, med fordybede 
versaler. Løst opstillet i tå rnrummet . 

3) O. 1836. Godske Hans Dael, født 1775, død 1836, og Dorthea Sophie 
Henriette Dael, født 1772, død 1830. Randprofileret grå sandsten med fordy-
bede versaler. På kirkegården, syd for koret. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Reviderede Regnskaber, Lollands Kirkeregnskaber 1692—93 (RA). — Regnskaber for 
Lolland 1694—95, 1699—1715, 1719—20, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Syns-
forretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24 div. år (stifts-
øvrighedsarkivet, LA). — Syn over Lollands østre Provsti 1829—44 (provstearkivet, 
LA). — Syn over Fuglse Herred 1861—80 (Nykøbing bispegård). — Synsforretning 
1586 (Karen Rrahes ms. nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse), s. 118v, LA. Odense). 
Dokumenter og Rreve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). —-
L. A. Holms Samling (LA). — Indberetning til Commissionen for Oldsagers Opbevaring 
af Pastor T. Trojel 1809. — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engel-
hardt 1878, J. Kornerup 1883 (kalkmalerier), V. Koch 1892, Mogens Clemmensen 1915, 
N. Termansen 1916 (altertavlen), Einar V. Jensen 1943, 1944 og 1945 (altertavle og kor-
buekrucifiks), Gertrud Købke Knudsen og E. Skov 1950 og Aa. Roussell 1950. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 40 f. (NM). — J. Magnus-Petersen: Notesbog 
1878. S. 16 og 18 (NM). — V. Koch: Notesbog II. 1892. S. 46 og 49 ff. (NM). -
M. Clemmensen: Notesbog III . 1916. S. 35—40 og 44 (NM). 

J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier i danske Kirker. Kbh. 1895. S. 77. — H. Storck 
og M. Clemmensen: Danske Teglstenskirker. Kbh. 1918. S. 14 f., pl. 33—34. 

1 Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred II. 1811. S. 6. 2 Repertorium 
nr. 1189, 9. sept. 1460. Ældste danske Archivregistraturer V, 845 f. 3 Suhms Saml. 
2. bd. 2. hefte, s. 1. 4 Kronens Skoder IV, 646. 5 Bobé, Graae og West: Danske 
Len, s. 443 ff. 6 Kancelliets Brevbøger 12. nov. 1636. 7 Larsen: Laaland Falster I, 
242. 8 Danske Teglstenskirker, pl. 34. 9 Karen Brahes ms. 10 Abildgaard, s. 41. 
11 L. A. Holms Samling. 12 Udført af billedskærer C. Baumbach 1945. 13 Ved 
kirkemaler Einar V. Jensen. 14 Pastor T. Trojels indberetning 1809. 15 Larsen 
s. 243. 16 Kancelliets Brevbøger 18. aug. 1631. 17 Dokumenter og Breve for hele 
Stiftet, 1719. 

Fig. 11. Sædinge 1805. 



Aa. RI. 1950 
Fig. 1. Tirsted. Ydre, set fra nordøst. 

T I R S T E D K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken skal i katolsk tid have været viet til S. Nicolaus, men efter en anden kilde til 
S. Hans1. Om dens ejerforhold i middelalderen vides kun, at kronen allerede før 

reformationen havde kaldsretten2 . Efter reformationen lå kirken under kronen, indtil 
den 1687 blev mageskiftet til baron Jens Juel til Juellinge3, der ligeledes ejede Tostrup 
i annekssognet Skørringe, og under denne gård hørte kirken, også efter at den 1729 
var blevet hovedsædet i det da oprettede grevskab Christianssæde4, og den blev af 
stifteren, grev Chr. Ditlev Reventlow foretrukket for Skørringe kirke (sml. altersølv, 
s. 812). Kirken forblev under grevskabet, indtil den overgik til selveje 1. april 1924. 

I kirken holdtes i ældre tid landemodet5 . Ved kirken fandtes Tirsted kilde, der var 
meget søgt, navnlig S. Hans aften6 . Til kalkmalerier over hvælvene (s. 807) er knyt te t 
et sagn om en flok røvere, der i begyndelsen af 1600'rne skal have holdt til på kirkens loft6 . 

K i r k e n l igger e n s o m t no rd for Ves t e r T i r s t ed by på en lille h ø j n i n g i d e t 
f lade l a n d . K i r k e g å r d e n e r u d v i d e t m o d nord og v e s t ; på de a n d r e s ider h a r 
den en h v i d k a l k e t h e g n s m u r a f k l ø v e t k a m p og n y e r e m u r s t e n a f d æ k k e t 
m e d v inge teg l . I den søndre m u r f a n d t e s 1627 den s to re T i r s t ed r u n e s t e n , 
som 1652 b lev b e o r d r e t f l y t t e t t i l K ø b e n h a v n . D e n v a r dog a l lerede b e m æ r k e t 
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Fig. 2. Tirsted. Plan. 1:300. Målt af Grethe Kølle 1948. 

af provsten i 16076. I hegnsmurens yderside er indsat en del gravsten. Mod 
øst er der en bred kørelåge mellem falsede piller, og mod syd sidder en låge 
mellem lignende piller ovenfor en stentrappe, hvis øverste trin dannes af en 
slidt, tympanonlignende sten med rå underside. 1776 var kirkegården omgivet 
af en høj, anselig mur af brændte sten7. Uden for kirkegårdens nordside stod 
til 1916 en stor bindingsværks rejsestald. Det er antagelig den, der 1776 be-
tegnes som en af Chr. Ditlev Reventlow opført tilbygning til kirken til brug 
for hans heste og vogne, og hvorfra han havde opgang til sin stol i kirken7 . 
Matrikelkortet (fig. 20) viser, at rejsestalden virkelig har været sat i forbin-
delse med kirkens nordside ved en bygning tværs over kirkegården, som har 
sat greven i stand til at gå tørskoet fra vogn til herskabsstol (sml. s. 816). 

Kirken, der er en af amtets fornemste landsbykirker, består af kor, skib og 
tårn fra romansk tid samt et moderne våbenhus. Den blev i årene 1891—92 
underkastet en meget omfattende restaurering af arkitekt Ove Petersen, men 
inden da var kirken lykkeligvis blevet opmålt flere gange; særlig V. Kochs 
mønsterværdige opmålinger er af stor betydning, og de er i det følgende lagt 
til grund for betragtninger over bygningsmæssige forhold, som nu ikke mere 
kan erkendes (fig. 3—6). 

Den romanske kirke er bygget af munkesten i munkeforbandt med anven-
delse af petringer. Der var tidligere mange åbne bomhuller. Mange sten, 
særlig bindere, er sortbrændte og en del af dem riflede før brændingen. Ved 
restaureringen i 1891 fandtes mange sten i østgavlen at have gamle indrids-
ninger. Store partier er fornyet med moderne sten, således hele soklen, der 
dannes af to retkantede fremspring og synes at være en rekonstruktion af en 
lige så simpel sokkel, som tidligere også fandtes på tårnets vestside. Kirken 
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Fig. 3. Tirsted. Sydfaçade for restaureringen. 1:200. Målt af V . K o c h 1890. 

har lisener på hjørnerne, også på skibets østgavl, men mod sædvane ikke ved 
korets vestender og ikke på tårnets vestside. De kraftige piller, der stod her 
inden restaureringen, var senere tilføjelser. 

Korets østgavl er tvedelt af en rundstav, der udspringer fra en (ny) ter-
ningbase på soklen og går op til buefrisens midterste konsolsten; tæt op ad 
staven sidder i hvert felt et nu genåbnet romansk vindue med helstens stik 
og omløbende savskifte med skæve tænder mellem to løberskifter af lige sten. 
Over vinduerne ligger en buefrise på profilerede konsoller af bindere på høj-
kan t ; kun een af dem er gammel, den har som profil kun afrundet underkant, 
og denne form har, så vidt det kan ses, alle konsollerne haf t før restaureringen 
(fig. 5). Hver bue består af tre krumme, temmelig tykke sten, der mærkeligt 
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Fig. 4. Tirsted. Nordfaçade for restaureringen. 1:200. Målt af V. Koch 1890. 

nok danner fladbuer, uden at der er noget, der tyder på, at dette er en senere 
ændring. Over buerne ligger to savskifter, og en lignende frise (fornyet) følger 
taglinierne som indramning af gavltrekanten og dens arkadeblænding. Arka-
dens blændingsbund er (ukorrekt?) på den gamle opmåling vist som en senere 
tilmuring af en åbning; dens to halvrunde buestik mødes på en søjlestav med 
et nyt, profileret kapitæl og gammel base, og begge buer er omsluttet af et 
halvrundt savskifte med skæve, nedadvendende tænder mellem to løber-
skifter af krumme sten. Gavlens kamme og pinakler er nye, men gavlkonsol-
lernes tre afrundede udkragninger, hvoraf det nederste er et rulskifte, er 
gamle. Korets sydside er et usædvanlig smukt eksempel på velafvejet romansk 
teglstensarkitektur; de matematiske regler, der ligger til grund for kompo-
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sitionen, vil blive omtalt i den kunsthistoriske oversigt i slutningen af bindet. 
Sydsidens præstedør sidder i et fremspring, der er vandret afsluttet med en 
afrunding og en skråkant. Den rundbuede døråbning, der har været t i lmuret, 
står nu som blænding efter at være fremdraget og restaureret; den har yderst 
helstens stik og helstens fals, derefter følger en rundstav med klokapitæl og 
et omvendt klokapitæl som base; det inderste led er helstens og har på de 
lodrette false afrundet hjørne, der har et skægget mandshoved som kapitæl 
(det østre er oprindeligt); det tilsvarende buestik har en rundstav som kant -
profil. I vederlagshøjde ligger i hele portalfremspringets bredde et udkraget 
profil bestående af en platte over et rundled. Dørens indre false sidder under 
en bred fladbue, som må anses for at være oprindelig; i den inderste fals er 
der huller til en spærrebom. Korets sydvindue, der har en fra alle de andre 
vinduer forskellig udformning, har været tilmuret og delvis ødelagt af et 
nyere vindue; de østlige false er dog i alt væsentlig gamle. I den yderste åbning 
er målet på de lodrette false under det runde halvstens stik det samme som 
målet på vinduets bredde; det næste led er en rundstav med klokapitæl, og 
derefter følger et helstens stik med skråsmigen; indvendig har vinduet alminde-
lig skråsmig. Korets gesims består af et tandsnit af rulskiftestillede sten med 
afrundet underkant , der bærer et savskifte mellem to almindelige skifter; 
de profilerede led derover er moderne, tidligere lå der her en synlig murlægte 
og en bred sugfjæl (fig. 5). Sydsidens gesimsfrise er gennemrestaureret, nord-
sidens har ganske samme form og er bedre bevaret, tænderne har her en 
vandret rille i den øverste del. Korets nordvindue har været ødelagt på samme 
måde som sydsidens; det er nu restaureret og har almindelig romansk form. 

Skibets østgavl har hjørnelisener, som foroven slutter til en fortsættelse 
af korets gesimsfrise. Den samme frise ligger over korets tagryg som under-
støttelse for den udkragede gavltop, der er udmuret med stående siksak. 
Prydskifterne langs taglinierne og gavlkammene med top- og fodtinder er 
nymurede 1892 samtidig med, at skibets tagryg blev hævet ca. 2 m til det 
tagspor på tårnmuren, der angav den oprindelige højde, og som giver gavl-
trekanten form af en ligesidet t rekant . Det fremgår af stødlinier i murværket 
på skibets langsider ca. 82 cm fra østhjørnerne, at det underste af skibets 
østgavl er bygget samtidig med koret, der således udgør kirkens ældste bygge-
afsnit, selvom tidsforskellen næppe har været stor. Dette svarer til, at skibets 
mure, trods deres større højde, er tyndere end korets. De to lisener indvendig 
i skibets østhjørner er antagelig udrettede fortandinger beregnet på den pro-
jekterede større murtykkelse (fig. 15). 

Skibets sydportal havde før restaureringen fået sine indvendige smige 
ændret og var udvendig blevet overpudset, men stod ellers temmelig urørt 

med den betydelige bredde af 250 cm i den ydre åbning. Det lave portalfrem-
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Fig. 5. Tirsted. Østfaçade for restaureringen. 1:150. Målt af V. Koch 1890. 

51 
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spring afsluttes vandret med to afsæt, den rundbuede døråbning er ganske 
enkelt udformet med skiftevis retkantede og afrundede false. Skibets to 
romanske vinduer var t i lmuret i gotisk tid, dog således at det vestre indvendig 
stod som blænding; udvendig havde de et løberskifte omkring det halvstens 
stik; men desværre er de nu gjort både bredere og højere. Gesimsen består 
af en fin rundbuefrise af 4—5 cm tykke, krumme sten på konsoller af koniske 
bindere på højkant profileret med to riller og afrundet underkant . Derover 
ligger et savskifte og et udkraget rulskifte med afrundet underkant, som antage-
lig har dannet det nederste led i en gavlkonsol ved østhjørnet. Resten af gesim-
sen er ny, men de øverste 40—50 cm var muret på allerede før restaureringen, 
vel i forbindelse med den eftermiddelalderlige tagkonstruktion, hvis bjælker 
lå over hvælvene. På længdesnittet (fig. 6) ses en række huller efter svære 
bjælker på fladen, der måske har gået igennem muren og har båret en sugfjæl. 
Skibets s tærkt restaurerede nordportal står i et lavt portalfremspring, der er 
vandret afslut tet med to (nu) retkantede tilbagespring; den rundbuede dør-
åbnings stik har i de gamle dele skiftevis røde og sorte sten. Døren står nu 
som blænding med tre retkantede false, men den har antagelig været i brug 
som grev Reventlows private indgang. Nordsidens helt prunkløse romanske 
vinduer er genåbnede og i brug, omend stærkt restaurerede. Nordsidens næsten 
helt fornyede gesims er som sydsidens, dog uden savskiftet. 

Tårnets underdel er bygget i eet med skibet og med samme murtykkelse, 
men skibets taglinier ses inde i tårnets mellemstokværk og går således tværs 
igennem tårnets østmur. Det er derfor sandsynligt, at det egentlige tårn, 
over skibets gesimslinie, omend projekteret fra første færd, er en lidt senere 
tilføjelse, således at skibets tagflader i begyndelsen har fortsat helt frem over 
tårnets vestfront . Tårnet har samme bredde som skibet, men måler på den 
anden led kun omtrent det halve. Ved nordsidens vesthjørne danner det ind-
byggede t rappehus et bredt, lisénagtigt fremspring, og på sydsiden står en 
almindelig hjørnelisén; denne var før restaureringen skjult i en hjørnepille 
med kraftigere fremspring, der sammen med de tre andre piller, som fandtes 
på vestsiden, blev f jernet til trods for, at det særlige syn i sin bedømmelse 
af restaureringsforslaget udtalte, at pillerne var af munkesten og i forbandt 
med muren. Måske er der senere f remkommet oplysninger, der modbeviste 
dette, i alle tilfælde virkede de spinkle mellempiller disharmoniske på arkitek-
turen. Nord- og sydsiden har forneden to rundbuede glugger over hinanden, 
hvis false går i ret vinkel gennem muren ind til henholdsvis understokværket 
og tårngalleriet. Det øverste sæt glugger fandtes bevaret, men ti lmuret i 
ydersiden, det nederste er frit rekonstrueret på store empirevinduers plads; 
det er tvivlsomt, om de har været der fra begyndelsen. Galleristokværket har 
mod vest et almindeligt romansk vindue. Skibets gesimsfriser fortsætter 
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Fig. 6. Tirsted. Snit øst—vest før restaureringen. 1:200. Målt af V . K o c h 1890. 

ubrudt hen over tårnmurene og standses af hjørnelisén og trappehus. Derover 
har murværket et tilbagespring, der går helt op til tårnets nymurede gesims-
fremspring, og på de tre sider hjørnelisener. Østsidens tilbagespring ligger 
noget højere og er afrundet , men denne side har ingen lisener. Første mellem-
stokværk over galleriet har ingen lysåbninger, andet mellemstokværk har til 
de tre sider dybe spærstiknicher, hvori sidder glugger, der mod nord og syd 
er rundbuede, mens den vestre, som har været tilmuret, er spidsbuet. Klokke-
stokværket har seks par rundbuede tvillingglamhuller i rundbuet blænding. 
Tårntaget er afvalmet. 1586 havde tårntaget sugfjæl8 . 

Det indre. Allerede 1859 havde Kornerup set, at det tilsyneladende alminde-
lige, overhvælvede kirkerum frembød ting af særlig interesse, men der skulle 

51* 
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gå over 30 år, for kirken var restaureret, og han i sin lommebog kunne betegne 
den som »Kirken med de røde Mure, som for første Gang i Henhold til mit 
Forslag, er et hoist enestaaende eindommeligt og forholdsvis imponerende 
Rum«9. De røde vægge gengiver antagelig korrekt tilstanden i kirkens første 
tid i overensstemmelse med, at der er fundet kalkmalede indvielseskors direkte 
på stenene. Koret har dog pudsede, kalkmaleridækkede vægge under bjælke-
loftet ; i nordmuren sidder en lille gemmeniche med spærstik, og præstedøren 
står som en bred blænding. Korbuen har været udvidet, men dens gamle form 
er rekonstrueret, måske efter fundne spor under gulvet. Ind mod skibet har 
t r iumfmuren i hver side en halvrund sidealterniche, der tidligere har været 
forhugget og ti lmuret. Overdelen af t r iumfmuren er skalmuret, den havde 
før seks—syv tilbagespring. Skibets nordportal ses som en tilmuring, dog er 
stikket f jernet . 

Skibets vestvæg og tå rnrummet er kirkens mest interessante arki tektur 
(fig. 7). Både det underste tå rnrum og det overliggende galleristokværk, der 
utvivlsomt har været herskabspulpitur, åbner sig mod skibet med en dob-
beltarkade; de nedre buer var borthuggede og erstat te t med højtsiddende, 
grove kurvehanksbuer for at give plads til et pulpitur (sml. s. 816). Arkade-
midtpillen står ikke i kirkens akse, og buerne er nu rekonstrueret således, at 

Hude fot. 
Fig. 7. Tirsted. Indre, set mod vest. 



TIRSTED K I R K E 805 

Aa. RI. 1950 
Fig. 8. Tirsted. Tårnets tagværk (s. 806). 

den nordre er bredere end den søndre; om dette er rigtigt, kan nu ikke ses. 
Understokværkets svære midtsøjle står på en firkantet plint og har profileret 
sokkel (fig. 7) under det runde skaf t ; antagelig er det rigtigt, at søjlebasen 
er rekonstrueret uden det øverste vulstled, som findes på de tilsvarende halv-
søjler i de ydre buevanger, idet søjlen har sit kapitæl liggende tre skifter lavere 
end halvsøjlernes, og dens skaft er derfor meget kort. Søjlekapitælet består 
blot af et svagt udkraget, afrundet skifte under et vulstled; halvsøjlerne har 
kun vulstleddet. I t å rnrummet findes to små krydshvælv. De blev 1890—92 
rekonstrueret med profilerede buer, efter sigende på grundlag af sikre spor. 
De har antagelig fra første færd været indbygget samtidig med tårnets opførelse. 
Galleristokværkets arkade fandtes helt bevaret over de indbyggede hvælv. 
Midtsøjlen står lige over understokværkets søjle, og da arkadebuerne er lige 
store, står hele dobbeltarkaden forrykket mod syd. De trykkede rundbuer 
er falsede og har omløbende løberskifte på begge sider; midtsøjlen (fig. 7) er 
firkantet med runde halvsøjler svarende til halvsøjler i de ydre buevanger. 
Galleristokværket har bjælkeloft. I t å rnrummets nordvestre hjørne fører en 
lille, fladbuet dør ind til t rappen til galleristokværket, hvorfra stiger fører op 
gennem tårnet . Før restaureringen siges trappen at have været tilmuret. 

Ændringer og tilføjelser. Kirkerummets røde vægge blev antagelig temmelig 
tidligt dækket af puds, som det endnu ses i koret, der yderligere fik en kalk-
malet dekoration i tiden o. 1400—1425. Senere, næppe før 1450, blev der i 
kor og skib indbygget et sæt †krydshvælv på falsede hjørne- og vægpiller med 
lavt vederlagsbånd. Korhvælvet har haf t tværsten på ribberne. Det vestlige 
af skibets to hvælv dækkede for arkaden i tårnets galleristokværk, men det 
indbyggede pulpitur i understokværket og den dermed sammenhængende for-
højelse af arkadebuerne tilhører først renaissancetiden. 1732 meddeles, at »paa 
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E. L. 1930 

Fig. 9. Tirsted. Kalkmaleri på korets nordvæg, babelstårnet (s. 808). 

kirken har fordum været een meget høi spiir, som nu er borte«10. Dette må 
bero på en gisning, som næppe har noget på sig, idet det nuværende tagværk 
er middelalderligt (fig. 8). 1776 siges tårnet at være »med et flak uanseelig 
Tag bedekket ligesom Naschovs«11. I empiretiden må kirken have fået de 
store, rundbuede vinduer af træ, som forsvandt ved restaureringen f890—92 
samtidig med, at de middelalderlige hvælv blev nedrevet. 

Våbenhuset er en moderne bygning af røde sten opført i kirkens stil. Det 
afløste 1891 et muret og kalket våbenhus med rundbuet dør og tøndehvælv 
af brædder og puds, der antagelig da har været o. 100 år gammelt. 

Tagværkerne over kor og skib er nye, men de var fornyede allerede før 1890. 
Tårnet har et smukt, gammelt tagværk af eg (fig. 8), der har dobbelte mur-
lægter, spærstivere med nedhæng, store kryds og dobbelte hanebånd samt 
kongestolper med radiale spærstivere under grattoppene. 

Kirken, der udvendig tidligere har været dækket af cementpuds, står nu 
med røde mure og tækket med munketegl. På tårnet er denne tagdækning 
gammel, på skib og kor lå tidligere vingetegl. Vinduerne har moderne jernstel. 
I det indre står kirken med dekoreret bjælkeloft og gulve af røde mursten og 
brædder. 
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E. L. 1940 
Fig. 10. Tirsted. Kalkmaleri på korets sydvæg, 

Daniel (s. 808). 

E. L. 1940 
Fig. 11. Tirsted. Kalkmaleri på korets syd-

væg, Samson (s. 808). 

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

Kirken har, fortiden en del indvielseskors malet direkte på stenen, især i 
koret, to sæt hver for sig betydelige kalkmalede dekorationer, der blev under-
søgt og for det ældste sæts vedkommende istandsat af Kornerup 1889—92. 
De blev genrestaurerede 1929 af E. Rothe og 1940 af E. Lind, men kirkens 
mure er fugtige, bevaringsforholdene er dårlige, og maleriernes tilstand giver 
stadig anledning til bekymring. De yngre malerier fandtes på hvælvene og 
forsvandt ved disses nedrivning. 

1) O. 1400—1425. På alle korvæggene. Dekorationen er omtrentlig dateret 
ved en indskrift med røde minuskier på nordvæggens vestligste del: »... meme(n)-
tu(m) fecit su[um] d(omi)n(u)s heny(n)g(us) kabel« (». . . til erindring lod 
hr. Henning Kabel gøre . . .«). Denne adelsmand ejede 1397 Tostrup (Chri-
stianssæde) og levede endnu 1430. Undervæggene har en draperidekoration, 
der er gammel på østvæggen, men moderne rekonstrueret på langvæggene; 
derover har på nord- og østvæggen vistnok været en indskriftfrise, hvoraf 
foruden det ovenfor nævnte kun : »Ave verbu(m) mon . . .« nordligt på øst-
væggen er bevaret. På sydvæggen består indskriften kun af minuskelalfabetet 
anvendt rent ornamental t mellem karvesnitsrosetter og lignende, og hvoraf 
bogstaverne fra a til t er bevaret ; over indskriftfrisen findes på langvæggene 
en vindrueranke og på østgavlen en trekantfrise. Under og omkring vinduerne 
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E. L. 1940 

Fig. 12. Tirsted. Kalkmaleri på korets sydvæg, Esters forbon for Mardokai (s. 809). 

er der malet palmetter og stave med snoede bånd og egeløv med agern. Særlig 
dette ornamentale udstyr henleder tanken på kalkmalerierne i Østofte. Kalk-
maleriernes figurfremstillinger er samlet i 46 nogenlunde kvadratiske felter, 
der på overvæggene er adskilt ved røde og grønne rammestreger og gengiver 
scener fra det gamle og det nye testamente. I de enkelte billeder er der lagt 
stor vægt på den harmoniske komposition, der ofte er overordentlig fin og i 
enkelte tilfælde nærmer sig det raffinerede, uden at det vanskeliggør forståel-
sen af billederne. De hellige personer er iført rituelle gevandter, mens de 
verdslige personer bærer tidens dragter. 

De 46 billeder er malet i to eller t re rækker over hinanden med de gammel-
testamentlige fremstillinger nederst. Serien begynder over t r iumfbuen med en 
række skabelsesbilleder, hvoraf fire er bevaret, deriblandt ildens og stjernernes, 
træernes, fuglenes og fiskenes skabelse; under dem fandtes tidligere Adam og 
Eva og uddrivelsen af Paradis. Derefter følger på nordvæggen: Adams og 
Evas jordeliv (nu forsvundet), Kain og Abels offer og brodermordet i samme 
felt, t omt felt, Babelstårnets opførelse (fig. 9) og Isaks ofring. På østvæggen: 
Isak velsigner Jacob, mens Esau er på jagt, samt Jacobs drøm, kobberslangen 
i ørkenen under sol og måne og et meget indholdsrigt billede, der rummer 
jøderne med pagtens ark, Moses, som modtager lovens tavler og slår vand af 
klippen, tilbedelsen af guldkalven og mannaregnen. På sydvæggen: Daniel i 
løvekulen får mad af Habakuk, som en engel bringer hid ved hårene (fig. 10), 
Jonas undslipper af hvalfisken og Samson med Gazas porte (fig. 11), blankt 
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felt, Gideon med uldskindet samt den syvarmede lysestage og Isai rod. Rækken 
slutter med Ester, der hos kong Ahasverus går i forbøn for sin slægtning 
Mardokai, der ved den bagvedstående, onde Hamans anslag er sluttet i jern 
og gabestok for at hænges, dog hænges til sidst Haman selv i sin egen galge 
(fig. 12). På samme billede skriver hånden på væggen Daniels profeti om 
Babylonerrigets undergang: »Mane thechel Phares«. 

De nytestamentlige scener begynder foroven på nordvæggen med et næsten 
udslettet, ubestemmeligt billede efterfulgt af bebudelsen (fig. 13) med Marias 
svar: »ecce ancilla d(omi)ni fiat michi secundu(m) verbu(m) Tuum« (»se jeg 
er Herrens tjenerinde, mig ske efter dit ord«); derefter følger Marias besøg 
hos Elisabeth (fig. 13), et smukt og usædvanligt billede, hvor man ser fostrene 
i de to kvinders liv; over vinduet er vist hyrderne på marken. Resten af de 
nytestamentlige billeder på nordvæggen er ikke bevaret, og på østvæggen 
findes nu kun mellem vinduerne indtoget i Jerusalem over korsfæstelsen, men 
det vides, at der også har været et billede af Judaskysset . På sydvæggen sidder 
de nytestamentlige billeder i to rækker, men der er nu mange tomme felter. 
Nu kendes, tildels i temmelig medtaget tilstand, i nederste række: opstandel-
sen, pinseunderet og Kristus som verdensdommer i en af runde evangelist-
medailloner omgivet mandorla med Maria og Johannes knælende ved siderne. 

Fig. 13. Tirsted. Kalkmalerier på korets nordvæg, bebudelsen og Marias 
besog hos Elisabeth (s. 809). 

E. L. 1930 
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Fig. 14. Tirsted. †Kalkmaleri , dødssynderne, på skibets †vesthvælv. 
Ef te r akvarel af J. Kornerup 1889 (s. 811). 

I øverste række: et byprospekt (Jerusalem?), Kristus for Pilatus, hudstryg-
ningen og tornekroningen. Også vinduessmigene har fået figurlige udsmyk-
ninger, blandt andet en engel med store, udfoldede vinger, to evangelister, 
der rækker bogrulle og bog op mod herren og, i sydvinduet, brudstykker af 
Kristi himmelfart . 

2) 1480—1500 blev skibets hvælv dekoreret af »Elmelundemesteren« Ef te r at 
være blevet undersøgt og delvis aftegnet af Kornerup i 1889 blev billederne 
hugget ned sammen med hvælvingerne. Korets hvælv synes mærkelig nok ikke 
at være undersøgt. Motiverne er for største delen velkendte fra Elmelundemeste-
rens øvrige produktion, og billederne står dekorationerne i Taagerup (s. 667) 
meget nær. I skibets østhvælv sås i nordkappen de hellige Trekonger under-
vejs til Bethlehem og deres tilbedelse af Jesusbarnet samt et par siddende sladre-
kællinger overvåget af to djævle (sml. Fanef jord kirke, DK. Præstø, s. 1021). 
I sydkappen: sædeunderet og flugten til Ægypten samt en djævel i færd med 
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Fig. 15. Tirsted. Indre, set mod øst. 

at ødelægge en t re tårnet kirke. I østkappen: uddrivelsen af Paradis, Abraham 
og Isak(?), barnemordet i Bethlehem og Herodes' krigere, der forfølger Josef 
og Maria på vej til Ægypten ; i kappefligen sås en mand, der slog en kat over 
kløerne med en hammer, mens to andre ka t te ventede på at blive behandlet 
(sml. Taagerup, s. 668). I vestkappen: syndefaldet, bebudelsen og Kristi fødsel 
samt i kappefligen en mand, der skar halen af en skimmel (også kendt fra 
Taagerup). Det vestre hvælv havde i nordkappen en yderst sjælden forekom-
mende fremstilling af de syv dødssynder (fig. 14)12. I midten udsprang syv 
udyrs hoveder fra en menneskelig skikkelse (dyret i Johannes ' åbenbaring?), 
og i hvert udyrs gab var en dødssynd symboliseret; de havde alle undtagen 
den øverste, der viste en mand, som drak af en flaske: fråseri, en forklaring 
på et skriftbånd, nemlig: en mand med store knive »ira« (vrede), en mand 
med en stor guldring »sup(er)bia« (hovmod), en mand med to pengepunge 
»invidia« (misundelse), en mand, der gnavede på en knogle »auaricia« (gerrighed), 
et elskende par »luxuria« (vellyst) og en mand med hånd under kind »accidia« 
(livslede). Synderne har t i lknytning til forskellige dele af det menneskelige 
legeme, således bor gerrigheden i brystet og misundelsen i maven. Ved siden 
af midterbilledet havde en djævel fat i en mand, som var i høj grad nærgående 
mod en kvinde, og derunder slog en mand og en kvinde på en tromme. Den 

E. Skov 1950 
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Fig. 16. Tirsted. * Døbefont (s. 814). 

søndre kappe havde et af Elmelundemesterens yndlingsmotiver: den rige og 
den fatt ige mands dødstanker i den i Fanefjord (DK. Præstø, s. 1020), Aastrup 
og Tingsted kirker (Falsters nørre herred) anvendte udformning, hvor Kristus 
fremtræder som Ecce homo. Billedet i den østre kappe beskrives af Kornerup 
som en bedende mand, der knælede mellem to søjler, mens en bagved stående 
helgen lagde hånden på hans hoved; på den ene søjle sad en due, fra den anden 
styrtede to små, sønderhuggede skikkelser ned. En mand med en helgen bag 
sig knælede for en siddende person, øverst sås Gudfader i skyer. I den vestre 
kappe var malet en ung mand, hvem djævelen fristede med en fyldt pengepung, 
samt tre djævle, der lokkede en ung mand. I kappefligene var et elskende 
par og en mand, der syntes at forrette sin nødtørft i en potte. 

Billedernes baggrund var opfyldt af stjerner, prikblomster og rankeværk, 
langs kappekanterne var Elmelundemesterens sædvanlige røde og grønne 
krabbeblade. De ret sparsomme farver var rødt, grønt og gult foruden sort, 
hvormed konturerne var tegnet. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et moderne fyldingspanel. Som alterprydelse t jener et moderne 
krucifiks på et postament, i hvis fyldinger der er malede skriftsteder. 

Altertavle f ra 1848 (syn) med et farvet gipsrelief, en kopi af Thorvaldsens: 
Kristus i Emaus. Nu indmuret over korbuen. †Altertavle med årstallet 170213. 

Altersølv, skænket 1764 af grev Chr. Ditlev Fr. Reventlow. Kalk af enkel 

M. M. 1901 
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E. Skov 1950 
Fig. 17. Tirsted. Sidefigurer til korbuekrucifiks, skåret af Claus Berg 

(s. 814). 

rokoko-type med Københavns bymærke 1764, 23 cm høj. Sekstunget fod, op-
drevet i to afsæt over en bred, tunget fodplade, t r indt skaft og buklet, midt-
delt knop samt stort bæger med udsvejfet rand. På bægeret er graveret et 
kronet alliancevåben for Reventlow og Holstein, og under fodpladen står med 
graveret skriveskrift: »Givet til Tiersted Kirke Aar 1764« samt indprikket: 
»W 52 Lod 1 qt.«; mestermærke for Gerhard Hass (Bøje 438). Disk med 
graveret cirkelkors på randen og samme våben, giverindskrift og stempler 
som kalken samt indprikket vægtangivelse: »W 19 Lod«. Stor, rund oblatæske 
i vredet rokoko med hvælvet låg, hvorpå der sidder en drueklase over en 
krans af blade; på siden er graveret samme våben som på kalken, og under 
bunden findes samme giverindskrift og stempler samt : »W 24 Lod 2 qt.«. 



814 F U G L S E H E R R E D 

Vinkande i rokoko, af knækket og vredet arbejde med højt , buklet låg, hvis 
gæk og knop svarer til oblatæskens. Nyere, glat hank og tud. På siden er 
graveret samme våben som på kalken, og under foden står samme giverind-
skrift og stempler samt : »W 70 Lod 3 1/2 qt.«. 

Sygekalk fra 1739, 14,5 cm høj. Rund fod med fodplade og plat te over vulst, 
rundt , glat skaft , flad, riflet, midtdelt knop og bæger med udsvejfet rand. 
På fodpladen graveret skriveskrift: »Christiansborgs Sogne-Kircke, Tiersted, 
Anno 1739«; Københavns bystempel og mestermærke for Niels Johnsen (Bøje 
s. 59). Tilhørende disk med graveret cirkelkors på randen og lille, cylinder-
formet oblatæske med gevind til †vinbeholder. 

Alterstager, sengotiske, 29,5 cm høje, hvilende på tre siddende løver (fornyet 
på den ene stage), der svarer til fødderne på stagerne i Landet (s. 379), med høj, 
profileret fod- og lyseskål og to skarpe ringe om det svære, cylindriske skaft . 

†Korkåbe, nævnt som gammel 158914. 
*Døbefont, romansk, af granit, hidført fra Brahetrolleborg. Den lille kumme, 

tvm. 61,5 cm, har en rundstav foroven, forneden og ved overgangen til skaftet , 
der mangler; foden er formet som et omvendt terningkapitæl, hvis let skrå-
nende sider indrammes af tovstave, på hjørnerne sidder et lille menneske-
hoved. I den ene side er der en lille afløbsrende, og på siden af foden står 
med fordybede versaler: »Fra Holmekloster overført til Tirsted Kirke 1891« 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 120). 

*Døbefont (fig. 16), o. 1275, ung-gotisk, et smukt gotlandsk eksportarbejde af 
grå kalksten. Om den lave, brede, firpasformede kumme, tvm. 120 cm, findes 
øverst et fladt bånd, og derunder snor sig en vinranke med store, naturalistiske 
blade i ret høj t relief (sml. Bursø, s. 769)15. Skaftet er svagt firpasformet og 
har øverst en kraft ig rundstav. Intet afløb. I stiftsmuseet i Maribo. 

Dåbsfad af sølv fra 1770, skænket af grev Chr. Ditlev Fr. Reventlow. Ran-
den er konkav, og i bunden findes et opdrevet midtpar t i med Reventlow-
Holsteinvåben. Under bunden er indprikket: »Given til Tierstedts Kiercke d. 
1ste Aug. 1770« samt : »Wog 107 lod«; Københavns bystempel 1770 og mester-
mærke for Christopher Jonsen 1770 (Bøje s. 69). 

Dåbskande af tin fra 1800'rne. 
†Korbuekrucifiks. Rester af en stor, meget ødelagt Kristusfigur fandtes 

1878 i tårnet 1 6 . 
*Sidefigurer (fig. 17) til korbuekrucifiks, sengotiske, o. 1515, skåret af Claus 

Berg17. Figurerne, der er ca. 130 cm høje og står på en lille grønsværspude, er 
begge typiske for værkstedet, med store, fint skårne ansigter og uroligt foldede 
klædebon med bredt hulede folder. Maria er iført kjole med brystdug og en 
stor kappe, der er lagt op over hovedet, Johannes har ligeledes en folderig 
kappe over kjortelen. Begge figurer er hule i ryggen og har et dybt , rundt 
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E. Skov 1950 
Fig. 18. Tirsted. Herskabsstol (s. 816). 

hul i issen, Johannes mangler hænderne. Stafferingen er nyere, i stærke farver. 
Figurerne, der er anbragt i sidealternicherne, s tammer fra Holmeklosters 
(Brahetrolleborgs) kirke og har oprindelig flankeret et krucifiks, der nu findes 
i Fjenneslev kirke (DK. Sorø, s. 334). 

†Korgitter. »Over korsdøren« stod 173210 et latinsk hexameter : »Eligo inesse 
domo Domini abjectus mage multo, quam in nitidis aulis vel maximus esse 
malorum« (»jeg vælger meget hellere at være et udskud i Herrens hus end at 
være i de strålende haller eller den største blandt onde«) og derefter »Albinus«, 
sikkert det latiniserede navn på sognepræsten Klemens Hvid, død 1602. 

Prædikestol i renaissance fra 1602, signeret: C L S. Stolen har fire fag, hvis 
storfelter utvivlsomt har indeholdt arkader svarende til Maribo (s. 66); på 
hjørnerne står glatte, joniske søjlepar af mesterens sædvanlige type med 
beslagværksprydbælter. Både frise og postament har glatte fremspring og 
fyldinger, postamentet afsluttes forneden med et rundet, beslagværkssmykket 
led; på dets fremspring står reliefskåret: H K , K C D for sognepræsten Kle-
mens Hvid (sml. †korgitter) og hustru Karen, årstallet 1602 samt mesterens 
signatur, sammenskrevet C L S. Kronliste, bærestolpe og opgangspanel er 
nyere, sikkert fra den store restaurering, da stolen flyttedes fra skibets nord-
østhjørne til sin nuværende plads i dettes sydøsthjørne. 

I storfelterne er indsat fyldinger med nyere malerier af evangelisterne og 
deres tegn; stafferingen er broget med guld og lasurer og bibelcitater i frise-
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og postamentfelter. Tidligere fandtes der latinske citater fra bibelen og kirke-
fædrene Hieronymus og Augustin1 0 . 

Stolestaderne er samtidige med restaureringen 1892. 
†Skrif testol , ifølge en indskrift bekostet 1703 af kirkens patron, baron Wilh. 

Fr. Gyldenkrone til Taastrup og Aalstrup, da mag. Chr. Jensen Kaalund var 
sognepræst og herredsprovst. Stolen, der også havde en græsk indskrift1 0 , 
f jernedes 1889 (kaldsbog). 

†Degnestol bekostet af baron Wilh. Fr. Gyldenkrone1 0 og f jernet 1889 
(kaldsbog). 

Præstestol, lille Louis XVI-armstol med oval ryg og kannelurer på ben og 
armlæn. Hvidmalet med guld. 

Herskabsstol (fig. 18), bestående af fire fag fra et †pulpitur (s. 816), indsat 
i nyere rammeværk. Fyldingerne, der er i sen-renaissance fra o. 1635, har 
arkader med udsvejfede pilastre, der ligesom bueslaget smykkes af fladskåret 
beslagværk på prikhugget bund; hvert fag flankeres af to joniske halspilastre 
med brystbosse og et stift foldet draperi med kvast på skaftet . Postament , 
gesims, side- og vægpaneler er nyere ligesom stafferingen, der er egetræsådret 
med farver og lasurer; i de tre arkader, der vender ud mod midtgangen, findes 
malede våbenskjolde for Reventlow og Moltke (grev C. E. F. L. Reventlow 
og hustru Agnes Margrethe f. Moltke) samt et spejlmonogram B R (rimeligvis 
grevinde Benedicte Reventlow) i en krans, der hænger i en sløjfe. I skibets 
nordøsthjørne. 

†Herskabsstol, »aldeles simpel«, opsat af grev Chr. Ditlev Fr. Reventlow som 
den øverste mandsstol på gulvet; den afløste en herskabsstol på kirkens nord-
side »højt over Kirkestolene med tilbygt Indgang udenfra«18 (sml. bygnings-
beskrivelse, s. 797). 

†Pulpiturer. 1) O. 1635, i sen-renaissance, bestående af otte fag med arkade-
fyldinger flankeret af halspilastre. Af pulpituret, der var anbragt i underste 
tårnrum (sml. bygningsbeskrivelse, s. 804), er fire fag indsat i herskabsstolen 
(s. 816). 2) Nedbrudt o. 1848 af s t i f tamtmand, kammerherre Cederfeldt Si-
monsen, da det mørknede kirken19. 

†Orgeler. 1) Skænket af grev Chr. Ditlev Fr. Reventlow6 . 2) 1845 (kaldsbog). 
Pengeblok fra 1600'rne, af jernbunden eg med pengetragt og bøjle af jern 

samt to nyere låse. 
†Kirkeskib, skænket »af en af sognets børn, der blev en rig skipper«10. 

†Sejerværk, skænket af kammerherre Cederfeldt Simonsen19. 
Klokke, middelalderlig, skriftløs, med glatte hanke. Tvm. 88 cm. (Ikke hos 

Uldall). 
†Klokke. 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede tre 

et halvt skippund, to lispund (576 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 
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G R A V M I N D E R 

†Epitaf ier . 1) Sognepræst Christen Lunde og hustru Anna Hansdat ter , 
begge døde 16. juli 155510. 

2) Peder Hvid (Petrus Albinus), sognepræst til Tirsted og Skørringe, der 
selv lod det opsætte under pesten i juli 1584, og som døde [22.] jan. 1585; 
efter gravskriften stod et latinsk vers10 . 

3) Opsat 4. aug. 1649 af sognepræst Poul Jensen Tisted, [død 1657], hans 
anden hustru med deres tre børn og Birgitte Pedersdatter »Gud til Ære og 
Kirken til Beprydelse«10. 

Gravsten. 1—2) O. 1600, to næsten ens sten i renaissance, af rød kalksten, 
70x 53 og 6 7 x 5 1 cm, med helt udslidt indskrift . På stenenes øverste del 
findes under et profileret, konsolbåret bueslag et relief i t rekvart figur af en 
lille pige med hænderne samlet foran livet; langs stenens rand er der en ind-
ristet rulleværksramme. Indmuret i østre kirkegårdslåges piller. 

3) O. 1613. Sognepræst Peder Jacobsen (Petrus Jacobi), død 1613, 31 år 
gl., i sit pastorats femte år. Ifølge en nu helt udslidt indskrift var stenen 
lagt af Ribora Jordansdat ter og hendes mand Niels Bognes, der var Peder 
Jacobsens efterfølger10 . Grå kalksten, 131 X 89 cm, med fordybede versaler. 
Største delen af stenen optages af et helt udslidt, perlestavindrammet skrift-
felt i rulleværksramme, over hvis øverste venstre hjørne en velsignende hånd 
strækker sig ind; ved det modsat te hjørne findes et timeglas. I hjørnerne er 
der cirkelfelter med evangelisttegnene og et halvt kartoucheskjold, mellem 
de øverste dødssymboler og ordene: »I Dag mig i Morgen dig«, mellem de 
nederste et våbenskjold flankeret af den kortfat tede, latinske gravskrift . 
Sikkert fra samme værksted som nr. 4. Indmuret udvendig i sydøstre kirke-
gårdsmur. 

4) O. 1600—25. Grå kalksten, 146x 117 cm; religiøs randskrift (Johs. 3,16) 
med fordybede versaler mellem to rammestreger. Under et tredelt bueslag, 
der på en højst ubehjælpsom måde støttes af joniske pilastre, ses den opstandne 
Frelser, hvis kiste hviler på et stort, udslidt skriftfelt, der ligesom på den 
foregående sten indrammes af en perlestav. Kristusfiguren flankeres af to 
tavler med religiøse indskrifter i rulleværksrammer. Sikkert fra samme værk-
sted som nr. 3 og indmuret ved siden af denne. 

5) Bekostet 1686 af Hans Hansen Hammer, sognepræst til Tiersted og 
Skiørringe, født i Nachschov 1632, og hustru Anna Madtzdatter Bergen, født 
sammesteds 1640, i deres ægteskabs 28. år over deres tre børn, Anna, Margareta 
og Hans. Faderen døde <1699> i sin alders <68.> og sit embedes <42.> år, mode-
ren døde � i sin alders � år. Rødlig kalksten, 106 x 60 cm, med relief-
versaler, der fylder hele stenen; nederst dødningehoved mellem to barok-

52 
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blomster. Stenen, der er sortmalet med 
hvidgrå bogstaver, er indmuret indven-
dig i korets tilmurede præstedør. 

6) O. 1699. Hans Hammer, »verdens 
lys både i levned og tale«, død 28. dec. 
1699 (sml. nr. 5). Rød kalkstensflise, 
44 X 44 cm; latinsk indskrift med for-
dybede versaler i et cirkelfelt. Stenen 
er stafferet som den foregående og ind-
muret under denne. 

†Gravsten. Foran våbenhuset lå 1878 
en række fuldstændig udslidte gravsten, 
hvoraf een var trapezformet, altså sik-
kert middelalderlig16; muligvis er een 
af dem identisk med en sten fra 1622, 
lagt af hr. Niels Rasmussen[ Bognes], 

præst i Rubbelycke (præstegården til Tirsted), og hustru Ribora Jordansdat ter 
(sml. gravsten nr. 3) over sig selv; stenen var færdiggjort 13. juli 1622. Ef te r 
indskriften religiøst vers og bibelcitat, Johs. 17,310. 

*Kistelåg (fig. 19), romansk, af gotlandsk kalksten, trapezformet, 193 x 82,5 
—52,5 cm, af flad saddeltagform, 17—12 cm høj t på midten. Stenen, der må 
have dækket en romansk grav, fandtes 1916 ved nedbrydningen af rejsestalden 
(sml. s. 797), liggende lidt under jorden, men ikke på sin oprindelige plads; 
den er nu i Maribo stiftsmuseum. 

†Begravelse. I koret fandtes en muret begravelse, hvis kister nedsattes på 
kirkegården, da der indrettedes varmeanlæg på begravelsens plads20. 

*Runesten f ra vikingetiden21 , hvis ikke helt tolkede indskrift meddeler, at 
Asråd og Hildung (eller Hildvig) rejste stenen efter deres frænde Frede, der 
fandt døden i Sverige. Stenen sad 1627 i kirkegårdsmuren (se s. 796) og er nu 
i Nationalmuseet. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Syn over Laalands østre provsti 1829—44, 1845—55, og over Fuglse herred 1855—61 
(LA). — Bircherods ms. 1732 (Ny kgl. Saml. 409, 2°, kgl. Bibl.). — Museumsindberet-
ninger af Mogens Clemmensen 1915, C. A. Jensen 1919, E. Skov og Gertrud Købke 
Knudsen 1950 og Charles Christensen (Aa. Rl.) 1950. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 41 (NM). — J.Magnus-Petersen: Notesbog. 
1878. S. 8—9 (NM). — J. Kornerup: Notesbog XI I . 1859. S. 19—22, og VI. 1890—92. 
S. 43—45 (NM). — Mogens Clemmensen: Notesbog III . 1914—15. S. 47—55, og X. 
1919. S. 1 a (NM). 

J .Magnus-Petersen: Kalkmalerier. 1895. S. 74 f. — H. Storck og M.Clemmensen: 
Danske Teglstenskirker. 1918. S. 15—16. 

E. Skov 1951 

Fig. 19. Tirsted. Romansk kistelåg (s. 818). 
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1 Præsteindberetninger 1624 og 1707. Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred 
II. 1811. S. 7. 2 Frederik l .s danske' Registranter, s. 217. 3 Kronens Skøder II, 
629. 4 Robé, Graae og West : Danske Len, s. 193 ff. Efterretninger om kirkeejere 
1726 ff. (RA). 5 Friis I, 545; sml. Trojel, s. 7 f. 6 Thotts Saml. 730, 2°, s. 320 v (kgl. 
Bibi.). 7 Rhode, s. 634. 8 Karen Brahes ms. nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse), s. 119. 
9 Notesbog VI, 45. 10 Bircherods ms. 11 Rhode I, 637. 12 Sml. Lyngby kirke, Sokke-
lund herred. DK. Kbh. Amt, s. 416. 13 Abildgaard: Notesbog I, 41. 14 Kirkehist. 
Saml. 3. Rk. 6, s. 494. 15 Fonten er muligvis hugget af en fransk stenmester. Macke-
prang: Døbefonte, s. 399, fig. 517. 16 Magnus-Petersen: Notesbog. 1878. S. 9. 17 Se 
V. Thorlacius-Ussing: Billedskæreren Claus Berg. Kbh. 1922. S. 34. 18 Larsen I, 227. 
19 Udskrift af arkivet på Pederstrup. 20 Haugner, s. 407. 21 Jacobsen-Moltke: Dan-
marks Runeindskrifter, sp. 261—264. 

Fig. 20. Tirsted. Uden årstal. 
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Aa, Rl. 1950 
Fig. 1. Skørringe. Ydre, set fra sydøst. 

S K Ø R R I N G E K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken var fra før reformationen1 og indtil 1918 anneks til Tirsted. Om dens ejerforhold 
i middelalderen vides kun, at bispestolen havde kaldsretten2 . Ef ter reformationen 

tilhørte kirken kronen, indtil den 1687 blev overdraget baron Jens Juel til Juellinge3, 
der ligeledes var ejer af hovedgården Tostrup i sognet; kirken forblev under denne 
gård, også efter at Tostrup 1729 var blevet hovedsædet i det da stiftede grevskab Chri-
stianssæde4. Kirken overgik til selveje 1. juli 1910. 

Kirken ligger omkranset af store kastanietræer på fladt terræn midt i den 
lille by. Kirkegården er udvidet mod nord og omgives af t ræstaki t og hæk. 
Denne ordning synes at være gammel; 1586 klages der over, at den »volder 
ufred med svin og kvæg«5. 1596 lovede almuen at sætte et egeplankeværk 
om kirkegården fra tårnet til præstegården6 . Mod vest er en kørelåge og mod 
øst en lille låge. 

Kirken består af romansk kor og skib samt vestforlængelse fra nyere tid 
med en tagryt ter over gavlen, alt nu stærkt overkalket. Desuden har der 
været et †våbenhus fra middelalderen, der 1586 omtales som brøstfældigt5 . 
Det i 1596 nævnte tårn må antagelig forstås som en †klokkestab el. 
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Fig. 2. Skørringe. Plan. 1:300. Målt af Elna Møller 1948. 

Den romanske kirke er bygget af munkesten. Murfoden er nymuret, men 
derover ses på sydsiden et gammelt sokkelfremspring, der vistnok er afrundet , 
og på nordsiden små fremspring, hvis form ikke kan afgøres med sikkerhed. 
På skibets gamle vestgavl er soklen bevaret, bestående af en re tkant forneden 
og tre skifter derover en skråkant. Korets sokkel er helt fornyet. Under hele 
kirken ses kampestenssyld. 

Korets østgavl har et lille, t i lmuret, romansk vindue, men synes ellers at 
være glat ; gavltrekanten, der er uden kamme, er nymuret . Korets sydside 
viser af gamle detailler kun et stykke savskifte på hver side af det nyere 
vindue. Ingen gesims, over en synlig murlægte står en skrå sugfjæl. Korets 
nordside er som sydsiden, men mangler sav skiftet. 

Skibets østgavl er helt glat og synes ikke at have haf t sokkel; gavltrekanten 
og vistnok hele skibets murkrone er ommuret i små sten. Skibet har sugfjæl 
som koret, men ingen gamle detailler. Vestgavlen, der er nedbrudt til pulpitur-
gulvets højde, har vist nok, ligesom kirkens andre ydermure, været kalket i 
temmelig gammel tid. Heller ikke i det indre ses romanske detailler; korbuen 
er udvidet i nyere t id . 

Ændringer og tilføjelser. Vestforlængelsen er, antagelig i 1700'rne7, bygget på 
en kampestenssyld af samme tykkelse som skibets mure, der nu indvendig 
står som en bænk. Det kan ikke afgøres, om den engang har dannet fod for 
en muret bygningsdel, der er afløst af den nuværende konstrukt ion af ege-
bindingsværk, hvis tømmerstykker er indtil 25 cm tykke, og som har skrå-
stivere ved hjørnerne og indvendige kopbånd under bjælkerne, der er af fyr . 
Vestforlængelsen har samme bredde som skibet, hvis sugfjæl og tagflader 
ubrudt går igennem til den nye gavl. Kirkens indgang er nu gennem en ret-
kantet dør midt i gavlen med en udvendig rundet indfatning pudset i mørtel. 
Dørstedet giver ved pudsede bræddeskillerum indtryk af, at gavlmuren er 
ca. 87 cm tyk. Fra forhallen i understokværket er hugget en re tkantet dør-
åbning ind til kirken. Over forhallen har vestforlængelsen pulpiturer i to stok-
værk, der indgår i kirkerummet. Den terningformede tagryt ter har glamlemme 
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til tre sider, skrå sugfjæl og over pyramidetaget en fløjstang. Den er opsat 
1878 som erstatning for en trækugle (syn). 

Kirken står nu med rundbuede trævinduer af empireform i langmurene 
og har i vestgavlen firkantede vinduer til begge pulpiturer. Den er hængt 
med vingetegl. Indvendig har den i hele sin længde pudsede vægge og brædde-
tøndehvælv. Gulvet består i koret af gule og sorte fliser, i skibet og vestfor-
længelsen af gule mursten. 

I N V E N T A R 

Alterbordet består af et træpanel. 
†Alterklæde, syet af statsminister, grev Chr. Ditlev Fr. Reventlows ordens-

dragt8 . 
Som altertavle t jener et gipsrelief af Thorvaldsen: Peter helbreder den lamme, 

i en profileret t ræramme og indsat i korets østvæg; rammen omgives af fire 
små, cirkelrunde gipsrelieffer af evangelisterne og deres tegn. 

†Altertavle. 1586 behøvede kirken »en liden altertavle«5. O. 1848 kaldes 
altertavlen »vel malet, ligesom i Vesterborg« (s. 624), med et maleri af Rem-
brandts skole9. 

G. K. K. 1950 
Fig. 3. Skørringe. Indre, set mod vest. 
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Altersølv. Kalk med Københavns bymærke 1779, 23 cm høj. Rund fod med 
fodplade, hulkehl over en kraft ig vulst og balusteragtigt led ved overgangen 
til skaf te t ; lille, midtdelt knop, trinde, indknebne skaftled og let udadsvejfet 
bæger. På foden graveret med store skønskriftbogstaver: »Skjørringe Kirke 
1779«; mestermærke for Thomas Andreas Westrup 1779 (Bøje s. 81) og ind-
prikket: »Wog 48 Lod 1 qvt.« Disk, muligvis fra renaissancetiden, med firpas-
formet bund, graverede blade i buehjørnerne og cirkelkors på randen. Oblat-
æske med Københavns bymærke 1758, cylindrisk, med graveret, kronet R 
(Reventlow) på låget; utydeligt mestermærke, I (?) S. 

Alterstager, skænket 1655 og næppe meget ældre, 36 cm høje, af messingblik, 
med ens profileret fod- og lyseskål, profileret midtring om det slanke skaft, 
hvis nederste del er ot tekantet , mens den øverste er cylindrisk; svær lysetorn. 
På foden graverede versaler: »Karren Clavsdater 1655« og »Niels Simonsen 
Anno 1655«. 

*Røgelsekar, gotisk, af malm. Bevaret er kun låget, der er stærkt gennem-
brudt og kronet af et kors; forneden findes tre øskener. Fundet ved Skørringe 
skole, nu i stiftsmuseet i Maribo. 

Døbefont (fig. 4), romansk, af granit, af een sten. Kummen er smykket 
med en arkadefrise, hvis buefelter udfyldes af kors, liljer og en gående løve, 
alt i lavt relief; en kraft ig tovstav danner overgang til det lave, cylindriske 

E. M. 1939 
Fig. 4. Skørringe. Døbefont (s. 823). 
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skaft, på hvis sider der sidder to men-
neskehoveder. Tvm. 80 cm. Fonten, der 
har rester af grå maling, står i kor-
buens sydside. (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 122). 

Dåbsfad af sydtysk arbejde, o. 1575; 
i bunden ses syndefaldet i drevet ar-
bejde omgivet af en minuskelbort. Tvm. 
50 cm. 

Dåbskande af tin fra 1800'rne, af slank 
form. 

Prædikestol (fig. 5) i empire, o. 1800. 
Stolens fem fag har slanke, riflede fyl-
dinger, og på hjørnerne står glatte, vin-
kelbøjede pilastre med volutkapitæler. 
Gennemløbende postament og frise, hver 
med en à-la-grecque-bort, karnisformet, 
riflet underbaldakin med volutter på 
hjørnerne og ot tekantet bærestolpe. 
Buet opgangspanel med fyldinger. Sam-
tidig, ot tekantet himmel med karnis-
formet, riflet baldakin kronet af en 
pinjekogle, gennemløbende frise sva-

rende til stolens og en stor roset på undersiden. Egetræsmalet, med gulbrun 
lasur på enkelte profiler. I skibets nordøsthjørne. 

Stolestader, præste- og degnestol er nyere. 
Pulpiturer (se fig. 3). 1) 1580'erne, i ung-renaissance og beslægtet med de 

seksdelte altertavler fra denne tid. Forsiden har 19 slanke, korinthiske små-
søjler med akantusbladskeder over et fyldingsdelt postament; gesimsen er 
profileret, med indridsede småblade og tværriller. Søjlerne er mørkegrønne 
med guld, det øvrige egetræsmalet. I kirkens vestende. 

2) Rimeligvis fra 1800'rne, med rækværk af runde tremmer over et posta-
ment med fyldinger. Hvidmalet . I kirkens vestende, over nr. 1. 

Orgel f ra 1847 (syn). 
Pengeblok, o. 1850, jernbunden, 76 cm høj. 1850 krævedes den gamle ufor-

melige †blok fornyet (syn). 
Klokke. Begyndelsen af 1400'rne, med minuskelindskrift: »Ave Maria gracia 

ave beneigne(!) Iesu« (»hil dig Maria du benåede, hil dig velsignede Jesus«). 
Hankene har tovstave. Tvm. 78 cm. (Uldall s. 152). Klokken skal være hidført 
fra Vejleby1 0 (s. 832). 

G. K. K. 1950 

Fig. 5. Skørringe. Prædikestol (s. 824). 
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†Klokker. 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede 
tre og et halvt skippund, seks lispund (608 kg), afleveredes ved klokkeskatten 
dette år. 

Syn over Laalands østre provsti 1845, over Fuglse herred 1855—61 (LA), 1861—80 
(Nykøbing bispegård). — Udskrift af Pederstrup godsarkiv (NM arkiv). — Karen Brahes 
manuskript nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse), s. 119.r (LA. Odense). — Adskillige Docu-
menter og Skrifter, samlede af Povl Roggert (Thott 730, 2°, kgl. Bibl.). — Museums-
indberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, C. A. Jensen 1919, Gertrud 
Købke Knudsen 1950 og Aa. Roussell 1950. 

J .Magnus-Petersen: Notesbog 1878. S. 7 og 18 (NM). 
1 Ældste danske Archivregistraturer V, 846. 2 Suhms Saml. 2, II, 1, sml. Trojel: 

Gamle Efterretninger om Fuglse Herred. 1811. II, 12, hvor det efter præsteindberetnin-
gen 1707 hedder, at bispens patronatsret kunne bevises af gamle dokumenter. 3 Kro-
nens Skøder II, 629. 4 Efterretninger om Ejerne af Kirker og Kirketiender 1726—97 
(RA). Bobé, Graae og West: Danske Len, s. 193 ff. 5 Karen Brahes ms. 6 Thott , 
s. 319r. 7 Larsen I, 233 antyder, at C. D. Beventlow var bygherre, og Friis I, 555 
oplyser, at bindingsværkstårnet er opført i mands minde, men efter de hos Bhode I, 
645 angivne mål har bindingsværksbygningen eksisteret 1776. 8 Friis, s. 555. 9 Ud-
skrift af arkivet på Pederstrup. 10 Trap IV, 161. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 6. Skørringe. Uden årstal. 



Fig. 1. Vejleby. Ydre, set fra nordøst. 

V E J L E B Y K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken, der i ældre tid også kaldtes Torpe kirke1, var i katolsk tid viet til S. Nicolaus2. 

Siden 1694 er den anneks til Tirsted-Skørringe, hvortil den blev henlagt ved forord-
ningen af 17. april 16883, efter at det ifølge Rhode gentagne gange havde været på tale 
at nedlægge den4. 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen vides intet, men efter reformationen tilhørte 
den kronen, indtil den 1687 blev mageskiftet til baron Jens Juel til Juellinge5 (sml. 
bygningsbeskrivelse, s. 828), der ligeledes ejede Tostrup i nabosognet, hvorefter den 
delte skæbne med hovedkirken (s. 796), til den overgik til selveje 1. oktober 1910. 

Ef ter traditionen på Rhodes tid var Vejleby bebygget før Kristi tid, men kirken opført 
1130 på en høj, hvorpå »stod i Hedningernes Tid Odin i fuld Krigsrustning, og her var 
en farlig Tummel, især ved Juletider, med Ilds Antændelse, Drikken, Spil og Dans«. En 
by, Maglebjerg, som blev ødelagt under svenskekrigene, skal have ligget syd og vest 
for kirken4 . 

K i r k e n »ligger på e t h ø j t s t ed n æ r ved søkan ten« 6 , m e d d e l e s d e t i 1774, i de t 
en v ig a f R ø d b y F j o r d n å e d e he l t op t i l den . Nu l igger den f j e r n t f r a s t r a n d e n 
og også f r a a l bebygge lse , m e n ved den h a r i æ ld re t i d v æ r e t en lille b y , T o r p e , 
b e s t å e n d e af p r æ s t e g å r d og degnebo l ig og fire b ø n d e r g å r d e . D e n lille k i r k e -

Aa. Rl. 1950 
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Fig. 2. Vejleby. Plan. 1:300. Målt af G. G. Schultz 1948. 

gård omgives nu som i 15867 af en hæk og er aldrig udvidet. 1660 var »planker 
og gærder af f jenden opbrændt med samt porte og låger«8; nu har den i nord 
en kørelåge. 

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk vesttårn, alt af munkesten 
i munkeforbandt , samt moderne våbenhus. Hele kirken er udvendig dækket 
af hæslig stænkpuds, der tilslører alle detailler. 

Den romanske kirke er bygget på kampestenssyld, der særlig på sydsiden 
træder frem i dagen. De usædvanlig tynde mure, korgavlen er kun ca. 60 cm 
tyk, har dobbeltsokkel af to skråkanter, der løber af på lisenerne, som dog 
ikke findes på skibets østgavl. Skibet, der er bygget efter korets fuldførelse, 
har (nu) kun lisener ved langsidernes østhj ørner. Gesimserne er overalt ny-
murede med et tandsni t under et savskifte, en afrundet udkragning og et 
almindeligt fremspring; måske gengiver de gamle former. De udkragede 
gavlkonsoller er ligeledes nye. Korgavlen har indvendig spor af to vinduer, 
hvis form ikke lader sig bestemme; iøvrigt kendes ingen oprindelige vinduer. 
Udvendig har gavlen i rejsehøjde et tandsni t af rulskiftestillede bindere under 
et savskifte; de øvrige prydskifter og kamtakkerne er nye, både på koret og 
skibets gavl. På skibets sydmur skimtes et borthugget portalfremspring af 
ca. 290 cm bredde, der har været vandret afsluttet ca. 1 m under gesimsen. 
Nordportalen er stadig i brug, men helt omdannet. Skibets vestgavl er ned-
brud t ved tårnets opførelse, muligvis helt til grunden. 

Det indre. Den runde korbue er bevaret, men ellers ses ingen oprindelige 
detailler i det overpudsede rum. Over korhvælvet ses, at væggene har været 
hvidtede på den blanke mur til to eller tre skifter under murlægten. Alle fire 
vægge har skråhuller af Gloslundetypen; der har tilsyneladende været to sæt, 
idet der er huller både i tredie og i næstøverste skifte. 
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G. K. K. 1950 
Fig. 3. vejleby. Indre, set mod ost. 

Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid er i koret indbygget et ottedelt hvælv 
med sømme langs kappekanterne og på falsede hjørnepiller med skrå veder-
lagsbånd; der er ingen overribber. Andre gotiske ændringer, som indsættelse 
af større vinduer, kan nu ikke ses på de overpudsede vægge. 

Tårnet er opført på svær kampestenssyld; de indvendige murflader viser 
både ryg- og stregfuger. Tårnrummet åbner sig mod skibet med en bred spids-
bue, som med toppen når op til skibets bjælkelag, og i t å rnrummet spores 
rester af et hvælv, der ikke har haf t vægbuer. Middelalderlige vinduer ses 
nu ikke. Udvendig sidder på højde med første bjælkelag tre små, rektangulære 
blændinger. Første mellemstokværk har mod vest en lille, fladbuet, dobbelt-
falset glug, derover ses jernbogstaverne H B I I D K 1694 under en fem-
takket krone (hr. baron Jens Juel, hans tredie hustru Dorthe Krag og deres 
bryllupsår). Andet mellemstokværk har en lille, fladbuet glug i nordsiden. 
Klokkestokværket har til hver side to fladbuede, dobbeltfalsede glamhuller, 
hvoraf de to sydøstre og de vestre er tilmurede. Gesimsen er ny; pyramide-
taget har fløjstang. 1878 blev tårnets trægesims foreslået nedtaget (syn). 
Opgangen i tå rnet synes altid at være sket ad indvendige stiger. Fra første 
mellemstokværk fører en fladbuet åbning ind til skibets loft. Midt i andet 
mellemstokværk ses på alle fire vægge en række bomhuller, der går tværs 
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Fig. 4. Vejleby. Alterbordsforside (s. 830). 

gennem muren og i hjørnerne er diagonaltstillede. 10 skifter over og under 
dem ligger andre rækker af almindelige, små bomhuller. 

1847 havde skibet bræddeloft med en drager midt over (syn). Gråmalede 
brædder fra dette loft ligger endnu skjult i den store, gipsede hulkehl, der 
blev opsat 1861 (syn) samtidig med, at tårnbuen blev gjort lavere med en 
falset rundbue. 

Våbenhuset er moderne, men det våbenhus, hvortil man 1842 ønskede et 
vindue (syn), har formentlig været middelalderligt. 1868 foreslås det, at våben-
husloftet gøres hvælvet, så portalen kommer frem (syn). Samtidig opgives 
våbenhusets planmål overensstemmende med de nuværende. 

Tagværket over koret er ret svær, middelalderlig eg med enkelt murlægte, 
spærfod, spærstivere, dobbelte hanebånd og store kryds, der er bladet i spær-
foden. Ved gavlene ligger gennemgående bjælker, som spærene står ned i, 
og som ca. 150 cm fra langmurene har mærker efter bladene fra en vandret 
krydsafstivning. I begge korgavle er huller efter sideåse, som ikke har ligget 
på kant . Korets tagværk har streg- og trekantnummerering. Skibets tagværk 
er af eg, men er omsat og suppleret med fyr. Det har enkelt murlægte ved 
murens yderside, lange, skrå spærstivere, dobbelte hanebånd og lange kryds. 
Nummereringen er med stregnumre. Tårnets pyramidespir består tildels af 
gammel eg, men er omsat. 

Kirken står nu indvendig glatpudset med gulv af røde og gule lerfliser og 
gule mursten, våbenhuset har murstensgulv. Kirken har overalt trævinduer 
af empireform. Udvendig står den med grå stænkpuds og ukalkede gesimser 
under de vingeteglsdækkede tagflader. 

G. K. K. 1950 
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I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten, 85 cm højt, 161 cm bredt 
og ca. 85 cm højt , i en afstand af ca. 80 cm fra østvæggen. 

Alterbordspanel (fig. 4) i ung-renaissance fra o. 1570, af samme billedskærer 
som alterbordspanelet i Landet (s. 376)9. Forsiden består af otte felter af 
noget forskellig størrelse, ordnet i to rækker, hvoraf de underste er bruta l t 
afskåret forneden. Mens de fem af felterne har smukke planteornamenter i 
høj t relief, er der foroven til højre et mandshoved med antik hjelm og til 
venstre et kvindehoved med akantusløv i stedet for hår, og i nederste række 
et arkadefelt med en kvindeskikkelse iført tidens modedragt. Menneskefigu-
rerne er naivt udført , men virker yderst dekorative. Reliefferne er indfat-
te t i et yngre rammeværk, som øverst har en kronliste med tandsnit og 
æggestav. Moderne staffering med stærke farver og overdreven anvendelse 
af lasurer. 

Altertavle f ra o. 1800, med ældre maleri. To joniske trekvartsøjler hvilende 
på et forkrøbbet postament bærer en ligeledes forkrøbbet gesims, hvorover 
der er en kvar t rund segmentgavl med en brændende urne på toppen. I stor-
stykket sidder et udmærket maleri (olie på lærred, 129 x 9 0 cm) af Kristus i 
Gethsemane (fig. 5), muligvis udført af en Rembrandt-elev. Maleriet domi-
neres af engelens folderige gullig-hvide dragt og Kristi lidelsesfulde ansigt, 
som er s tærkt belyst, mens det øvrige fortoner sig i den mørke baggrund. 

†Altertavle, nævnt 1732, med skriftsted, Luk. 11,28, på latin1 . 
†Sidealtre var 1564 brudt ned og billederne f jernet 1 0 . 
Altersølv. Kalk fra 1901, stemplet A. Dragsted. Disk f ra o. 1600 med kors 

på randen og perlestav langs kanten. Rest af forgyldning og i bunden mange 
utydelige stempler. Oblatæske, skænket 1715, cylinderformet med lille buklet 
fodplade og svagt hvælvet låg med buklet rand og roset på midten. I bunden 
er graveret med skriveskrift: »Anne sl. Her Hans Hammers Ao. 1715«; under 
indskriften Nykøbing Falsters bystempel og mestermærke for Anders Jensen 
Scheel (Bøje 2109). 

*Kalk, stemplet med Nykøbing Falsters bystempel, årstallet 1700 samt 
mestermærke for Anders Jensen Scheel (Bøje 2108). Kalken blev udsat ved 
synsforretningen 1900 og opbevares nu på Brahetrolleborg. 

Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn. 
Alterstager af sengotisk type, men med en svulmende klokkef ormet fod på 

tre små ben, som peger hen mod renaissancetiden. Skaftet er cylinderformet 
med tre små profilringe og lyseskålen t ragtformet med brede hulkehlprofiler. 
Ny lysetorn af træ. 29 cm høje. 

Alterskranke f ra 1800'rne med glatte, runde balustre. 



V E J L E B Y K I R K E 831 

Døbefonten er en simpel ot tekantet 
søjle af eg fra o. 1800. Egetræsmalet. I 
korbuens nordre side. 

Dåbsfad f ra o. 1625, af nederlandsk 
herkomst. I den konvekse bund er der 
en drevet og graveret fremstilling af de 
to spejdere med drueklasen (4. Mos., 13) 
omgivet af en bort af ranker og stjerner. 
På randen, der har forstærket kant , er 
to rækker opdrevne bukler. 

Dåbskande af tin fra 1800'rne. På loftet. 
Prædikestol i høj-renaissance med ma-

let, nu forsvundet årstal 1619. Stolen, 
der muligvis oprindelig har været an-
bragt som lektoriestol i korbuen, svarer 
i nogen grad til prædikestolen i Landet 
(s. 380), men består kun af fire fag, hvis 
arkadenicher har æggestav på undersiden 
af bueslaget og indeholder små, under-
sætsige, meget groft skårne evangelist-
figurer (fig. 6), hvorunder der er en tand-
snitliste og et lille, glat smalfelt. Modsat Landet er postamentfelterne glatte, 
og postamentgesimsen er en forkrøbbet profilliste, som danner fremspring over 
hjørnernes englehovedkonsoller. Nyere ot tekantet bærestolpe og opgang. 

Moderne broget staffering fra o. 1935 med dårligt afstemte farver. 1732 
nævnes følgende indskrifter på prædikestolen1: i postamentfeltet under Mat-
thæus, skriftstedet Matth. 6,21 på latin, under Markus: »L G 1619« og et 
våben (Lauritz Grubbe), under Lukas: »F A S« og et våben (fru Anne Sparre), 
under Johannes: »Rasmus Rasmusen Kiøring, sognepræst« (sml. gravsten, 
s. 832). Endvidere stod der »oven om« (i frisefelterne?) Ps. 84,3 på latin samt 
andre latinske skriftsteder over †prædikestolsdøren og på siden af opgangen. 

Stolestader, nyere, egetræsmalede. 1812 fik kirken nye †stole (syn). 
Præstestol svarende til Skørringe (s. 824), men nedtaget og hensat på loftet. 
†Degnestol, »som før har været skriftestolen«, nævnt 1732, med Johs. 10,7 

på latin og Es. 43,25 på dansk1 . 
†Skriftestole. 1) Rimeligvis ung-renaissance, med latinsk indskrift, Ps. 28,9, 

med »munkebogstaver« (fraktur?), samt udenpå Ps. 23,1, nævnt 17321. 2) Se 
†degnestol. 

Orgelpulpitur i vest, rimeligvis fra o. 1848, da s t i f tamtmand, kammerherre 
Cederfelt de Simonsen lod et pulpitur indrette1 1 . Orgel, nyere. 

G. K. K. 1950 

Fig. 5. Vejleby. Altertavlemaleri 
(s. 830). 
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Pengeblok fra 1600'rne af jernbeslået 
eg. Lem i siden og overfald og kramper 
til tre låse, hvoraf kun bøjlen af en ta-
skelås er bevaret. Lille pengeslids, som 
beskyttes af en jernbøjle. Egetræsmalet 
med sorte beslag. I våbenhuset, fast-
gjort til væggen. 

Klingpung af rødt fløjl, med drejet, 
brunmalet skaft . 

Klokke fra 1696. Om halsen akantus-
bort og treliniet versalindskrift på dansk 
og lat in: »Anno 1696 støbte mig Jacob 
Jeremisen. Hoc aes sumptu templi et pa-
rochianorum fusum est pastore Lavrentio 
Johannis Fiil kircheverger Søfren Peder-
søn Hvid«. På legemet Christian 5.s kro-
nede navnetræk. Tvm. 91 cm. Klokken 
blev oprindelig støbt til Landet kirke, 
men flyttedes 1815 til Vejleby (sml. Lan-
det, s. 382 f., hvor den fejlagtigt er op-
ført som forsvunden). 

†Klokker. 1—2) 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som 
vejede fire et halvt skippund (720 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme 
år. Den anden er muligvis identisk med en klokke fra 1400'rnes begyndelse, 
som nu findes i Skørringe (s. 824), hvortil den må være overført midt i 1800'rne, 
da der endnu 1833 omtales to klokker i Vejleby12 . 

G R A V M I N D E R 

Epitafium. O. 1776. Jacob Laursen Morsleth, »hertuglig Pløens Cammer-
raad«, død 25. april 1776 i hans alders 75. år. Han var søn af kornet Laurs 
Knudsen og Christense Johansdat ter , født Buch, og overlevede fire søskende, 
Knud, Johan, Maren og Karen. Først var han forvalter på Brahetrolleborg 
og Tølløsegaard og derefter i 32 år inspektør ved grevskabet Christianssæde, 
hvor han stiftede et legat på 1000 rdl. til de fattige. Sortmalet trætavle, 
126 x 95 cm, med gylden skriveskrift i profileret, ådret ramme. På skibets 
sydvæg. 

Gravsten. O. 1640. Rasmus Rasmusøn Chiøring, sognepræst til Weileby, 
død 16 � (sml. prædikestol, s. 831), og hustru Karren Christensdatter, død 

E. Skov 1950 

Fig. 6. Vejleby. Prædikestolsfelt med evan-
gelisten Johannes (s. 831). 
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16 og deres søn. G r å b l å k a l k s t e n , 1 8 0 x 9 2 cm, m e d f o r d y b e d e ve r sa le r . 
I h j ø r n e r n e ova le fe l t e r i p e r l e s t a v r a m m e r m e d e v a n g e l i s t t e g n e n e , me l l em 
de øve r s t e e t p a r h æ n d e r , som ho lde r en b l o m s t , og me l l em de n e d e r s t e døds -
s y m b o l e r . Rel ig iøs r a n d s k r i f t , Apoc . 20. I n d m u r e t i k o r e t s s y d v æ g , m e n lå 
opr inde l ig f o r a n k o r e t . 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde 1803—13, 1816—24 div. år (stifts-
øvrighedsarkivet, LA). Syn over Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—55 og for Fuglse 

Herred 1855—61 (provstearkivet, LA). Synsforretninger 1861—80 (bispearkivet, Ny-
købing F.). — Synsforretning 1586, Karen Brahes ms. nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse), 
s. 110v (LA. Odense). — J. Th. Bircherods Antiqviteter ved Langelands, Lollands og 
Falsters Kirker 1732, Ny kgl. Saml., fol., 409 (kgl. Bibl.). — Museumsindberetninger 
af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, C. A. Jensen 1919, Gertrud Købke 
Knudsen og E. Skov 1950 og Aa. Boussell 1950. 

J. Magnus-Petersen: Notesbog. 1878. S. 14 (NM). — M. Clemmensen: Notesbog III . 
1914—15. S. 56 (NM). 

1 Bircherods ms., jfr. Trap, 4. udg. IV, 163. 2 T. Trojel: Gamle Efterretninger om 
Fuglse Herred. 1811. 2. hefte, s. 13. 3 Kirkehist. Saml. 3. B. VI, 459. 4 Rhode I, 
656 f. 5 Kronens Skøder II, 629. 6 Danske Atlas VI, 473. 7 Karen Brahes ms. 
8 Tingsvidne fra Fuglse herred, Kommissions- og Synsforretninger m. m. vedrørende 
Tilstanden efter Svenskekrigen, Aalholm Len, 30. aug. 1660 (Vejl. Arkivreg. II, 42, BA). 
9 C. A. Jensen: Lolland-Falstersk Ungrenæssance, i Aarb.Loll.Falst. 1925. S. 33. 
10 Visitatsbog, Kirkehist. Saml. 3. B. VI, 486. 11 Udskrift af arkivet på Pederstrup. 
12 Larsen: Laaland Falster I, 236. 

K I L D E B O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 7. Vejleby. Uden årstal. 
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Aa, Rl. 1950 
Fig. 1. Hillested. Ydre, set fra sydøst. 

H I L L E S T E D K I R K E 
F U G L S E H E R R E D 

Kirken var i katolsk tid viet til S. Andreas, efter hvem kirkens jorder længe bar navn1 . 

Indtil 1927 var kirken annekteret Maribo, hvortil den blev henlagt 1693 i henhold 
til den kongelige forordning af 16882. Ef ter reformationen hørte den under kronen, 
indtil den 1690 tilskødedes Adam Levin Knuth til Gisselfeld3; 1694 overgik den til 
Eggert Christopher Knuth til Aarsmarke4 , og med denne gård indlemmedes den i det 
1714 oprettede grevskab Knuthenborg5 , hvorunder kirken forblev, indtil den overgik 
til selveje 1. januar 1911. 

Kirken ligger omtrent midt i byen på en hævning i terrænet. Kirkegården 
har et anneks øst for en lille vej, men synes iøvrigt ikke at være udvidet. 
Den omgives mod syd og vest og den søndre halvdel af østsiden af et gammelt 
kampestensdige, der har sin overkant i højde med kirkegårdens terræn; på 
de andre sider er der mur af kløvet kamp. I vest sidder en kørelåge, sydligst 
i østdiget en lille låge. 

Kirken består af romansk apsis, kor og skib, senromansk vestforlængelse 
og sengotisk tårn, alt bygget af munkesten i munkeforbandt . På sydsiden 
har der været et †våbenhus. 

Den romanske kirke er bygget af store, på apsis indtil 32 cm lange munke-
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Fig. 2. Hillested. Plan. 1:300. Målt af Grethe Kølle 1948. 

sten i uregelmæssigt munkeskifte og med flække- og fladskifter for at udligne 
uregelmæssigheder i lejefugerne; der er mange sorte bindere og spor af riffel-
hugning ved vinduesfalse og andre steder. Kirken har ingen hjornelisener, 
og den oprindelige sokkel kendes ikke, idet det nuværende, afrundede rul-
skifte er af moderne munkesten. Apsis (se fig. 3) har tre vinduer, hvoraf 
det midterste er åbent og sikkert udvidet i lysningen, samtidig med, at sål-
bænken er hævet to skifter; omkring stikket ligger et løberskifte. De to andre 
ses som tilmuringer; de er rundbuede, men uden stik og bredere end midt-
vinduet, hvorfor de næppe er romanske. Apsis har buefrise på profilerede 
binderkonsoller (ikke på højkant), buerne har ca. tre t rekvar t krumme sten. 
I nord løber buen af på korets gavlmur midt i en bue, i syd ved buefoden, 
men uden konsolsten; buefelterne er pudsede og hvidtede. Sugfjælen eller 
murlægten er klædt med zink ligesom apsistaget, der 1879 havde spånklæd-
ning (syn). 

Korets østgavl (se fig. 3) har i rejsehøjde to fladskifter i fortsættelse af 
langmurenes frisefelter og lidt derover et rulskifte. Som markering for korets 
oprindelige taglinier ligger et løberskifte under et rulskifte tilsløret ved, at 
gavlens lejefuger efter tagets forhøjelse er hugget igennem over disse skifter. 
I toppen sidder en lille korsblænding, hvis arme er skråt afskåret af løberskiftet; 
derunder er et skævt savskifte. I de senere år er disse detailler blevet hvidtede. 
Korets sydside har næppe haf t præstedør. Lidt vestligt i muren ses stikket 
af et romansk vindue med omløbende løberskifte; murfladens forbandt er 
senere hugget hen over stikket. På nordsiden er det tilsvarende, høje, smalle 
vindue, der har lysningssten, bevaret som blænding. I stedet for gesims har 
korets murkrone en pudset og hvidtet frise under skrå sugfjæl; på syd-
siden findes en rudimentær gavlkonsol. 

Skibets forhøjede østgavl har i toppen en s tump savskifte. Ca. 1 m fra øst-
hjørnerne har begge skibets langmure en stående fortanding, der synes at 
angive, at koret og skibets østgavl har været fuldført , før opførelsen af skibet 
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påbegyndtes. Den helt tilmurede og ødelagte sydportal har haf t et 261 cm 
bredt fremspring. Døråbningen har været falset og vistnok rundbuet både 
ind- og udvendigt. En skitse fra 18306 viser en rundbuet portal med mange 
false, hvoraf den inderste er helstens, og en af mellemfalsene synes at have 
ha f t runds tav ; alle leddene har et kraf t igt vederlagsbånd. I 1830 har portalen 
endnu været i brug. Sydsiden har haf t to tætsiddende, romanske vinduer i 
den østlige del; de er ti lmurede og har antagelig haf t samme form som korets. 
Sydsiden har buefrise som apsidens, der ved gavlene løber af på ca. to en halv 
sten lange udkragninger med affaset underside. Over buerne et savskifte og 
to ikke udkragede rulskifter. Buefelterne, savskiftet og det øverste rulskifte 
er hvidtede. Den ti lmurede nordportal står i et 5 cm fremspring afdækket 
med en skråkant . En udhugning viser, at den kun 113 cm brede døråbning 
har den simplest mulige udformning, idet den helt mangler leddelte false og 
40 cm inde i muren at ter udvider sig med en 38—40 cm bred anslagsfals under 
et spærstik. Udvendig er den runde bue muret med et halvstensstik uden 
prydskifter. I portalens tilmuring er falske fuger hugget igennem uden hensyn 
til den virkelige skiftegang. Nordsiden (fig. 4) har haf t to romanske vinduer 
som sydsidens, men uden omløbende løberskifte. Gesimsens buefrise er også 
den samme, men savskiftet mangler (fig. 5). Skibets oprindelige vestgavl er 
helt forsvundet, da skibet blev forlænget i senromansk tid. 

Det indre viser i apsis midtvinduets underdel hugget ned som blænding, 
mens sidevinduerne står som blændinger med toppunktet i samme højde som 
midtvinduets. Apsis er dækket af et lidt t rykket halvkuppelhvælv. Den runde 
korbue er meget bred og antagelig udvidet. I skibets nordøsthjørne antyder 
en uregelmæssighed ved vægpillen måske et †sidealter. Korets overvægge er 
pudsede indtil tre skifter under rejsehøjde. Under tagværkets spærfødder ses 
i begge sider to skifter høje, tilmurede bjælkehuller, der øjensynligt har gået 
helt igennem muren og må stamme fra et ældre bjælkelag. Korets vestgavl 
har på den del, der har ligget over bjælkelaget, udtværede fuger. Ca. 1,5 m 
under den nuværende tagryg ses et rudestillet, mørtelforet rygåshul, der måler 
28 x 28 cm og er 30 cm dybt. Løbende til hullet ca. 5 cm fra dets yderhjørner 
spores den gamle taglinie som en svagt hugget rille. Skibets overmure har 
rygfuger. De romanske vinduer i sydsiden har buekant af krumhuggede løbere, 
nordsidens har ikke stik indvendig. Bueunderkanter og smige er pudsede 
under den senere, flere gange kalkede pudsflade, der foroven går til underkant 
af det øverste skifte, som er et senere påmuret binderskifte. 

Ændringer og tilføjelser. I den senromanske vestforlængelse er murværket 
isprængt flere sortbrændte sten end i skibet. Den moderne sokkel fra den 
romanske kirke er gennemført under vestforlængelsen. I sydsiden er hugget 
enkelte fortandinger i skibets mur, og forlængelsens murflugt danner en vinkel 
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Fig. 3. Hillested. Østfaçade. 1:100. Målt af V.Koch 1892. 

med denne. Sydsiden har to høje, smalle, oprindelige vinduer, hvoraf det 
østre er bevaret som blænding, det vestre er omdannet med et trævindue. 
Rundbuerne har omløbende løberskifter, tildels af krumme sten. I det østres 
meget uregelmæssigt murede stik dannes lysningsfalsen af to sten og har, 
sikkert tilfældigt, fået spidsbuet form. Gesimsen består af et tandsnit med 
afrundede rulskiftetænder og to savskifter, der ligesom felterne mellem tæn-
derne er hvidtede. Øverst går den hvidtede frise fra skibets murkrone igennem. 
Nordsiden er som sydsiden, dog har det østlige, vist i gotisk tid tilmurede 
vindue ikke omløbende løberskifte, og gesimsen har kun eet savskifte. Fra 
tårnets mellemstokværk ses på vestgavlen tre savskifter; fem skifter under det 
øverste ligger et tandsni t med svagt udkragede, afrundede rulskiftetænder, 
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Fig. 4. Hillested. Nordfaçade. 1:300. Målt af Y.Koch 1892. 

som ikke bærer noget. Gavltoppen er nedbrudt ved tårnets opførelse; ud-
vendig ses rester af helstens gavlkamme afdækket med munketegl. 

Hvælvingerne er indbygget i gotisk tid. Korets krydshvælv har topkvadra t 
og overribber, men ikke vægbuer eller hjørnepiller. Skibets tre krydshvælv 
har sømme langs gjordbuerne og helstens overribber samt falsede vægpiller 
uden vederlagsbånd. Ved hvælvenes opførelse er det østre romanske vindue 
blevet blændet og erstat te t med et laveresiddende, rundbuet vindue, hvis 
østre fals sidder omtrent i det romanske vindues midtlinie. Det romanske 
vindues udmuring og stik er ved denne lejlighed blevet behugget med falske 
fuger, som ikke findes på det vestlige romanske vindue, men på vinduet i 
korets sydside, på apsidens nordvindue og andre steder og måske tør dateres 
til tiden for hvælvenes indbygning. 

Det sengotiske tårn er næsten ligeså bredt som skibet, men ret smalt ; den 
svære kampestenssyld er delvis synlig. På vesthjørnerne sidder halvstens 
lisener, der når op forbi mellemstokværket. Sydsiden har et højt , fladbuet 
vindue, der er t i lmuret i gotisk tid og behugget med falske fuger, i vestsiden 
er en stor, fladbuet åbning i spidsbuet spejl nu omdannet til portal. 1806 
omtales her en dør, der aldrig blev brugt og derfor blev krævet t i lmuret, 
hvilket endnu ikke var sket seks år senere, men 1830 nævnes, at »murstenene 
i den tilmurede dør på vestre gavl er rådne« (syn). Tårnrummet har en meget 



H I L L E S T E D K I R K E 839 

Fig. 5. Hillested. Buefrise på skibets nordside. 1:20. Målt af V.Koch 1892. 

bred spidsbue ind mod skibet og loft af indtil 46 cm brede egeplanker på gamle 
egebjælker. I tårnrummets hjørner sidder ca. 1 m over gulvet store, udkragede 
kampesten, der måske er tænkt som vederlag for en aldrig opført hvælving. 
Mellemstokværket har i sydsiden en smal, ti lmuret, fladbuet dør og mod syd 
og vest fladbuede, dobbeltfalsede glugger. Klokkestokværket har mod øst to 
lignende glamhuller, til de andre sider fladbuede tvillingglamhuller med affaset 
mellempille i stort, fladbuet spejl flankeret af cirkelblændinger med hvid-
kalket bund. Tårnet har ingen gesims under det skiferdækkede pyramidespir 
med fløj stang og vejrhane. 

†Våbenhus har efterladt spor på kirkemuren. Det har været ca. 4,5 m bredt 
og har haf t ret tykke mure. 1586 skulle våbenhuset have en ny dør7 ; 1803 
havde det intet loft, og 1820 fik det nye vindskeder, men intet loft (syn). 

Tagværkerne over koret er af eg med streg- og trekantnummerering. Den 
dobbelte murlægte er sammenholdt ved tænger. Tagværket har spærfødder 
med spærstivere, lange kryds og hanebånd. Skibets tagværk er af eg på dob-
belt murlægte. Bjælkerne er af fyr ; hveranden er gennemgående over hvælvene 
og har dobbelte spærstivere, de andre spærfag har spærfod, men ingen stivere; 
dobbelte hanebånd. Tømmeret er delvis sekundært anvendt, på et spær er 
indhugget I N S 1733. Nummerering med trekanter og romertal. Spirets tøm-
merkonstruktion er nyopsat i samme form som den gamle (syn). 

Kirken har trævinduer af empireform, der er indsat 1820 (syn), og spids-
buede støbejernsvinduer, der var projekteret 1863 (syn). Gulvet består i 
apsis af træ, i koret af sorte og gule fliser, der ved siden af t ræ også findes i 
skibet. I tårnet ligger murstensgulv. Kirkens vægge er glatpudsede; i det 
ydre står den med røde mure og hængt med vingetegl, spiret er tækt med 
skifer. 1586 havde spiret tegltag, mens der lå bly på skibet, og det blev krævet, 
at koret skulle tækkes med munketegl7 . 1750 og 1861 lå der spåntag på tårnet 
(præsteindb. og syn). 
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Fig. 6. Hillested. Indre, set mod ost. G. K. K . 1950 

I N V E N T A R 

Alterbordet er middelalderligt, muret af munkesten ca. 95 cm fra apsisvæggen. 
Rordet er 95 cm højt , 103 cm bredt og 145 cm langt; det er nu pudset og hvid-
kalket. I bagsiden en gemmeniche, 39 cm bred, 31 cm høj og 41 cm dyb. 

Alterbordspanel af fyr, i ung-renaissance fra o. 1580. Panelet, som kun dæk-
ker forsiden, er af pålimede lister inddelt i t re slanke arkadefelter med pro-
filerede pilastre, listekapitæler og bueslag med tandsnit på undersiden og 
rosetter i sviklerne. Stafferingen, som er lagt på en tynd kridtgrund, er på 
rammestykkerne gul med rød marmorering og i arkaderne okker med brun 
marmorering. 

Altertavle i ung-renaissance, anskaffet mellem 1586 og 15898. Storstykket 
flankeres af to slanke, kannelerede søjler med bladskeder forneden og brede 
akantusprydbælter foroven; kapitælerne har akantusknopper og volutter, og 
søjlerne står på to meget langstrakte volutkonsoller med fladsnitmønster på 
forsiden. Storstykkets nederste del mellem konsollerne optages af et ægge-
stavindrammet felt med en dobbelt-arkade, hvis ydre pilastre har skællagte 
skiver, mens der i den midterste, brede er skåret endnu en lille arkade. Tvilling-
buen har palmetranke på bueslagene, akantustreblade i de ydre svikler og et 
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englehoved i midten. Tavlen hviler på et lavt, forkrøbbet postament med to 
smalfyldinger i æggestavrammer. Storgesimsen, hvis fremspring over søjlerne 
og på midten har form som stive volutkonsoller, har store englehoveder med 
megen f jerpragt i frisefelterne. På storgesimsen hviler en hvælvet baldakin, 
hvis forkrøbbede gesims bærer en trekantgavl med glat gavlfelt og dobbelt-
volutter på skråsiderne, samt tre pinakler med små drejede vasespir. Under 
gesimsfremspringene hænger tre englehoveder. Tavlens volutsvungne storvinger 
har på midten en medaillon, hvoraf en mands- og en kvindebuste rager frem. 
Vingen er forneden smykket med akantusløv, mens den øvre halvdel forestiller 
en pelikan, der hakker sig i brystet. 

Tavlen er nu brunmalet med guld på enkelte profiler og ådring i arkaderne. 
I det tomme storfelt er anbragt en gipsafstøbning af Thorvaldsens Kristus 

i en rundbueniche, hvis bagside udgøres af et maleri, som hensynsløst er over-
malet med sort. Bag på lærredet er skrevet: »Originalen af Ekkersberg(!), 
s tukket <af> Clemens og derefter copieret af L. Benzon i Mariboe 1841«; 
rimeligvis er det en kopi efter Eckersbergs maleri af Kristus i Gethsemane 
fra 1817, stukket af Johann Friderich Clemens o. 18229; det omtaltes 1871 
som et uheldigt billede af Kristus, der ønskedes bort taget (syn). Oprindelig 
har storfeltet antagelig indeholdt nadverordene og et malet krucifiks, overens-
stemmende med et ønske i synsforretningen 15867. 

†Altertavle var 1586 »fordærvet og nedsat«7. 
Altersølv. Kalk i empire fra 1838, anskaffet til kirken 1860 (syn), 23 cm høj. 

E. Skov 1950 
Fig. 7. Hillested. Dåbsfad (s. 842). 
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Rund fod med glat s tandkant og platte over en akantusprydet vulst ; riflet, 
t r indt skaft og lille, bladsmykket knop, hvorover der sidder en nedhængende 
krave med graverede akantusblade svarende til fodens; høj t bæger med buklet 
vulst forneden og en graveret palmetbort under mundingen, indvendig for-
gyldt. På s tandkanten Københavns bystempel 1838 og mestermærke for Samuel 
Jacob Nicolai Prahl (Bøje 970). Ældre forgyldt disk med indprikket cirkelkors 
på randen; ingen stempler. Oblatæske fra 1863 med Københavns bystempel og 
mestermærke for Jens Christian Thorning (Bøje 1013). 

†Kalk og disk, vistnok fra 1300'rnes slutning, forgyldt. Ifølge præsteindb. 
1755 havde kalken en latinsk indskrif t : »Hanc calicem dedit Johannes Krosian 
(fejllæsning for Kruckow) orate pro eo« (»denne kalk har Johan Kruckow 
givet, bed for ham«). Indskriften siges 1732 at være med »runebogstaver«10, 
rimeligvis minuskier. »Danske Atlas« oplyser, at kalken var givet af Johan 
Kruckow1 1 . 

Sygekalk, disk og oblatæske fra 1924. †Berettelsestoj ifølge præsteindb. 1755 
fra 1621 med latinsk indskrif t : »In usum ægrotantium gratis obtulit a(nn)o 
1621, ls te(!) november Christianus Matthiæ Brun, pastor Hillested et præpo-
situs Fulsanæ provinciæ« (»Christen Madsen Brun, præst i Hillested og provst 
i Fuglse herred har velvilligt skænket (denne kalk) til de syges brug 1. nov. 
1621«). En lille firkantet †vinflaske af sølv med årstallet 1651 og indskriften: 
»Hilleste Kirkes De Siuges nytte« nævnes 1755 (præsteindb.). *Sygekalk og 
disk f ra 1795, nu i Maribo domkirke (s. 62). 

Alterstager i ung-renaissance, 28,5 cm høje. Rundstavprofileret fod på tre 
poteformede ben, t r indt skaft med tvedelt profilring om midten, flad lyseskål. 
Stagerne er ikke ganske ens, den ene er en del tykkere end den anden, hvilket 
kan skyldes, at de ikke er udført på samme tid, idet kirken 1594 kun havde 
een stage af kobber, mens den anden var af træ, hvorfor det ved provste-
visitatsen blev påbudt at skaffe ens kobberstager1 2 . 

†Ildbækken og †messeklokke krævedes af provsten anskaffet 159412. 
Alterskranke med drejede træbalustre, nyere. 
Døbefont fra 1200'rnes sidste halvdel, et gotlandsk eksportarbejde af kalk-

sten af den spidsbuede bægerbladstype (sml. Horslunde, s. 556). Foden er nu 
skjult af et lag cement, og kummens indre udfyldt . Tvm. 90 cm. I korbuens 
nordside (Mackeprang: Døbefonte, s. 394). 

†Dobefont, romansk, af granit. Trapezformet fod, lavt skaftled bestående 
af en svær tovstav og tøndeformet, vistnok glat kumme. Fonten stod 1830 
i våbenhuset6 . (Mackeprang: Døbefonte, s. 394). 

Dåbsfade. 1) (Fig. 7) nederlandsk arbejde fra o. 1650. Det usædvanlig 
smukke ottekantede fad har i bunden et opdrevet ot tekantet felt, hvori der 
er punslet og graveret en dame iført tidens modedragt, nedringet kjole med 
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stramt, spidst liv, kniplingskantet krave, 
eller tørklæde om halsen, vide ærmer og 
foldet nederdel. På hovedet bærer hun et 
udstående hovedtøj, og håret er ordnet i 
to fletninger med store sløjfer. Omkring 
midtfeltet er bunden udfyldt med drevet og 
graveret rankeværk, som gentages på den 
brede, konkave rand, hvor det mellem to 
rækker opdrevne bukler danner baggrund 
for englehoveder, påfugle og to menne-
skefigurer, en mand og en kvinde, den 
sidste svarende til damen i midten, mens 
manden har en halvlang kofte, posede 
skjorteærmer, korte, vide pludderbukser 
og strømpebånd med sløjfer under knæene 
samt på hovedet en bredskygget hat . Det 
lange lokkede hår falder ned over skuld-
rene. Omkring midtfeltet graveret giver-
indskrift med versaler: »Anno 1688 ofe-
reret till Hillested Kierke af Christian Jør-
gensen«. Tvm. 63 cm. Ophængt i korbuen 
over fonten. 

2) Kopi af nr. 1 fra 1894. 
†Dåbsfad, nævnt 1755 (præsteindb.), 

med graveret indskrif t : » C I S W K K D B 
1686«. 

Dåbskande af tin, fra o. 1850, stemplet 
Hans Høy. 

*Korbuekrucifiks (fig .8), ung-gotisk, fra 
o. 1300. Bevaret er kun hovedet og krop-
pen samt venstre korsarm med den ene 
hånd. Hovedet hælder stærkt mod højre 
skulder og har et lidende ansigtsudtryk 
fremkaldt ved de halvtåbne øjne og ned-
adtrukne mundvige. Skægget er antydet 
ved rifler under hagen. Den let svajede krop har f remskudt underliv og tyde-
lig sidevunde. Lændeklædet er bredt og kraf t igt foldet, kny t te t i begge sider. 
Den bevarede korsarm har hvælvet midtprofil og store palmetagtige blade 
langs kanterne og ender i rund hulet skive med spidse hjørneblade. Af en tyk 
kridtgrund er kun enkelte rester tilbage. Den nuværende medtagne staffering 

O. N. 1913 

Fig. 8. Hillested. * Kristusfigur fra korbue-
krucifiks (s. 843). 
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Fig. 9. Hillested. Prædikestol (s. 844). G. K. K . 1 9 5 0 

er for det blågrønne lændeklædes vedkommende fra o. 1800, mens den hvide, 
blodbestænkte legemsfarve synes noget ældre. I korsarmens skivefelt er malet 
»Homo« med sorte versaler. I stiftsmuseet i Maribo. 

Prædikestol (fig. 9) i ung-renaissance fra o. 1580, beslægtet med altertavlen 
(s. 840), et provinsielt, men noget usædvanligt arbejde. Stolen består af ialt 
syv fag, hvoraf kun fire er oprindelige. Disse indeholder hvert to arkade-
felter, adskilt af en vandret , glat frise. Nederste rækkes arkader har skællagte 
pilastre og listekapitæler, og i bueslagene veksler diamantbosser med små 
cirkler; sviklerne udfyldes af treblade. Arkaderne i øverste række har kanne-
lerede pilastre, og i bueslagene tætstillede akantusblade. Korresponderende 
med arkadefelterne står på de fem hjørner ligeledes etagedelte halvsøjler, 
hvoraf de nederste vokser op af en høj bladskede, mens resten af skaftet består 
af små akantusblade. De fantasifulde kapitæler har på forsiden to eller tre 
menneskehoveder eller masker, nogle med et stort akantusblad i munden, 
andre med lange hårlokker, som her og der løber ud i store volutter. De øvre 
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O. N. 1943 

Fig. 10. Hillested. * Gavlstykker fra degnestol (s. 845). 

halvsøjler har kanneleret skaft, base med skaktavlmønster og på kapitælerne 
to kranse af sammenrullede akantusblade. De resterende tre glatte fag samt 
det karnisprofilerede postament og kronlisten stammer fra en senere ombyg-
ning af stolen. Bærestolpe og opgang er nyere. Stolen er nu egetræsådret med 
enkelte forgyldte detailler. I skibets sydøsthjørne. 

Stolestader og degnestol er nyere og ganske enkle. 
*Degnestol i ung-renaissance fra o. 1575. Bevaret er to gavlstykker af fyr 

(fig. 10), hvert med et rektangulært og et rundbuet felt, hvori der i lavt 
relief er skåret plantemotiver, slyngbånd og blade. I stiftsmuseet i Maribo. 

Orgel, nyt. †Orgel, et lille harmonium, skænket af grev Knu th 186813. 
Pengetavle fra 1720 med mahognifinering og intarsia. I et ot tekantet felt 

på bagbrættet er med lyst t ræ indlagt: »den fatigis tavle« med skriveskrift, 
og i bunden er årstallet indskåret. 

†Tårnur , »som slaar og viser Klokkeslet«, omtalt som gammelt 1755 (præ-
steindb.). På Rhodes tid var det ubrugeligt14 , og 1820 var det »efterhånden« 
f jernet af kirkeejeren1 5 . 
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Klokker. 1) 1400'rne. Skriftløs, på hankene tvilling-tovstav (Uldall, s. 134). 
2) 1857. Omstøbt af Gamst og Lunds efterfølgere, Kiøbenhavn. Tvm. 90 cm. 

†Klokker. 1—2) 1528 havde kirken foruden nr. 1 (se ovenfor) endnu to 
mindre klokker, på henholdsvis halvandet skippund, syv lispund (352 kg) og 
halvandet skippund, fire lispund (304 kg), som begge afleveredes ved klokke-
skatten samme år. 3) 1616, muligvis støbt af Michel Westphal i Rostock. 
Klokken bar indskrif ten: »Denne Klokke er bekostet, Halvparten af Kirken 
og Halvparten af Sognet med Præstens, Hr. Christen Bruns Hielp. M. Michel 
1616.« (Præsteindberetning 1755). 1857 blev klokken omstøbt (sml. ovenfor, 
klokke nr. 2). 

G R A V M I N D E R 

†Epitaf ier . 1) 16246. Christen Mattzen Brun, præst i Hillested og provst i 
Fullsze herred, død 31. aug. 1639, og Maren h. Christens [Abildgaard?], død 
6. nov. 1671. Ef ter mandens navn et bomærke og efter hustruens Abildgaard-
våbnet . På epitafiet var malet et billede af ægteparret. På korets nordvæg1 6 . 

2) »Skilderi«, nævnt i Danske Atlas1 1 ; det fandtes endnu o. 1848 i koret1 7 . 
Gravsten. 1600'rne. Fragment af grå, ølandsk kalksten, 83 x 88 cm, med for-

dybede versaler. Navnet har stået på den øvre, nu afbrudte halvdel, kun en 
dødsdato, 28. jan. 16. ., kan læses. Nederst på stenen en næsten udslidt kar-
touche. Nu anvendt som trappesten i t å rnrummet . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftøvrighedsarkivet, LA); Syn over Laalands østre Provsti 1829—44, 1845—54 og 
over Fuglse Herred 1855—61 (provstearkivet, LA); Syn over Fuglse Herred 1861—80 
(Nykøbing bispearkiv); Provsteprotokol for Musse Herred 1820—29 (provstearkivet, 
LA). — Indberetning om Kirkernes Tilstand 1586, Karen Brahes ms. nr. 280 (Vogelsangs 
fortegnelse), s. 115. — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 1878, V. Koch 
1892, Poul Nørlund og C. A. Jensen 1917 (korbuekrucifiks), Gertrud Købke Knudsen 
og E. Skov 1950 og Aa. Roussell 1950. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 29 (NM). — N. L. Høyen: Notesbog VII. 1830. 
S. 41 (NM). — J. Kornerup: Notesbog XI I . 1859. S. 15 (NM). — J. Magnus-Petersen: 
Notesbog. 1878. S. 13 (NM). — V . K o c h : Notesbog I. 1890. S. 68 (NM). — Samme: 
Notesbog III . 1892—93. S. 2 ff. (NM). — M.Clemmensen: Notesbog III . 1914—15. 
S. 28—34 (NM). — Henry Petersen: Notesbog II. 1891. S. 1 (NM). 

V. Storck og M. Clemmensen: Danske Teglstenskirker. 1918. S. 8. 
1 T. Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred. 1811. 1. hefte, s. 10. 2 Kirke-

hist. Saml. 3. R. VI, 451 og 459. 3 Kronens Skøder III , 49. 4 Haugner: Maribo og 
Fejø Birker, s. 295. 5 Bobé, Graae og West : Danske Len, s. 150 ff. 6 N. L. Høyen: 
Notesbog VII , 41. 7 Karen Brahes ms. 8 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 493. 9 Leo 
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Swane: J .F .C lemens . Kbh. 1929. S. 265 f. 10 J. Th. Bircherods Antiqviteter. 1732. 
(Ny kgl. Saml., fol. 409, kgl. Bibl.). 11 Danske Atlas VI, 474. 12 Poul Bogerts 
samlinger (Thotts Saml., fol. 730, s. 317r, kgl. Bibl.). 13 Haugner s. 294. 14 Bhode 
I, 653. 15 Provsteprotokol. 16 Abildgaard: Notesbog I, 29. 17 Larsen: Laaland 
Falster II, 94. 

Fig. 11. Hillested 1804. 



V. H . 1 9 4 1 Fig. 1. Østofte. Ydre, set fra nordøst. 

Ø S T O F T E K I R K E 
FUGLSE H E R R E D 

Kirken var i katolsk tid viet til S. Peder, hvilket muligvis skete 13451. Kirken blev 
af kong Christoffer af Bayern overdraget til Maribo kloster, og overdragelsen 

bekræftedes 1451, 1453 og 14642. Ef ter reformationen hørte den fortsat under dette, 
der nu blev adeligt frokenkloster, blandt hvis forstanderinder var Sophie Gyldenstjerne 
(sml. klokke nr. 1, s. 865), og siden under Sorø ridderlige Akademi, indtil den efter 
akademiets ophævelse atter kom under kronen, hvorunder den horte, indtil den 1687 
blev overdraget Eggert Christoffer von Knuth til Aarsmarke3 (sml. alterstager s. 863), 
gift med Søster Lerche (sml. oblatæske s. 862). Med Aarsmarke indlemmedes kirken 
i det 1714 oprettede grevskab Knuthenborg4 , hvorunder den forblev, indtil den overgik 
til selveje 1. juli 1911. 

En kirken tilhørende Guds Legems Jord nævnes 15025. 
Den stedlige tradition ville i begyndelsen af 1600'rne vide, at et til præstegården 

hørende enemærke, Sibberud, havde navn efter en jomfru Sibylle, der havde skænket 
jorden og villet lade bygge et kapel der; hun lå begravet under Sibilshøj6. Ligeledes 
fortaltes det, at for Østofte kirke blev bygget, holdt man gudstjeneste og altergang 
ved en stor sten, Altersten, »oplagt på nogle andre stene« i Langet by.7. I Havløkke by 
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lå en stor høj, omgivet med store sten, Korsehøj, hvorpå der skulle have ligget et Hel-
ligkors kapel8. 

1881 udskiltes Bandholm sogn af Østofte, efter at der 1873—74 var opført en ny 
kirke i Bandholm efter tegning af arkitekt H. Sibbern. 

Kirken ligger smukt og fri t syd for byen på et højdedrag, der har fald mod 
et åløb sydøst for kirkegården. Ef ter store udvidelser er kirkegårdens mure 
mod nord og øst f jernet . 1719 skulle »taget« på kirkegårdsmuren repareres 
(syn), og 1862 var hegnet »mest mur af brændte sten og noget stakit« (kalds-
bog); 1893 blev store dele af muren fornyet på de gamle fundamenter . Nord-
siden har trådhegn. I sydmuren er en kørelåge, mod vest og nord mindre 
låger henholdsvis til degnebolig og til den smukke præstegård. 

Kirken består af romansk apsis, kor og skib samt gotisk vest tårn og våben-
hus på sydsiden, alt af munkesten i munkeforbandt . På nordsiden er 1656 
opført en korsfløj, »Bandholmkirken«. På kirkegården har vistnok tidligere 
stået en tømret †klokkestabel. 

Den romanske kirke har et temmelig uregelmæssigt munkeforbandt med 
mange løbere; i skibets murværk ligger en del sortbrændte bindere, i koret 
ses enkelte sildebenshuggede sten, og indvendigt har skibets vinduesfalse 
riffelhugning. På apsis er indhugget en mængde kors og bomærker, der, som 
et årstal, 1703, viser, ikke behøver at være samtidige med opførelsen. 

Kor og apsis er bygget først, som det ses af fortanding og ændring af sten-
tykkelsen ved skibets sydøstre hjørne. Soklen har to afrundede fremspring, 
hvoraf det øverste løber af på hjørnelisener samt på apsidens halvstens lisener, 
som på den nederste del er afrundede og derefter med et klokapitæl som over-
gangsled bliver retkantede. Apsidens tre rundbuede vinduer er blevet ud-
videde og senere tilmurede, inden de i 1914 blev rekonstruerede efter bevarede 
spor i det midterste vindue med en rundstav mellem den retkantede yderfals 
og den smige lysningsfals. Apsidens gesims (fig. 4) dannes af en krydsende 
buefrise på rulskiftestillede, koniske konsolsten med afrundet underkant . De 
enkelte buers forløb er mangelfuldt gennemført, særlig fordi der flere steder 
ligger en almindelig munkesten i stedet for den øverste buesten; bundfladerne 
er pudsede. Over buefrisen ligger to savskifter med et løberskifte imellem, og 
derover danner en sugfjæl det sekskantede tagskæg. Toppen og kammen på 
korets glatte østgavl er ommuret i vendisk forbandt ; gavlkonsollerne består 
af tre afrundede skifter. Korets sydside har en fladbuet præstedør, hvis false 
og stik udvendigt er ommurede; 1842 omtaltes den som overflødig og udven-
dig t i lmuret (syn), men 1862 sad der en dobbelt dør i muråbningen (kaldsbog). 
I sydsiden sidder to tilmurede, romanske vinduer, der delvis er ødelagt ved 
indhugning af et stort, spidsbuet, gotisk vindue, som at ter er erstat tet af 
det moderne, spidsbuede. Øverst på muren ligger mellem hjørnelisenerne en 
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Fig. 2. Østofte. Plan. 1:300. Målt af Mogens Clemmensen 1908. 

dobbelt krydsende buefrise som apsidens og et savskifte under trægesimsen. 
Korets nordside har ingen præstedør, men er iøvrigt som sydsiden. 

Skibets østgavl har hjørnelisener som korets og i toppen tre små kvadrat -
blændinger over korte savskifter; taglinierne, der ikke har kam, er ommurede. 
På skibets sydside ses et enkelt afrundet sokkelfremspring, men under jord-
overfladen ligger endnu et forvitret fremspring. Sydsidens portal står i et 
fremspring, der går helt til tagskægget og foroven har spidsbuet tvilling-
blænding, hvis bund har været pudset. Den rundbuede døråbning er om-
dannet og t i lmuret. Over buen ligger et k rumt løberskifte, og åbningen har 
været dobbeltfalset; indvendig har den et f ladt spærstik. Sydsiden må have 
haf t tre romanske vinduer, men kun sporene af de to vestligste er bevarede. 
Gesimsen består af et tandsnit , hvis tænder skiftevis har afrundet og affaset 
underkant , og en frise af skråtstillede løbere. På Mogens Clemmensens op-
måling fra 1908 (fig. 5) er derover vist et savskifte, som ikke ses på hans foto-
grafier og ikke kendes nu, men måske ligger skjult i trægesimsen. Nordsidens 
portal er ødelagt af senere indsatte vinduer. Portalfremspringet løber op i 



Ø S T O F T E K I R K E 851 

Fig. 3. Østofte. Sydfaçade. 1:300. Målt af Mogens Clemmensen 1908. 

gesimsens tandsni t efter først at have haf t en lille, skråkantet t i lbagetrækning; 
af døråbningen er kun bevaret rester af to retkantede false. Nordsidens vest-
ligste romanske vindue står nu udvendig som blænding med krumt løber-
skifte over stikket. På loftet ses det mellemste af de tre oprindelige vinduer 
med lysningssten og pudset bue og sålbænk (fig. 6). Nordsidens gesims er 
bedst bevaret bag den tilbyggede nordfløj; tandsni t te t er som sydsidens, der-
over ligger to savskifter, hvoraf det øverste er et rulskifte. Vest for fløjen ses 
kun eet savskifte. Rester af skibets vestgavl med to savskifter ses i tårnet . 

Det indre. Apsis har halvkuppelhvælv muret af lut ter bindere; apsisbuen 
har ind mod koret en 21 cm dyb fals, som er dækket af det gotiske korhvælv. 
Korets overvægge er groft pudsede over »maleripuds« indtil en rille i næst-
øverste skifte og huller for skråkonsoller af Gloslundetype (sml. s. 356) med 
65—95 cm afstand i alle fire vægge. Triumfbuen er vist oprindelig. Skibets 
overvægge har i øst fin glatpuds med kalkmalerier (s. 857), langvæggene har 
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Fig. 4. Østofte. Gesims på koret (øverst) og på apsis (nederst). 1:20. 
Målt af Mogens Clemmensen 1908 (s. 849 og 850). 

omhyggeligt skårne rygfuger under grov puds, der ikke har været bestemt 
til bemaling, og måske først er påsat, da hvælvene blev indbygget. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er i 1300'rne indbygget et st jernehvælv 
uden vægbuer. Hvælvpillerne er blot lave, t rekantede udmuringer, der fylder 
hjørnerne, det nederste af ribberne er et ca. 20 cm bredt trekløverprofil med 
tilspidset midtled, det øverste af ribberne er halvstens. Hvælvet har glatte 
helstens og halvstens overribber. Udvendig på korets østhjørner er, antagelig 
samtidigt, opført lave, diagonaltstillede støttepiller med afdækning af munke-
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Fig. 5. Østofte. Gesims på skibets sydside (øverst) og nordside (nederst). 1:20. 
Målt af Mogens Clemmensen 1908 (s. 850). 

tagsten. Til erstatning for de oprindelige vinduer, der blev dækket af kor-
hvælvet, er i hver side indhugget et stort, spidsbuet vindue, og sporene af 
de romanske vinduer er søgt skjult ved, at man har gennemført falske leje-
fuger hen over stikkene og falsene. 

Skibets hvælv er yngre end korets, men ligesom dette uden vægbuer, og 
med t rekantede hjørnepiller. Mellempillerne er stærkt fremspringende og har 
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M. Clemmensen 1914 

Fig. 6. Østofte. Romansk vindue i skibets 
nordside (s. 851). 

affasede kanter. De stærkt overpudsede 
ribber er ca. 16 cm brede og synes at 
have t rekante t profil, i det østre hvælv 
mødes de i en profileret midtroset. Ingen 
overribber. Kappernes underste del er 
en hel sten tykke. Hvælvene er ret t ryk-
kede og når ikke over bjælkelagshøjde. 
Gotiske vinduer har afløst de oprinde-
lige, over hvis spor der er hugget fal-
ske fuger som på koret. 

Tårnet er sengotisk og danner med 
sine meget tykke mure i uregelmæssigt 
munkeforbandt en vældig blok ved vest-
enden af kirken. Skibets gavl er på vest-
siden forstærket med halvanden stens 
påmuring, der i en stor, spidsbuet spare-
blænding i mellemstokværket blotter 
den gamle vestgavl. Syld ses kun under 

vesthjørnerne. Tårnet har hjørnelisener, der går helt til tagskægget, ved 
østhjørnerne er det skibets gamle hjørnelisener, der er ført videre til vejrs. I 
sydsiden sidder et meget højt , dobbeltfalset vindue med helstens stik, i vest 
et spidsbuet vindue med omløbende løberskifte af tykke, krumme sten. Der-
under findes en oprindelig, spidsbuet dør; af åbningens tre false er den yderste 
affaset, de to andre afrundede med overgangsled til re tkant forneden. Der 
har måske været et fremspringende vederlag. Tårnrummet åbner sig mod 
skibet med en stor spidsbue. Tårnhvælvingen har vægbuer og hviler i øst på 
falsede piller, mens vestpillerne er som skibets, ligesom ribberne har samme 
profil, som findes i skibet, og overribberne er savtakkede ligesom skibets 
gjordbues overribbe. Fra tå rnrummet fører en nu t i lmuret dør ind til t rap-
pen, der er indesluttet i den svære nordmur og har tøndehvælvet loft ; den 
nuværende yderdør til t rappen er senere hugget. Mellemstokværket får lys fra 
to slanke, falsede, spidsbuede åbninger i hver af de tre sider; åbningernes 
yderste false fortsætter opefter og omslutter overliggende blændvinduer, der 
aldrig har været åbne. Øverst i tårnet sidder et blændgalleri, i øst fladbuet, 
på de andre sider spidsbuet, hvori til hver side tre glamhuller. Det midterste 
mod vest er som ophejsningsluge for klokker bredere end de andre og rund-
buet. Tårngesimsen består af to udkragninger. Tårnets øverste bjælkelag be-
står af meget tætliggende egebjælker, og i højde hermed fører et system af 
ca. 15 x 20 cm bomhuller, der nu er tilmurede, ud gennem muren. Hullerne 
findes også diagonalt gennem hjørnerne, hvor det nordvestre i inderflugten er 
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Fig. 7. Østofte. Tagværk over apsis. 1:100. Målt af Mogens Clemmensen 1908 (s. 856). 

halvt spærret af en fremspringende sten, hvilket viser, at hullerne ikke er 
beregnet på udstikning af bomme fra tårnets indre. Der må have været et 
udvendigt tømmergalleri, som sammen med det tilhørende, svære bjælkelag 
måske kan betragtes som en forsvarsanordning. Tårnets pyramidetag er nu 
skiferdækket; i 1823 ønskede man tårnets tegltag udskiftet med spån (syn), 
men 1862 var det endnu dækket med munketegl, som først forsvandt efter 
et lynnedslag i 1869 (kaldsbog). 1755 gives den vist ikke tilforladelige oplysning, 
at tå rnet »har alene et skråtag med et meget lidet træspir« (præsteindb.). I 
klokkestolen er anvendt gammelt tømmer, vist fra en klokkestabel. Tårnstigen 
er af eg med smalle, fornaglede trin på meget svære vanger. 

Våbenhuset på sydsiden er sengotisk, i sin nuværende form måske en ud-
videlse af en ældre bygning, således som et spring i vestmurens tykkelse synes 
at antyde. Under den cementpudsede sokkel ses en kampestenssyld. Gesim-
sen består af tre udkragede rulskifter. Den brede, falsede syddørs spidsbue 
har foroven næsten form af spærstik. I gavlen sidder to rækker blændinger 
med spærstik, en luge i den ene giver adgang til loftet. Gavlkammene er ny-
murede. I det indre har vestmuren to små nicher med spærstik, i den ene 
har der været en lille glug. De to spidsbuede lysåbninger i østmuren er nye. 
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Det flade loft har moderne puds. Ef ter en 
tid at have fungeret som materialhus og 
sprøjtehus (kaldsbog) benyttes våbenhuset 
nu til ligkapel. 

Nordfløjen, »Bandholmkirken« eller »den 
nye kirke«, er til gesimshøjde opført af 
røde, middelalderlige munkesten i kryds-
skifte. De to nordre støttepiller er sam-
tidige med de ret tynde mure, som se-
nere på hver langside er blevet s tøt tet af 
to uregelmæssigt anbragt piller. De gamle 
piller er tækket med munketegl, de nye 
med vingetegl. Mod nord er et rundbuet 
vindue erstat tet af et moderne spidsbuet, 
mod øst og vest er fladbuede, tilmurede 
vinduer. Den kamtakkede gavltrekant er 

bygget af små, gule sten med indlagte skifter af munkesten. På gavlen er i 
jerncifre anbragt årstallet 1656. I det indre åbner fløjen sig mod skibet med 
en stor, rund bue; loft og vægge er glatpudsede. 

Ef te r en indvendig hovedreparation i 1847 fik kirken spidsbuede støbejerns-
vinduer, bræddegulv omkring alteret og murstensgulv i kor, skib og våbenhus 
(kaldsbog). I 1880 blev der lagt beton i stolestaderne; nu er der korkparket 
ved alteret, sorte og hvide fliser i skibet, gule mursten i tå rnet og cement i 
korsfløj og våbenhus. Ved en istandsættelse i 1914 blev apsidens romanske 
puds med kalkmalerier hugget ned. Samtidig blev en i apsisvæggen indmuret 
kiste, der anvendtes som skab, taget ud (sml. s. 864), og apsisvinduerne blev 
rekonstruerede. Udvendig står kirken med røde mure, skifertag på apsis og 
tårn og iøvrigt vingetegl. Apsis har tidligere været spåntækt. 

Tagværkerne over apsis er af eg og synes at være oprindelige (fig. 7). På 
en bjælke, der krummer sig over hvælvingen, står en konge, der modtager 
syv spær og fem stikbjælker. Korets tagværk er antagelig samtidigt med 
hvælvet. Den yderste af taglægterne er usædvanlig svær og har dobbelt skrå-
nende overflade. Spærstiver og langt skråbånd er fornaglet i en meget svær 
spærsko; dobbelte hanebånd. Nummerering med stemmejern. Skibets tag-
værk har, fraregnet murlægten, samme karakter . Nummereret med økse og 
stemmejern. Tårnspiret er konstrueret om en kongestolpe. 

Fig. 8. Østofte. Orienteringsplan af kor-
hvælvet. Tallene angiver de enkelte kalk-

maleriers placering (sml. beskrivelsen). 
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Fig. 9. Østofte. Kalkmalerier i korhvælvets østkapper (s. 859). 

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

Ved kirkens opmåling i 1908 blev i apsis og kor opdaget kalkmalerier, som 
Eigil Rothe undersøgte i 1910 og istandsatte i 1912. De er fra to perioder. 

1) O. 1300, i apsishvælvet og på skibets østmur over t r iumfbuen. †Apsismale-
riet har vist en »nådestol« i mandorla, engle med lidelsesredskaber, evangelist-
symboler og endnu nogle figurer. Det var stærkt medtaget og blev ved en 
misforståelse hugget ned i 1914. Over t r iumfbuen ses endnu en række stærkt 
udviskede, 90 cm høje, glorieprydede figurer, vistnok Kristus og apostlene, der 
er overskåret af hvælvet. 

2) O. 1400. I apsishvælvet og på korets hvælv og vægge f remkom under tomme-
tykke pudslag en serie i kunstnerisk såvel som i ikonografisk henseende usæd-
vanlige billeder. Væggenes desværre nu fragmentarisk bevarede billeder fore-
stiller Noahs ark, Isaks ofring, bebudelsen(?) og pelikanen, der ernærer sine 
unger med sit blod. †Apsismaleriet havde forneden en geometrisk bladbort 
og derover Kristus som verdensdommer malet ovenpå det ældre billede. 

I modsætning til disse billeder var korets hvælvmalerier overordentlig godt 
bevarede under overkalkningen, således at restaurering næsten var overflødig. 
Mellem stjernehvælvets tavlede og st jerneprydede ribber er sammentrængt 

E. Rothe 1912 
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E. Rothe 1912 
Fig. 10. Østofte. Kalkmaleri på korhvælvet, Evas skabelse (s. 859), 

en mængde scener og figurer fra det gamle testamente, hvorover Kristus i 
sin herlighed, flankeret af basunengle, troner i kappen nærmest apsisbuen 
(fig. 9 og 8 nr. 1), hvis rankeslyng er moderne. De fortællende scener er 
samlet i toppene af kapperne, nogenlunde fordelt med to scener fra skabelses-
historien ved siden af to scener fra Adams og Evas historie, men især i ska-
belseshistorien er den kronologiske rækkefølge brudt , således at de billeder, 
der burde stå side om side, er anbragt diagonalt overfor hinanden. Hoved-
billederne i de store kapper ved væggene sidder i runde eller pæreformede 
rammer svarende til mandorlaen omkring Kristus i østkappen. To af disse 
billeder viser mennesket før syndefaldet, og ønsket om at omgive den para-
disiske tilværelse med den himmelske glorie har måske været en medvirkende 
årsag til bruddet i den kronologiske rækkefølge. På skabelsesbillederne van-
drer Herren gennem rummet med korsglorie bag hovedet og iført en hvid, 
langærmet underkjortel og en rødbrun, mønstret kappe; han løfter besvær-
gende den højre hånd og holder i den venstre bogen. Fremstillingerne følger 
nøje Genesis 1. kap. Fig. 8 nr. 2: adskillelsen mellem lyset og mørket, nr. 3: 
skabelsen af solen, månen og stjernerne, nr. 4: havvæsenernes skabelse, der-
iblandt en sælhund (fig. 11), nr. 5: planternes skabelse, nr. 6: dyrenes skabelse, 
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E. Rothe 1912 
Fig. 11—12. Østofte. Kalkmalerier på korhvælvet, havdyrenes skabelse 

og Herrens formaning (s. 858 og 859). 

men uglen har en mus i kloen og ræven en gås i flaben, hvilket ikke var for-
udsat ; derimod følger hanen og hønen nøje ordene: »og fuglene vorde mang-
foldige på jorden«. Nr. 7: Evas skabelse; der var svage spor af træer og buske 
i baggrunden; måske fordi denne kappe vender mod menigheden, er billedet 
særligt udstyret med en bred ramme af egeblade og agern (fig. 10). Nr. 8: Gud 
formaner Adam og Eva (fig. 12); forskellen mellem den mandlige og den 
kvindelige legemsbygning er på dette og de følgende billeder smukt karakteri-
seret. Nr. 9: syndefaldet (fig. 9); en hornet slange snor sig op ad træet med 
et æble i munden, og menneskeparret dækker deres nøgenhed med løvkoste. 
Nr. 10: uddrivelsen af paradis (fig. 9); ærkeenglen står med løftet sværd på 
en stor kalk, vist en misforståelse af forbilledet, som det ses af altertavlen fra 
S. Petri kirke i Hamborg, hvor der under englens fødder er et rundt tårn i 
paradismuren. Nr. 11: Adam og Eva efter uddrivelsen; under et tag sidder Eva 
i lang klædning og spinder, ved hendes fødder står en vugge med den lille 
Abel i svøb, og Adam sidder med sin overklædning smøget ned til hoften og 
varmer sig ved arnens ild. Nr. 12: Adam på markarbejde. 

På siderne af billedet med Evas skabelse er i to sammenhørende billeder 
en højst usædvanlig fremstilling. På det ene står en ung mand ved et døds-
leje og opfanger med hånden nogle ganske fine stråler, sjælen, der forlader 
den døendes mund (fig. 10 og fig. 8 nr. 13). På det andet billede, nr. 14, af-
leverer han strålerne til en engel ved porten til en pragtbygning; men den 
unge mand er i mellemtiden blevet gammel og skægget, og porten er spærret 
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af et blottet sværd. Der kan ikke være tvivl om, at det er indgangen til para-
dis, og måske er det Adams sjæl, der efter en menneskealders ophold i skærs-
ilden når den sidste prøvelse ved indgangen til den evige salighed. 

I kappefligenes øverste del er fremstillet 12 siddende patriarker. Kun David 
har sine ydre kendetegn, krone og harpe, de andre er på nær een, der sidder 
med en bog, navngivne på skrif tbånd, hvoraf eet dog mangler indskrift . 
Personerne er: Amos (nr. 15) fulgt af en indskrift med ganske fine skrif t tegn: 
»filii audite (verbum) dni« (»sønner, hør Herrens (ord)«, Amos 3, 1), »abacuc« 
(Habakuk, nr. 16), »aaron« (Aron, nr. 17), »iecee« (Isai, nr. 18), »heceas« (Ho-
seas, nr. 19), navnløs (nr. 20), »iocwa« (Josva, nr. 21), »moice« (Moses, nr. 22), 
»balaam« (Bileam, nr. 23), »ecayas« (Esaias, nr. 24) fulgt af »egredietur« (»der 
skal opgå«), begyndelsen af Esaias 11, 1, David (nr. 25) og en navnløs (nr. 26). 
Indskrifterne er med minuskier, undtagen skriftstedet hos Esaias, der er i 
lukkede majuskler. Figurerne er iført lange gevandter, dog bærer Josva kun 
alba og er desuden skaldet og glatraget, mens de andre har langt hår og skæg 
og bærer enten bind om panden, jødehat eller s t rudhætte . I kappefligenes 
nederste spidser er malet fantastiske drager (fig. 9), og billedbaggrunden i 
hele hvælvet er, hvor det ikke strider mod skabelseshistorien, strøet med 
stjerner, træer og blomster, tildels skabelonmalede. 

Farverne er rødbrunt , gulokker, grønt, gråt, sort samt en nu dekomponeret 
mønje, men ved at anvende dem snart laserende i ganske tynd påstrygning, 
snart helt dækkende, har maleren opnået en rigt nuanceret virkning og for-
mået at lade figurerne fremtræde plastisk. Kunsthistorisk er billederne, der er 
nært beslægtet med hvælvmalerierne i Vester Broby (D.K. Sorø, s. 308), be-
tinget af Mester Ber t rams altertavle fra S. Petri kirke i Hamborg 9 eller måske 
af et fælles, nu ukendt forlæg. 

I N V E N T A R 

Alterbordet består af et umalet fyrretræspanel. 
Altertavle i bruskbarok med malet årstal 1674, udført i Henrik Werners 

værksted. Den firsøjlede tavle afviger — og ikke på nogen heldig måde — i 
opbygningen fra værkstedets andre tavler, idet det store, forsænkede midt-
felt, der rummer den sædvanlige nadverfremstilling med helt frie figurer på 
arkitektonisk baggrund (fig. 14), gennemskærer postamentet forneden og 
springer frem foran dette. De smalle, nicheagtige sidefelter indeholder figurer 
af Markus og Johannes, de snoede storsøjler har kapitæler med udtrukne vo-
lut ter og høje prydbælter. På postamentet , der har svungen kontur, sidder 
store, vingede englehoveder mellem bølgelister, hvoraf den nederste forkrøb-
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Fig. 13. Østofte. Indre, set mod øst, 

ber om midtfeltets fremspringende gulv. Storgesims findes kun over side-
fagene, med kraftige bølgelister og englehoveder på krumknægtene; over ge-
simsen står figurer af Lukas og Matthæus mellem små topornamenter. Tavlens 
topstykke hviler direkte på midtfeltets brede, skrå ramme og indeholder et 
opstandelsesrelief, svarende til Maribo-tavlens (s. 57), flankeret af snoede 
søjler; dets gesims svarer til storgesimsen, men mangler bølgelister. Øverst 
står en lille engel med rigsæble, omgivet af volutslyng. De små stor- og top-
vinger har bruskværk. 

Altertavlen, der restaureredes 192410, står med dæmpede farver, hoved-
sagelig f ra den ældste staffering, grå, grågrøn og gulligrød marmorering med 
rødt, blåt og lidt sølv og guld; i frisen står »Anno 1674« og i topstykkets frise: 
»Ego sum resurrectio et vita« (»jeg er opstandelsen og livet«), med gyldne 
versaler. Bag på altertavlen stod tidligere, at den blev malet 1672, 1842, 
1847 og 1883. 

Altersølv. Kalk f ra 1668 med nyere bæger. Sekstunget fodplade og fod med 
plat te over vulst, hvorover foden rejser sig i en keglestub, seksbuklet skaft 
og meget flad knop med seks tunger på over- og undersiden og i de rudefor-
mede mellemrum graverede versaler HIESISB( ! ) . Langs fodens rand står 
en graveret versalindskrift : »Denne Kalck oc Disck hafver Ørstøfte Kierckis 

E. Skov 1950 
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N. Termansen 1924 

Fig. 14. Østofte. Altertavlens midtfelt (s. 860). 

Sogneprest Capellan oc menige Sognefolck bekostet oc foræret til Kiercken 
Anno 1668«. Stort bæger fra begyndelsen af 1800'rne. På kalkens fodplade er 
stemplet en lilje (Odense bymærke?) og SP for en ukendt mester. Meget dyb 
disk, glat, med to udslidte stempler. Oblatæske (fig. 15), o. 1700, svarende til 
Nakskovs (s. 105) og skænket af fru Søster Lerche, der var gift med Eggert 
Christoffer von K n u t h og som på mange måder interesserede sig for kirken 
og sognet1 1 ; på låget graveret NN og på siden N. Under bunden Nakskovs 
byvåben og mestermærke for Herman Corditzen Holm (Bøje s. 298). Vin-
kander. 1) Sort, af københavnsk porcelæn. 2) 1857, af plet, under bunden 
graveret : »Skjænket til Østofte Kirke af Sogneprovsten, Provst Kofod Ancher 
efter 46 Aars Tjeneste« (sml. kirkegårdsmonument nr. 6, s. 866). 

Sygekalk med graveret, s tærkt forenklet bladfrise på bæger og knop. Gra-
veret indskrif t : »Johan Henrich Greve af Knu th . Deo Triuno 1776«. Ingen 
stempler. Vinbeholder og oblatæske med skruelåg til indlægning i bægeret. 
Disk med forgyldt cirkelkors, Københavns bystempel og mestermærke for 
Jacob Schouw (Bøje 567). Samtidigt etui betrukket med sort lærred og foret 
med rødt klæde. 
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Alterstager i barok, skænket 1692, 38 
cm høje. Hul- og rundstavprofileret 
fod med bred fodplade, hvilende på tre 
flade kugleben, profileret skaft med ba-
lusterled mellem to rundled og lyseskål, 
hvis profiler svarer til fodens. På skaf-
tets balusterled er graveret årstallet 
1692, to våben for Knu th og Lerche 
samt initialerne E C V K og S L for ge-
heimeråd Eggert Christoffer von Knu th 
og hans hustru Søster Lerche. 

Messehagel (fig. 16) fra 1759 af rødt 
fløjl, kante t med guldgalloner og lukket 
med store, pyntelige hægter. På ryggen er 
med guld- og sølvtråd broderet en kru-
cifiksgruppe, hvis figurer er ret grove. 

Døbefonte. 1) Fra slutningen af 1800'rne, af kunstsandsten. I nordfløjen. 
2) 1917, af granit, en efterligning af en romansk font. I korbuens sydside. 

*Døbefonte. 1) Senromansk eller tidliggotisk, et gotlandsk eksportarbejde 
af kalksten, tilhørende den såkaldte bægerbladstype (sml. Fejø, s. 876); kun 
den nederste del af den store kumme er bevaret. I Maribo stiftsmuseum. 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 413). 

2) O. 1700, af træ, et landligt snedkerarbejde, 75 cm høj, tvm. 62 cm. Kum-
men er ot tekantet , baldakinformet med svagt buede sider, profilerede ribber 
på kanterne og bærer en stærkt fremspringende plade med udsavet kantliste 
og nedhængende tunger under hjørnerne; i pladens midte er et cirkulært hul 
til anbringelse af et dåbsfad, 25,5 cm i tvm. Ottekantet fodstolpe med flåd-
snittet, bølget bånd på siderne og en vulst ved overgangen til den brede, flade, 
profilerede fod. I Maribo stiftsmuseum. 

Dåbsfade. 1) 1857, af plet, glat med graveret skriveskrift: »Skjænket til 
Østofte Kirke af Sogneprovsten, Provst Kofod Ancher efter 46 Aars Tjeneste« 
(sml. al terkande nr. 2, s. 862). 2) 1919, af messing. 

Dåbskande af tin, fra Hans Høys værksted. 
*Korbuekrucifiks (fig. 17), ung-gotisk, o. 1300. Hovedet hælder svagt til 

højre og har båret krone; langt hår, der bag ørerne falder ned over nakken, 
svagt kløftet hageskæg. Armene mangler. Mager, langstrakt krop med svagt 
antydede ribben og vunde i højre side; den højre, brede fod er lagt over den 
venstre. Langt lændeklæde, t rukket op over højre knæ og lagt i vulst om hof-
terne med knude ved højre side. Rester af kridtgrund under nyere grå over-
maling. Korstræet er forsvundet. I Nationalmuseet. 

Fig. 15. Østofte. Oblatæske (s. 862). 
G. K. K. 1950 
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L. Larsen 1949 

Fig. 16. Østofte. Messehagel 1759 (s. 863). 

Prædikestol i bruskbarok, o. 1650. Stolen har fem fag, hvoraf de lire inde-
holder en stor bruskværkskartouche indrammet af en tandsnitliste med af-
rundede tænder ; i kartoucherne står reliefskårne s ta tuet ter af dyderne Klog-
skab, Håb, Retfærdighed og Tro med deres a t t r ibut ter . I faget nærmest væg-
gen er indsat en nyere, glat fylding. På stolens hjørner findes fire hermer uden 
at t r ibut ter , med udt rukne volutkapitæler og bruskværk på de høje skafter. 
Gennemløbende postament og gesims med henholdsvis masker og englehoveder 
på hjørnerne. Små bruskværks hængestykker. Nyere bærestolpe og opgang. 
Ny, broget staffering, i faget ved væggen bibelord med gylden f raktur . Ifølge 
en indskrift bag på altertavlen blev stolen stafferet 1672, 1842, 1847 og 1883. 
I skibets sydøsthjørne. 

Stolestader og degnestol f ra slutningen af 1800'rne, med glatte gavle. 
†Kiste. Standkiste af jernbunden eg, stillet på enden og indmuret i nordre 

apsisvæg, hvor den t j en te som skab. Kisten blev udtaget ved apsidens re-
staurering 1914 (sml. s. 856) og var da så medtaget af murfugtigheden, at den 
ikke kunne bevares. 

Pulpitur f ra 1800'rne med slanke, drejede balustre, bag hvilke et nyere 
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G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) O. 1593. Sognepræst Jørgen Christensen (Georgins Christiani), 
provst over Fuglse herred, død S. Hansdag 1593, 73 år gl., og hans hustru 
. . . , der døde �. Figursten af grå kalksten, 180 x 120 cm, med stærkt ud-
slidte reliefversaler (latin). Under et dobbelt rundbueslag, der bæres af små 
konsoller ved siderne og et englehoved i midten, står provsten og hans hustru 
i lavt relief, han i ornat med en bog i hånden; hen over deres ben er anbragt 
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fyldingspanel er fastgjort . Anbragt i 
skibets vestende. 

Lysekrone, 1700'rne. Kort , profileret 
stang med stor hængekugle, otte S-
svungne lysearme og derover fem små 
prydbøjler; topfiguren er en flakt ørn. 
I nordfløjen. 

Tårnur med sortmalet skive med sølv-
tal. Et †sejerværk nævnes 1812 (syn). 

Klokker. 1) 1596. Om halsen toliniet 
versalindskrift mellem stiliserede blom-
sterfriser: »Denne Klocke er bekostyt 
tyl Guds Ære oc Ørstofte Kyrckis Pry-
dels 1596, der w(elbaarne) lomfru So-
phia Gyllenstiern waar abb(edisse) oc 
Forsvaar til denne Kirke« og på slag-
ringen: »Her Hans Bruun Sogne Here 
oc Provest Hans Madsen Jurgen Baane 
kircke weiier(!). Sit nomen Domini be-
nedit tum(!)« (»velsignet være Herrens 
navn«). På klokkelegemets ene side et 
relief med en stor nøgle og på den an-
den et dobbeltvåben med en stjerne og 
tre sparrer. Hankene er smykket med 
kvindehoveder. Tvm. 102 cm. 

2) Støbt af I. C. og H. Gamst, Kiø-
benhavn, 1824. Indskrift om halsen un-
der en rankebört . Tvm. 106 cm. 

†Klokker. 1528 havde kirken to klok-
ker, hvoraf den største, hvis vægt ikke er angivet, afleveredes ved klokke-
skatten dette år. 1823 var den største af kirkens klokker revnet (syn). 

L. Larsen 1952 

Fig. 17. Østofte. *Korbuekrucifiks (s. 863). 
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en stor rektangulær kartouche med gravskriften, der er begyndt som rand-
skrift. Over figurernes hoveder stod oprindelig: »Hodie mihi cras tibi« (»i dag 
mig, i morgen dig«) (præsteindberetning). I hjørnerne cirkler med evangelist-
tegn. Indmuret i korets sydvæg. 

2) O. 1600 25. Figursten af grå kalksten, 185,5x 102 cm, med helt bort-
slidt indskrift , sikkert lagt over en præst. Den afdøde ses midt på stenen med 
en bog i hænderne, stående under et konsolbåret rundbueslag. I hjørnerne 
cirkler med evangelisttegn. Samme værksted som foregående. Indmuret i 
korets nordvæg. 

3) O. 1650? Grå kalksten, 146 x 94,5 cm, stærkt ødelagt. Over et udslidt 
skriftfelt spores et relief af Kristus med sejrsfanen under et rundbueslag, 
og i hjørnerne er der svage rester af cirkelfelter. Indmuret i korets nordvæg. 

4) O. 1677 (?). . . . 18. febr. . . . 7? år gl., med sin hustru . . . Pedersdatter, 
død 20. juni 1677 (?). Rød kalksten, 121 x 78 cm, med fordybede versaler og 
ganske uden udsmykning. Indmuret i korets nordvæg. 

5—7) I t å rn rummet står tre helt udslidte gravsten, den ene af rød ølands-
kalk, 135 x 79 cm, de to andre af gråblå kalksten, 165 x 93 og 141 x 90 cm. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1802. Sandstenssøjle af firkantede og cylindri-
ske led med indskrifter (fordybet skriveskrift) på de tre sider, over magister og 
provst Johan Arendt Dyssell, født 26. juni 1726, død 28. nov. 1795; Catharina 
Elisabeth Hiorth, født 10. okt. 1772, død 15. nov. 1802, og Maria Catharina 
Schive, enke efter skibs capitain I. A. Hiorth, født 15. okt. 1748, død 5. april 
1801. »T. T. Dyssell satte med dyb sorg dette minde«. På kirkegården. 

På et gravsted syd for kirken findes fem monumenter : 2) Beathe Wilhjelm, 
f. Aagesen, død 26. mar ts 1831, 77 år 20 dage gl. Marmorplade med fordybet 
skriveskrift. I skibets sydmur. 

3) Ane Johanne Christine Ancher, f. Wilhjelm, død 30. sept. 1832, 43 år 
gl. Marmorplade med fordybede versaler, i skibets sydmur. 

4) Mathias Wilhjelm, født 13. nov. 1755, død 10. okt. 1844. Som nr. 3, i 
skibets sydmur. 

5) Johanne Sophie Ancher, født 5. okt. 1782, død 8. juli 1845. Støbejerns-
kors med palmetter . 

6) Peter Kofod Ancher, ridder af Dannebrog, provst for Musse og Fuglse 
herreder, sognepræst for Stokkemarke i syv år, for Østofte i 39 år, født 4. aug. 
1784, død 1. febr. 1867. Som nr. 3, i skibets sydmur. 

7) Gårdmand Jørgen Nielsen i Houlykke, født 29. maj 1814, død 22. sept. 
1850. Støbejernskors på kirkegården. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde 1803—13, 1816—24, div. år (stifts-
øvrighedsarkivet, LA); Syn over Lollands østre Provsti 1829—44 (provstearkivet, LA). 
— Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — 
Karen Brahes MS nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse), s. 65 (LA. Odense). — Museums-
indberetninger af Mogens Clemmensen 1908, Eigil Bothe 1910 (kalkmalerier), C. A. Jen-
sen 1919, Gertrud Købke Knudsen og E. Skov 1950 og Aa. Boussell 1951. 

J . K o r n e r u p : Notesbog XI I . 1859. S. 15 (NM). — M.Clemmensen: Notesbog I, 
2—37 (NM). 

1 T. Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred II, 15 f. 2 Repertorium 24. 
sept. 1451, 12. juli 1453, jfr . Acta pontificum III , 194f., Kall Rasmussen: Musse Herred, 
s. 93. 3 Bobé, Graae og West: Danske Len, s. 148. 4 Smst. s. 150. 5 Repertorium 
24. april 1502. 6 Trojel, o. anf. st., s. 19. 7 Smst. s. 22. 8 Smst. s. 24. 9 Al-
fred Lichtwark: Meister Bertram. Hamburg 1905. 10 Af C. Frederiksen og Kr. Due. 
11 Danske Atlas VI, 474. 

A 

Fig. 18. Østofte 1808. 
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Aa. Rl. 1951 Fig. 1. Fejø. Ydre, set fra sydøst. 

F E J Ø K I R K E 
FUGLSE H E R R E D 

Kirken var i katolsk tid viet til S. Nicolaus1. Om dens ejerforhold i middelalderen 
vides kun, at kronen allerede for reformationen havde kaldsretten2 . Kirken for-

blev under kronen, indtil den 1689 blev overdraget bispeembedet i Odense3. Ved op-
rettelsen af Laaland-Falsters stift i 1804 blev den lagt under dettes bispeembede4. 1834 
blev kirken overtaget af staten og overgik til selveje 1. januar 1935. 

Sagnet fortæller, at kirken blev bygget afsides af frygt for spøgeri på kirkegården5. 

Kirken ligger meget smukt ganske nær ved stranden på øens østkyst i lige 
stor afstand fra de to byer. Beliggenheden skyldes formentlig hensynet til 
Askø og Femø, som Fejø kirke var sognekirke for næsten lige til middelalderens 
slutning. Kirkegården er omgivet af en mur af kløvet kamp afdækket med 
cementplader. I nordsiden er en kørelåge af jern, og på hver side af et nyere 
lighus med tilhørende stald ved kirkegårdens østende er en mindre låge. 
Biskop Bloch lod i 1794 som kirkeejer opsætte nye, murede porte6 . Ca. 100 m 
nord for kirken ligger en annekskirkegård. 

Kirken består af senromansk kor og skib og gotisk tårn og våbenhus, alt 
af munkesten i munkeforbandt og med kampesten i murkernen. 
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Den senromanske kirke er bygget af 10 cm tykke, røde munkesten med sort-
brændte bindere og rygfugning. Enkelte sten er gule, og i vestgavlen ses 
marksten og konsolsten af kridt. Over en kampestenssyld ligger et afrundet 
sokkelfremspring, der på koret løber rundt om hjørnelisenerne, mens det på 
skibet er meget højtliggende og afskæres af lisenerne. 

Koret er bygget først og er ikke i forbandt med skibet. Nordre sidemurs 
vestre lisén er ganske smal, og sydsidens mangler helt, måske fordi skibets 
østgavl er blevet tykkere end først beregnet. Korgavlen har tre blændede 
vinduer, hvoraf det midterste er højest ; falsene er smige og har nye lysnings-
sten, stikkene er blødt spidsbuede med omløbende skifte af krumme sten. 
Taggavlen har en meget stor, uregelmæssigt spidsbuet blænding, hvori der 
mellem to savskifter er muret stående siksak; over blændingen er et savskifte 
og et t rekantfel t med siksakmuring. Inden sidste restaurering havde gavlen 
en tynd, næppe oprindelig kam med top- og fodtinder; nu dækker taget ud 
over muren. I sydsiden sås inden sidste restaurering en fals af et oprindeligt 
vindue øst for det nuværende. Præstedøren (lig. 4) står i et lille portalfrem-
spring med skråtafdækkede kamtakker ; den mangefalsede dårøbnings runde 
bue med omløbende skifte af krumme løbere er rekonstrueret. Gesimsen dan-
nes af en romansk buefrise af tynde, krumme sten på profilerede binderkon-
soller med afrundet underkant ; derover ligger et savskifte, der nu har ad-
skillige skifter moderne murværk over sig. Tidligere havde muren over sav-
skiftet en meget bred sugfjæl fastgjort til tagværkets stærkt fremspringende 
skotømmer. Korets nordside har ingen spor af gamle muråbninger; gesimsen 
er som sydsidens. 

Skibets østgavl har lidt over rejsehøjde i hver side et kort savskifte, og 
derover er gavlen muret med stående siksak indtil den nymurede, øverste top. 
Der er nu ingen kamme, og taghældningen er lavere end kortagets, men ski-
bets vestgavl viser, at hældningerne oprindelig har været ens. Sydportalen 
sidder i et re tkante t fremspring; døråbningen, der endnu er i brug, har tid-
ligere haf t tre false, hvoraf den midterste var et rundled, og runde buer, som 
nu er ers tat te t med en lavere spidsbue. Indvendig sidder døren under et spær-
stik. Det midterste af sydsidens tre oprindelige vinduer blev fremdraget i 
1911. Vinduesfalsen var dobbeltsmiget med lysningssten og med en re tkantet 
fals ved ydersiden, stikket var en afrundet spidsbue med omløbende løber-
skifte; udenpå lysningsstenene sad rester af en blyrude med tre rektangulære 
glas i bredden. Gesimsen består af en trappefrise med svagt forsænkede felter; 
frisens konsolsten er rundstavprofilerede bindere, på våbenhusloftet ses små 
skråsnit i den lodrette platte, og alt tyder på, at de egentlig skulle have båret 
en buefrise. Gesimsens to små overliggende udkragninger er nye. Skibets 
nordside er som sydsiden, dog er nordportalen ti lmuret og har tre retkantede 



870 F U G L S E H E R R E D 

false. Skibets vestgavl (fig. 5) har lige under bjælkelagshøjde haf t et svagt 
spidsbuet vindue med omløbende løberskifte; det sidder mærkeligt nok ikke i 
gavlens midtakse. Gavltrekanten er svagt udkraget og har tre store blændinger 
med runde tvillingbuer på plumpt udformede midtkonsoller, der i midtblæn-
dingen er af kridtsten. De een sten brede piller mellem blændingerne afsluttes 
forneden med hulsnit i kanterne over en afrundet konsol. Sideblændingernes 
yderste kant og yderste bue er afrundet , blændingernes sålbænk dannes af 
en skråkant, i midtblændingen er den af hensyn til vinduet løftet fem skifter. 
Sideblændingernes bund har en primitiv udsmykning af skråtstillede løber-
skifter, i den nordre desuden et savskifte; buefelterne er muret af sten på 
fladen, og i det mindste disse har været pudsede. Over blændingerne ligger et 
savskifte, og umiddelbart derover har den gamle gavllinie et knæk, der dog 
måske kan skyldes, at et savskifte eller en anden dekoration er f jernet . I 
murværket står en del åbne bomhuller. 

Det indre. I korets overmure sidder med en afstand af op til 120 cm huller 
til skråkonsoller af Gloslundetype (sml. s. 356); vægpudsen stopper ved kon-
solhullernes underkant . Triumfbuen er antagelig ommuret. 

Ændringer og tilføjelser. I koret blev i gotisk tid indmuret en krydshvælving 
med svære, spidsbuede vægbuer samt kappesøm undtagen mod vest. Hvæl-
vingen står på falsede hjørnepiller, hvoraf kun den sydvestre har et t ynd t 
vederlagsbånd. Vistnok både i kor og skib har været indbygget store, gotiske 
vinduer. På skibets vestgavl er kammene ommuret, muligvis med kamtakker , 
før tå rne t blev opført. 

Tårnet er bygget på en svær kampestenssyld og har på vesthjørnerne pil-

Fig. 2. Fejø. Plan. 1:300. Målt af M.Clemmensen 1911. 
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ler, som er skalmurede, vistnok 1858 (syn). Spidsbuede vinduer fra nyere tid 
i nord og syd er nu at ter tilmurede, og i stedet er i vestsiden nyindsat et stort 
vindue, hvis ydre false måske er gamle. Tårnrummet har nyere bjælkeloft. 
Det samtidige t rappehus på sydsiden har falset, fladbuet dør og spindeltrappe 
med loft af stigende fladbuer. Det lave mellemstokværk synes ikke at have 
ha f t lysåbninger. I klokkestokværket er mod syd et smalt, fladbuet glamhul, 
mod nord og vest rundbuede tvillingglamhuller, antagelig af nyere oprindelse. 
To lag bjælkehuller, det underste lige over klokkestokværkets bjælkelag, det 
øverste ca. 250 cm derover og ca. 60 cm under murkronen, fører ud gennem 
tårnmurene; ved hjørnerne er de diagonaltstillede. Tårngesimsen, der består 
af to små udkragninger, er ny. Over tårnets pyramidespir sidder en fløj stang 
med årstallet 1865 under en femtakket krone. 

Våbenhuset er i sengotisk tid bygget i to omgange. Den ældste, tyndmurede 
del har mod øst et to skifter høj t savskifte ca. 1 m over jorden og synes at 
have haf t en lille glug. Sydgavlen med den ombyggede dør har tidligere haf t 
en cirkelblænding; nu har den en moderne dekoration af strøm- og savskifter. 

Tagværkerne over koret har indtil nyeste tid været middelalderlige med 
langt udstikkende spærfod, spærstiver, lange kryds bladet til spæret og dob-
belte hanebånd. Samtidig med, at kormurene blev forhøjet, blev tagværket 
ændret. Skibets tagværk er ikke gammelt ; i tårnets pyramidetag sidder en-

Fig. 3. Fejø. Nordfaçade. 1:300. Målt af M.Clemmensen 1911. 
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Aa. Rl. 1951 

Fig. 4. Fejo. Præstedør på korets sydside (s. 869). 

kelte gamle stykker egetømmer om den svære konge, hvis top var bortrådnet 
i 1817. 1837 synes tårnet at have haf t blytag (syn). 

Kirkens vinduer er nu alle sammen en vistnok ret fri rekonstruktion efter 
det i 1911 fundne, oprindelige vindue (s. 869), og de er alle større end dette. 
I 1840 blev et nordvindue flyttet lidt til siden, og det gamle, »som bestod af 
to stykker, var i bly og uden karme«, blev t i lmuret (rgsk.). 1845 indsattes 
seks nye vinduer af jern (kaldsbog), men allerede 1794 har man udvidet vin-
duer6 . 1861 blev loftet i skibet malet med perlefarve (kaldsbog). Gulvet be-
står nu af gule murs ten; udvendig er kirken hvidkalket og hængt med vinge-
tegl, på pillerne findes enkelte munketegl. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et glat, egetræsmalet fyrrepanel, formodentlig fra 1861. 1826 
nævnes et muret †alterbord (rgsk.). 

†Alter klæder. 1) Nævnt 1692 (rgsk.). 2) Omtalt 1794 som nyt, af mørke-
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blåt »manchiester« med brede sølvgalloner6. 3) 1832, af mørkeblåt »halv casi-
mir«, med uægte sølvtakker (rgsk.). 

Altertavle (fig. 7) i høj-renaissance fra 1600'rnes første årti, af samme 
snedker som prædikestolen, der er signeret CL, mens snedkerens signatur 
plejer at være CLS (sml. for eks. Gurreby, s. 438). Tavlen har fire søjler, kva-
dratisk storfelt, smalle sidefelter med arkader over (nyere?) løvemasker, i 
sidefelterne og i de to topfelter er der udsvejfede arkadepilastre. Tavlen er 
smykket med værkstedets sædvanlige, tørre beslagværk med rig anvendelse 
af bosser. I sidefelterne er der påsat en stor, nyere palmegren og lilje og i 
topfelterne flade s tatuet ter af Moses og David (efter Thorvaldsen), udført af 
billedskærer Sundberg; foran det t rekantede gavlfelt er en stor, nyere hellig-
åndsdue. Storfeltet optages af et maleri, bebudelsen, signeret Chr. Dalsgaard 
1861. Det gamle †maleri forestillede nadveren (kaldsbog). Tavlen står nu med 
guld på blankt træ, i frise- og postamentfelter er der bibelord med fraktur , 
men den har tidligere været stafferet; på dens sydside stod 1861: »1668, re-

nov. 1845« (kaldsbog), sikkert to stafferingsår. 
†Altertavle. 1826 nævnes en gammel altertavle i skibet (rgsk.). 

Fig. 5. Fejø. Skibets vestgavl. 1:100. Målt af Charles Christensen 1951 (s. 870). 



874 F U G L S E H E R R E D 

Kr. Due 1927 Fig. 6. Fejø. Indre, set mod øst. 

Altersølv. Kalk f ra 1704, nu 21 cm høj, omtrent svarende til Vesterborg 
(s. 625), blot er foden ottetunget, knoppen har et tilsvarende antal bukler, 
og der er antydning af rudebosser. Under foden står med graveret skrive-
skrif t : »Anno 1662 den 30. Martii haver sl. hr. Laurids Hansen, da Sogne 
Præst til fæøe med sin kiere Hustru sl. Maren Castens dat ter forærit denne 
Kalch og dish, som veiede halftredie og tiuve Lod; men Anno 1704 d. 30. Oct. 
er den omgiort forbedrit med 14 Lod stemplet Sølf og forgyldet, som haf r ( ! ) 
kostet med Arbeies Løn 27 dlr., hvortil t i l ( !) er givet af Sogne Præsten Hr. 
Christen Jespersøn Schou med sin kiere Hustru Sille Maria Pedersdatter 
Worm 4 dlr. Raadmand Lavs Poulsen af Nye Kiøbing 1 Rdlr., Miechior(!) 
Larsen 6 Sldlr., sl. Peder Hansen 3 dlr., sl. Søren Hansen 3 dlr., Rasmus Han-
sen 3 dlr. 2 mrk., sl. Søren Hansen og Hans Ollesøn 1 decaton, sl. Olle Han-
sen 1 Rdlr., Peder Ollesen 1 dlr., Hans Ollesen 1 Rdl. Gud fornemmeligen til 
Ære«. Nyere bæger. Mestermærke vistnok for Herman Corditzen Holm, Nak-
skov (Bøje, s. 298). Stor, pragtfuld disk f ra 1662 (sml. ovenfor), næsten 21 cm 
i tvm., med drevne og punslede barokblomster på randen; stemplet med utyde-
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G. K . K . 1949 Fig. 7. Fejø. Altertavle (s. 873). 

ligt byvåben og mestermærke HBL for ukendt mester. På bagsiden graveret 
GKDD. Oblatæske f ra 1722, langstrakt ot tekantet med randvulst på låget og et 
fastni t tet , støbt krucifiks. På låget er graveret Exod. 16, 15 på hebraisk, under 
bunden står med graveret skriveskrift: »Gud til ære og Kiercke alterit paa 
Fæør Til Zirat og Prydelse Er Denne sølf Eske forærit af Sogne Præsten 
sammested Peder Thomesen Blickfeld Hands Elskelige Hustru Anna Sophia 
Blichfelds A° 1722«. Inde i bunden er stemplet Københavns våben 1722 og 
mestermærke for Christen Jensen 1720 (Bøje s. 53). Vinkande fra o. 1845 
af københavnsk porcelæn. 

Sygekalk og -disk, s templet: A. Dragsted [18]97. 
Alterstager, sengotiske, 33 cm høje, på t re poteformede ben, med ret 

flad, karnisprofileret fod- og lyseskål og cylinderskaft med svær, rund midt-
knop. Lysetorn af malm. Svarer omtrent til alterstagerne i Gloslunde kirke 
(s. 361). 

†Messehageler. 1692 nævnes en gammel rød messehagel og en ny af viol-
brunt silkeplyds (rgsk.). 
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G. K . K. 1949 

Fig. 8. Fejø. Døbefont (s. 876). 
G. K. K. 1949 

Fig. 9. Fejø. Stolestadegavle 1561 (s. 877). 

Alterskranke, ny-gotisk, af smedejern med enkle spidsbuer, sikkert samtidig 
med stolestaderne. 

†Messeklokke. 1840 omtales en ældgammel lille klokke i koret, der faldt ned 
ved en reparation for flere år siden og gik i stykker (rgsk.). 

Døbefont (fig. 8), ung-gotisk, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten, 61 cm 
i indvendigt tvm. Fonten tilhorer den spidsbuede arkadetype og svarer om-
trent til Horslunde (s. 556), men har i modsætning til denne bevaret sit cy-
lindriske skaft . Kummen er udmuret med munkesten, således at den passer 
til dåbsfadet. I korbuen. (Mackeprang: Døbefonte s. 412). 

Dåbsfad af messing fra 1689, tvm. 57 cm, glat, med påloddet krucifiksgruppe, 
hvis Johannesfigur mangler. Langs randen en graveret versalindskrift: »Anno 
1689 er dette døbe vand fad til Fæø kirke forærit af Johan Naus Kaaber 
Handler udi Nyekiøbing, oc hustro Chatarine Elisabeth Bruns til en prydelse 
oc almindelse dennom til ihukomelse for bevisde naade af gud, der hans gods 
under øen paa iis nedsiunked 29. Januari i oc igen en del d. 4. Februarii blef 
reddet oc berget, huor forre gud verre lovet oc benediet evindelig amen«. 

Dåbskande, moderne, af messing. 
Korbuekrucifiks, sengotisk, fra sidste halvdel af 1400'rne. Figuren, der kun 

er ca. 80 cm høj, har lokket hår og skæg, bærer tornekrone og hænger i skråt 
s trakte arme. Brystkassens underside er skarpt markeret, ribbenene kun svagt; 
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G. K.K. 1949 
Fig. 10. Fejø. Kirkeskib 1811 (s. 878). 

smalt lændeklæde med midt- og sidesnip, krydslagte fødder. Bronceret, på 
nyt korstræ. Over korbuen. 

Prædikestol i høj-renaissance, samtidig med og af samme mester som alter-
tavlen; snedkerens reliefskårne signatur, CL, findes på et af postamentfrem-
springene. Stolen, der består af fire fag og et opgangsfag, svarer nøje til prædike-
stolen i Gurreby (s. 438). Underbaldakinen består af udsavede bøjler samlet 
på en midtkugle, der hviler på en snoet smedejernsstang. Nyere opgang. 
Himmelen er forsvundet. 

I arkaderne fandtes tidligere malerier af apostlene; de blev 1863 erstat tet 
af udskårne evangeliststatuetter (Matthæus og Johannes efter Thorvaldsen), 
udført af billedskærer Sundberg (kaldsbog). 

Stolestaderne er fra 1845 (kaldsbog), med spidsbuede gavle, egetræsmalede 
med sorte fyldinger. I de Heste stader findes rygpaneler med fyldinger i re-
naissance-profileret rammeværk, sikkert s tammende fra et sæt †stolestader fra 
1567, hvoraf den øverste del af to gavle er bevaret (fig. 9). Gavlene, der er 
af fyr, har under en halvrund afslutning et cirkelfelt med reliefskårne skjolde, 
hvoraf det ene indeholder årstallet 1567, det andet et bomærke (kronet slange 
og kors); herunder findes et forsænket felt med foldeværk, hvis stave er for-
met som fløjter. 1826 nævnes 47 stole med døre (rgsk.). 

Degneslol i renaissance, muligvis samtidig med stoleværkct fra 1567. For-
siden har nederst tre høje og derover tre smalle fyldinger i profileret ramme-
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værk og øverst en glat frise, tredelt af store ædelstensbosser, under en nyere, 
glat kronliste; rygpanelet svarer til forsiden, men kronlisten er gammel, med 
æggestav og tandsni t . Gavlen har nederst et rhombeformet felt af pålagte 
profillister mellem kannelerede pilastre, hvorover der er spor af et nu for-
svundet bueslag, kronet af en t rekantgavl ; derover sidder et mindre, rhombe-
formet felt svarende til det nederste, og gavlplanken afsluttes af en t rekant-
gavl med udsavede volutbøjler på siderne. 

Fyldingerne er sorte, rammeværket egetræsmalet, med brogede farver på 
smalfyldingerne, kronlisten og gavlen, der har hvide, stiliserede blomster i 
felterne. I frisefelterne står sort f raktur , antagelig fra 1600'rne, på forsiden: 
»Denne ehr min elschelige Søn ud i huilchen ieg haffuer behagelighed«, på 
rygpanelet: »Fader Jeg befaler min aand i dine Hender«; i forsidens smal-
fyldinger står versaler, Luc. 2 og Luc. 11, i rygpanelets Matt. 27 og Luc. 11. 
Stolen står i korbuens sydside. 

†Præstestol flyttedes 1809 længere ned mod kirkestolene (kaldsbog). 
Dørlås f ra 1600'rne, en trekløverformet kasselås, 33 cm lang, med ovalt, 

fliget låseblik. 
†Pulpi tur . 1688 omtales et pulpitur i tårnet , »hvorpå af ungdommen ofte 

begås stor uskikkelighed under tjenesten«, hvorfor det ønskedes flyttet ind i 
kirken (syn); det fjernedes 1845 (kaldsbog). 

Orgel, skænket 1884 af øens beboere7. 
Pengeblok af eg med smedejernslåge foroven, 78 cm høj, egetræsmalet. I 

våbenhuset. 1826 nævnes også en †blok i koret (rgsk.). 
Pengetavle med overmalet årstal 17 . . , med udsavet opstander, hvorpå der 

har siddet en nu forsvundet bjælde. Sortmalet. 1826 nævnes endnu to †tavler 
i koret (rgsk.). 

Lysekrone med graveret skriveskrift: »Olle Jensen Hans Læsøe af os reno-
veret Kerchen til ære Anno 1756«. Lille stang med stor, profileret hængekugle, 
syv S-formede lysearme og derover 14 små prydbøjler. Topfiguren, en flakt 
ørn, og en del af prydbøjlerne stammer sikkert fra en ældre krone. Vestligst 
i skibet. 

Kirkeskibe. 1) (fig. 10) 1811. »Enigheden«, t remastet orlogsfregat med eet 
kanondæk og en kvinde som gallionsfigur. Længde ca. 85 cm. På agterspejlet 
forgyldte versaler: »Enigheden 1811, rinovat. 1845«; på skroget under vand-
linien sort skriveskrift, bagbord: »Morten Simonsen Groth — Ole Pedersen 
Badike 1845«, s tyrbord: »Jørgen Nielsen Lai — Else Marie Ols Dat ter 1845«. 
Nyere maling, sort skrog med hvide kanonporte, gråt under vandlinien, gul 
gallionsfigur, t jære t tovværk. I tå rnrummet . 

2) 1866. »Ebenetzer«, t remastet orlogsfregat med tre kanondæk, fire kanoner 
agter og en lille ørn som gallionsfigur. Kobberforhudet . Længde overalt ca. 
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139 cm. Sort og hvid staffering, navn og årstal på agterspejlet , t jæ re t tovværk. 
Midt i skibet8 . 

3) O. 1900. »Fam. Iversen«, brig, længde overalt ca. 105 cm. Sort skrog, 
b run t under vandlinien, navnet på en plade agter. Vestligt i skibet. 

†Kirkeskibe. 1846. »Søemands Minde«, brig, hang vestligt i skibet og blev 
1866 f ly t te t til t å r n r u m m e t (kaldsbog). — 1826 nævnes t re små skibe (rgsk.). 

†Træhat . I et skab i kirken fandtes 1809 en stor, gammel t ræha t be t rukke t 
med sælhundeskind og beslået med »lidet jern«9. 

Klokke f ra 1845, s tøbt af H. Gamst og H. C. Lund, Kiøbenhavn. Indskr i f t 
om halsen under en bred akantusbor t . 

†Klokker. 1) Ved klokkeskat ten 1528 afleveredes en klokke på 16 lispund 
(128 kg). 2) 1586 havde kirken fornylig fåe t en klokke 1 0 ; den var omstøbt 
hos Michel Wes tpha l i Rostock og vejede fem et ha lv t skippund, 21 pund 
(890,5 kg)1 1 . 1727 klages over, at der i mangfoldige år ingen klokke havde 
været i kirken, hvorfor folk m å t t e søge til gudst jenes ten »på eget be ram; 
somme komme meget for t idligt, og somme meget for sent«7. 

Klokkestol af eg f ra 1843 (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) (Fig. 11) 1613. »An(n)o 1613 haffuer H. Jens Christophersøn 
Brun, fød t y Næbbelunde Pres tegaar aar 1555 ladet t bekoste denne Taffle 
for sig, sin Hus t ru Marene Søffrens Daater , fød t y Svenbo(r)g a(a)r 1567, 
Børn oc begge Dieris arffuinge, oc døde H. Jens An(n)o 16� Oc hans Hus t ru 
An(n)o 16� Til det evige liff«. Epitaf iet , hvis sn i tværksramme er af mester 
CL (sml. prædikestol, s. 877), smykkes af værkstedets sædvanlige beslagværk, 
her dog oplivet af f rug tbund te r , draperier og hoveder. S tors tykket flankeres 
af kvindelige hermer med sammenlagte hænder og løvemasker, draperier og 
f rug tbund te r på skaf terne ; pos tamenterne har små englehoveder og pos tament-
fremspringene karakteris t iske, skaldede mandshoveder på baggrund af sløjfe-
agtigt draperi . Storvingerne har f rug tbund te r i beslagværket, hængestykket 
et kvindehoved. Tops tykke t hæver sig over en a t t ika med den for værks tedet 
karakter is t iske arkade flankeret af hermer ; mod de smalle vinger s tø t ter sig 
to hvilende pu t t i med dødssymboler; over en svagt udladende gesims krones 
tops tykke t af en kar touche med et f remspringende hoved, to fugle på hver 
sin kartoucheflig og et kuglespir øverst. 

S tors tykket indeholder et næsten kvadra t i sk maleri på træ, s tærkt opmalet 
i nyere tid, forestillende præsten og hans familie (tre døde svøbelsesbørn) 
knælende ved foden af Krist i kors, mens Jerusalem ses i baggrunden under 
t ruende skyer ; farverne er dæmpede. Træværket s tår b lankt med guld, i 
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Pacht & Crone 

Fig. 11. Fejø. Epitafium 1613 over Jens Christophersen Brun (s. 879). 

postamentfel tet gravskriften, i frisefeltet Joh. 11, 25, alt med gylden f raktur . 
1861 fandtes i topstykkets arkade et maleri af Kristi opstandelse med over-
skrift Joh. 11, 25 og underskrift Rom. 4, 25. Epitafiet hang da i koret (kalds-
bog), nu på skibets nordvæg. 

2) O. 1725. Mag. Peder Thomæsøn Blichfeld, rektor i Nachschou i seks år, 
sjælesørger her i 15 år, født i Thøring præstegård i Jylland 1674, død 1725, 
51 år gl., »og hviler under den(n)e Skriftestol«. Tavlen er opsat af hans enke 
Naomi Mara Anna Sophie Klüver. Lille tavle i udskåret ramme med blade, 
blomster, agern og bær. Sortmalet, med gylden f raktur og guld på rammen. 
På skibets nordmur, tidligere over skriftestolen i koret. 

Gravsten. 1) (Fig. 12) o. 1605. Caren Jensdaater , død 1605, 19 år gl. Figursten 
af rød kalksten, 114,5 x 57,5 cm, med randskrif t af reliefversaler. Midt på stenen 
er et s tærkt slidt relief af den afdøde, med en udslidt genstand i hænderne og 
langt slag over kjolen, under et knækket, profileret bueslag, der løber ned 
på to joniske pilastre med beslagværksprydbælter. I hjørnerne cirkler med 
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evangelisttegnene, mellem de øverste 
et englehoved, mellem de nederste 
dødssymboler. Fra samme værksted 
som følgende og gravstenen over Lauritz 
Jørgensen, død 1609, i Ønslev kirke 
(Falsters Nørre herred). Stenen lå tid-
ligere i korgulvet foran knæfaldet, men 
er nu rejst op ad korets nordvæg. 

2) O. 1613. Jens Christophersen Bruen 
(Joannis Christophori f., sml. epitafium 
nr. 1, s. 879), sognepræst for Fæø i 30 
år, død 20. dec. 1616 efter 30 års ægte-
skab, 58 år gl., og to små døtre. Stenen 
er bekostet af hans hustru Maren 
Sørensdatter (Marina Seuerini f.). Figur-
sten af rød kalksten, 154 x 93,5 cm, med 
latinsk rand- og tværskrif t (reliefver-
saler). Over en tavle med gravskriften 
i rulleværksramme knæler den afdøde 
præst foran to svøbelsesbørn under et 
knækket, profileret bueslag og flankeret 
af to kvinder, »Labor« (arbejde) med 
spade og »Quies« (hvile), der støtter sig 
til et træ, begge på konsoller med deres 
latinske navne og under små baldakiner. Over præstens hoved Jehova-navn 
i stråleglans og foran ham en tavle med bomærkeskjold og indskrif ten: 
»Credo remissionem peccatorum« (»jeg tror på syndernes forladelse«); i hjør-
nerne ovale felter med skabelsen, dødssymboler, opstandelsen og livets krone. 
Fra samme værksted som nr. 1. Rejst opad korets sydvæg, tidligere i kor-
gulvet foran knæfaldet (kaldsbog). 

†Grausten. 1880 lå endnu to helt udslidte gravsten i korgulvet. 
†Grauramme o. 1658 over Giertrud Hans Daater Wingaard, »som boede her 

i Fæøe Præstegaard oc døde den 1. Febr. 1658«. Egetræsramme med relief-
versaler, omfat tende to glatte kalkstensfliser. I korgulvet. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Kirkeregnskaber 1692—98 (LA), 1824—44 (RA). — Synsforretninger 1803—13, 
1816—24, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA), syn over Lollands vestre provsti 1837— 
61 (provstearkivet, LA), synsprotokol 1855—61 (provstearkivet, LA) og 1861—80 
(bispens arkiv, Nykøbing). — Kaldsbog 1861 ff. (ved embedet). — Jordebøger, Her-

56 

E. Skov 1949 

Fig. 12. Gravsten over Caren Jensdaater 
(s. 880). 
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redsbøger m. m. 1568—1717 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Karen Brahes MS nr. 280 
(Vogelsangs fortegnelse), bl. 120 (LA. Odense). — Visitatsbog for biskop Ramus m. fl. 
1732—1803 (Fyns Stifts bispearkiv, LA. Odense). — Udskrift af biskop Blochs visitats-
bog 1786—1803 (LA). — Præsteindberetning til Thura 1755 (Kall 377, 4°, kgl. Bibl.). 
— Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 1880, C. A. Jensen 1919 og 1940, 
Gertrud Købke Knudsen, E. Moltke og E. Skov 1949 og Charles Christensen 1950. 

1 Kirkehist. Saml. 4. R. III , 568. 2 Repertorium 18. febr. 1508, sml. Kirkehist. 
Saml. 4. Rk. III , 567. 3 Kronens Skoder III , 25. 4 Haugner: Maribo og Fejø Bir-
ker, s. 75. 5 Optegnelse i Dansk Folkemindesamling. 6 Biskop Blochs visitatsbog. 
7 Haugner: Maribo og Fejø Birker, s. 71. 8 Skænket af styrmand Anders Nielsen 
Borre af Vesterby iflg. kaldsbog 1861. 9 Indberetning fra sognepræsten til den kgl. 
Commission for Oldsagers Opbevaring (NM). 10 Karen Brahes ms. 11 Kirkehist. 
Saml. 3. R. VI, 493. 

Fig. 13. Fejø 1802. 



Aa. Rl. 1951 
Fig. 1. Fæmø. Ydre, set fra nordost. 

F Æ M Ø K I R K E 
FUGLSE H E R R E D 

Kirken, der er viet til S. Nicolaus (sml. kalkmaleri, s. 888), var oprindelig anneks 
til Fejø1 , men øens beboere opnåede 1527 kongelig bevilling på at have deres 

egen sognepræst2, en tilladelse, der blev gentaget 15373. Kronen, der således allerede 
før reformationen sad inde med kaldsretten1 , beholdt denne, indtil kirken ved auktionen 
over det falsterske ryttergods 1767 blev tilskødet en del af øens beboere og nogle bor-
gere i Sakskøbing4. Siden tilhørte den øens lodsejere og overgik til selveje 1. juli 1918. 

Kirken ligger omgivet af frugtplantager langt fra al bebyggelse nær øens 
sydvestre kyst . Den udvidede kirkegård har på alle sider en mur af kløvet 
kamp støbt i beton. Mod øst er der en køre- og ganglåge, mod nord en lille 
låge. Muren blev 1879 bekostet af kirkeværgen Rasmus Hansen (Løje) og 
købmand Hans Hansen Frimand, hvis initialer sammen med årstallet står 
ved hovedindgangen. 

Kirken består af kor og skib fra o. 1500, et lidt yngre våbenhus og et tårn. 
Ved gravning blev i 1940 fundet et fundament til en bygning, der på begge 
ledder har været ca. 3 m større end den nuværende kirkes mål (fig. 2). Funda-

56* 
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mentet består af en ca. 2 m bred kampestenssyld af større og mindre sten, men 
der er intet, der tyder på, at man nogensinde har opført en bygning på det, 
og det sandsynligste er, at Fæmøboerne har villet bygge en større kirke, end 
de kunne magte, hvorefter man ved den endelige opførelse kun har kunnet 
anvende den søndre fundamentside. 

Kor og skib er i alt væsentligt bygget af kløvede kampesten; kun ved mur-
åbningerne og i murens øvre del er anvendt munkesten i munkeforbandt i 
større omfang. I den gamle vestgavl ses muren at være formet som kassemur. 
I klinten neden for kirken er fundet en teglovn, og heri er stenene muligvis 
brændt . De er af meget dårlig kvalitet, og vestgavlen, som dog formentlig 
kun har stået frit i få år, er meget stærkt forvitret. Den uregelmæssige kampe-
stenssyld er noget fremspringende, men egentlig sokkel findes ikke. Kor-
gavlen blev i næsten hele sin højde ommuret 1723. Korets nordre langside er 
helt af kampesten og har intet vindue; sydsiden har en fladbuet, t i lmuret 
præstedør og et moderne vindue, der antagelig sidder på et gammelt vindues 
plads. Koret har nu udkraget gesims, der blev sat op 1880 som erstatning for 
en t jære t sugfjæl (syn). 

Skibets østgavl er glat med nyere top- og fod tinder og af t rappet kam. Syd-
sidens vestligste vindue er fladbuet og har dobbeltfals både ind- og udvendigt; 
men uregelmæssigheder i det omgivende murværk taler dog imod, at det skulle 
være oprindeligt, og den gamle vinduesform kendes derfor ikke. Skibets smalle 
syddør er bevaret i brug; den har udvendig stærkt spidsbuede false, som nu 
er forhuggede, da den bevarede, jernbeslåede dørfløj blev flyttet fra inder-
sidens fladbuede spejl. Norddøren er t i lmuret og falsene ødelagt, dog ses dens 
ydre spidsbue at være meget fladere end syddørens. Skibets gesimser dannes 
af tre udkragninger, som sikkert er oprindelige. Vestgavlen har haf t fem høj-
blændinger adskilt ved halvanden stens piller; de to laveste har bevaret deres 
fladbuer. Under den midterste, hvis bund ligger højere end de øvriges, sidder 
en i begge sider dobbeltfalset, fladbuet glug, hvis lysningsbredde er 30 cm. 
Over den har i blændingsbunden siddet en tilsvarende glug, der nu er udvidet 
til loftindgang. 

Det indre. Skibets overmure har rester af hvidtekalk, og t r iumfmuren har 
et mørtellag, som synes at være ældre end hvælvene. Korbuen blev ommuret 
1878 (syn), men selve åbningen er formodentlig den oprindelige. 

Ændringer og tilføjelser. Meget kort tid efter kirkens opførelse blev hvælvene 
indbygget. Korets krydshvælv hviler i sydosthjørnet på en lavtsiddende, rå 
kampesten, i de andre hjørner på piller, hvoraf kun den nordøstre er falset. 
Af de halvstens, næsten runde vægbuer er den østre dækket ved væggens 
ommuring; hvælvet har rund slutsten, men ingen overribber. Skibets to hvælv 
har spidsere buer, der hviler på falsede piller med skråt vederlagsbånd und-
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Fig. 2. Fæmø. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1950. 

tagen mod øst, hvor der har stået murede sidealterborde. Hvælvene har hel-
stens overribber med enkelte t r insten; det østre har rudeformet topsten. 

Tårnet er tilbygget på reformationstiden. Det er opført af munkesten i 
munkeskifte på kampestenssyld. Tårnrummet har en stor, rund bue mod 
skibet og mod syd et fladbuet, falset vindue, der svarer til skibets sydvestre 
og ses at være senere indhugget i murværket . Tårnets krydshvælv er samtidigt 
med murene; det har vægbuer mod øst og vest, men ikke til de andre sider, 
samt halvstens ribber og overribber. Trappehuset var 1862 af bindingsværk 
(syn); det nuværende blev opført 1896 af moderne sten. En t rætrappe fører 
op til en nyere brudt overdør, som antagelig er en udvidelse af en ældre. 
Mellemstokværket har til de tre sider glugger, der udvendig er retkantede og 
indvendig har t rappest ik; kun den nordre er nu åben. Klokkestokværkets 
vægge er bygget af meget forskelligartede munkesten. Til de tre sider sidder 
fladbuede tvilling-glamhuller i f ladrundbuede spejl, men det vestre er til-
muret . Tårngesimsen er muret 1866 (syn) samtidig med, at pyramidespiret 
blev ombygget. Vindfløjen har Frederik 4.s monogram og årstallet 1723. 

Våbenhuset er antagelig jævnaldrende med tårnet og bygget af munkesten 
på kamp, men har ikke bevaret oprindelige enkeltheder. Soklen skulle 1894 
erstattes med hugget granit (syn). Dørens spidsbue er forhugget, og gavl-
t rekanten med sine kamtakker er ommuret i krydsskifte. Gesimsen, der be-
står af et rundet led mellem retkanter, tyder på, at ombygningen er sket i 
1700'rne, måske samtidig med ommuringen af korets østmur. Våbenhuset 
har oprindelig ha f t så lavt tag, at ryggen lå under skibets gesims. 1746 blev 
blyrenden mellem kirke og våbenhus solgt (rgsk.). 
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Korets østrnur er ommuret i næsten hele sin højde af ca. 7,5 cm tykke munke-
sten i krydsskifte. Den har fået gavlkonsoller med samme profil som våben-
husets gesims og brede tinder omkring en rig blændingsdekoration. Denne 
store ombygning er antagelig sket 1723, efter at kirken havde fået 500 lybske 
tagsten, 500 tækkesten og 4000 lybske mursten. Arbejdet blev udført af murer-
mester Hans Trap5 , som derefter for 10 rdl. påtog sig den årlige vedligeholdelse. 

1896 ønskede man kirkens røde mure rensede for hvidtekalk, men da ar-
bejdet med at udskifte forvitrede sten var færdigt i 1903, besluttede man at 
hvidte igen, og kirken står nu hvidtet og teglhængt og med fladbuede træ-
vinduer fra 1800'rnes begyndelse. 1939 blev nogle svære ankerbjælker i kirken 
ers ta t te t med skjulte jern. I kirken ligger gulv af gule fliser, i våbenhuset af 
røde munkesten. 

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

Korets hvælv og skibets østkappe, men vistnok ikke de øvrige kapper i 
skibet, er kor t før reformationen blevet udsmykket med kalkmalerier, der 
blev afdækket i 1883 og restaureret i 1888 af J. Kornerup og 1936 af E. Lind. 

I korets østkappe var en fremstilling af treenigheden; den var vistnok min-
dre godt bevaret og blev f jernet som uværdig. På en ejendommelig trone med 
røde og grønne forhæng mellem profilerede stolper sad Gudfader iført ærke-
biskoppelig dragt og en stor, juvelbesat krone; foran sig holdt han den kors-
fæstede (fig. 3); ved hans fod var et vistnok ældre indvielseskors. For at ud-

Fig. 3. Fæmø. †Kalkmaleri i koret. Efter akvarel af J. Kornerup 1887 (s. 886). 
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Fig. 4. Fæmø. Kalkmaleri på korhvælvet, apostlen Paulus (s. 887). 

fylde tomheden blev i 1888 malet en stor blomst i kappetoppen. I nordre kappe 
ses en Paulus-skikkelse (fig. 4). Apostelfyrsten har bare fødder, men er iøvrigt 
prægtigt klædt og løfter et tohåndssværd i begge hænder. Han står på en 
bevokset høj foran en by med byport og mange tårne og spir; omkring ham 
slynger sig et knækket skrif tbånd med røde initialer og sorte minuskier: »Eius 
item gnaturn iesum cognomine christo in quem dominum nobis agnoscimus 
ac veneramur« (»og ligeledes hans søn Jesus med tilnavnet Kristus, i hvem 
vi erkender og ærer vor Herre«) samt den danske indskrif t : »O du vyr(di)ge 
ahpostel sancte poul alle krisne (!) ky(r)ker forklar(er) bedh for os til gudh 
ah (!) han os y hem(m)erig forvar«. Over apostlens hoved er der en stor fan-
tasiblomst. I søndre kappe står S. Peder på en sky med en bog og en vældig 
nøgle i hænderne; på hans skrif tbånd læses: »Co(n)fiteor primu(m) ore pio 
sincero corde atque pura mente deum patrem ae creator(em) omni potentem. . .« 
Fortsættelsen er forsvundet, men meningen er ganske klar (»jeg bekender mig 
først med from mund, oprigtigt hjer te og rent sind til Gud Fader den almæg-
tige skaber. . .«), det er en noget fri omskrivning af den første trosartikel, der 
sædvanlig knyt tes til S. Peder, og som har sin fortsættelse i skrif tbåndet ved 
S. Paulus. Hos S. Peder står endvidere en delvis udslettet, dansk bøn til 
apostlen: »Et . . . a oh Sancte peder appostlel ohe xu medh hann(em) ohe 
bed(e)r for os til konu . .h« . Store pragtblomster med fugle fylder resten af 

E. L. 1936 
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kappen. I vestkappen sidder kirkens 
værnehelgen S. Nicolaus i fuldt bispe-
skrud under en gotisk baldakin på en 
fantastisk, kirkelignende tronstol med 
spir og vinduer; i et skrif tbånd læses: 
»Sanctus nicolaus pontt ifex patronus 
ecclesie huius ora pro nobis« (»hellige 
Nicolaus, denne kirkes beskytter, bed 
for os«). Korhvælvets ribber er dekore-
ret med små, skabelonmalede blomster. 

Skibets østligste kappe viser en stor 
dommedagsscene. I midten sidder Kri-
stus på regnbuen med fødderne på ver-
denskuglen; en pelsbræmmet kappe er 
svøbt om hans nøgne skikkelse, der vi-
ser spydsår og naglegab, fra hans ho-
ved udgår blomsterstængel og sværd. 
Ved hans fødder knæler den rigt klædte 
jomfru Maria og Johannes Døberen, som 
over sin dyrehuds kjortel bærer en folde-
rig kappe. Bag Kristus blæser to dom-
medagsengle i mægtige basuner, hvor-

fra der udgår skrif tbånd med: »Surgite mortui venite ad iudiciu(m) Sover ij 
døde« (»rejser Eder I døde, kommer til dommen«) og (med spejlskrift): »Semet 
dominus . . . draconi,« (?); desuden er bevaret tre bogstaver af en indskrift 
på ribben. I kappefligene er mod syd et helvedesgab opfyldt af fantastiske 
djævle med svine- og ørnehoved, mod nord stiger de salige fra gravene op 
i himmeriges borg (fig. 5), hvorfra en engel udfarer med et skr i f tbånd: »Venite 
benedicti percipite regnum eaternam(!)« (»kommer hid I velsignede, tager del 
i det evige rige«). 

Hovedfarverne er rødt og gråt, Marias kjortel er blå og hendes kappe hvid 
med grønne folder, og grønt er iøvrig sparsomt anvendt ved detailler og på 
djævlene. Karnat ionen er slet ikke eller meget svagt markeret, mest frem-
trædende er Marias røde kinder; ansigterne er omhyggeligt tegnet med brun-
rødt, og særlig øjnene er der gjort nøjagtigt rede for. 

På korets østvæg er i aller nyeste tid af Stefan Viggo Petersen malet en 
stor, gul mandorla udenom det ung-gotiske krucifiks, der anvendes som alter-
udsmykning, og på siderne David og Esajas6 . 

E. L. 1936 

Fig. 5. Fæmø. Kalkmaleri på korhvælvet, 
himmelborgen (s. 888). 
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Fig. 6. Fæmø. Indre, set mod øst. 

I N V E N T A R 

Alterbord af t ræ fra 1862, da alteret flyttedes en alen ud fra gavlvæggen 
(syn); 1939 flyttedes det igen tilbage til væggen. 

†Alterklæde af rødt fløjl med bogstaver af guldkniplinger, nævnt 1722 
(rgsk.). 

Som alter prydelse t jener nu kirkens korbuekrucifiks (se s. 891), ophængt 
på østvæggen på baggrund af et moderne kalkmaleri. 

Den tidligere altertavle fra 1836 er et middelmådigt maleri af Kristus i 
Gethsemane i en ret ubehjælpsomt udført ramme med to par søjler, som ikke 
bærer nogen gesims og er uden arkitektonisk forbindelse med topgavlen. En 
graveret messingplade under billedet oplyser, at tavlen er bekostet og givet 
af Else Jørgensdatter , enke efter gårdmand Ole Petersen Lock i Sønderby, 
og indviet ved jubelfesten 30. okt. 1836. Rammen er nu egetræsmalet med 
nadverordene og Frederik 7.s monogram på postamentet . I tå rnrummet . 

†Altertavle. 1707 nævnes »en afkast Altertavle, hvorpaa staaer udhugget et 
Qvindebillede med en Due over Hovedet, svævendes imellem tvende Mands-
billeder«7, antagelig en gotisk Mariatavle; 1722 siges altertavlen at være af 
slet snedkerarbejde og ringe maling (rgsk.). Når J. H. Larsen 1833 under be-
skrivelsen af Askø nævner en ellers ukendt altertavle med Maria og barnet 

Aa. Rl. 1951 
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E. Skov 1950 
Fig. 7. Fæmø. Korbuekrucifiks (s. 890). 

omgivet af forskellige billeder og emblemer8 , kan det muligvis bero på en 
forveksling med Fæmø. 

Altersølv. Kalk f ra 1662, 20 cm høj. Sekskantet fod med tunget fodplade 
og plat te over vulst, flad knop med seks rudebosser, hvori er graveret versa-
lerne Ieshus, og mellemfaldende flade bukler på over- og undersiden. På 
bægeret, der har udsvejfet rand, er graveret en lang versalindskrift: »Anno 
1659 blef denne kalck oc disk plyndret af de svenske fra Femøe kirke, men 
sognepresten h. Lauritz Hansen Capel giorde sin flid oc opsøgte den i Nax-
skov, hvor den var sold af de svenske, dog i støker hucken, oc blef saa igien 
paa ny omgiort af kierkewergerne Daniel lensen oc Hans Simensen kierken 
til gavfn oc brug, som skede anno 1662«. På fodpladen to ens stempler: en 
fordybet lilje. Disk fra midten af 1800'rne med mestermærke for Johan Peter 
Lund, Sakskøbing (Bøje 2581). Af den med kalken samtidige disk er to cirkel-
skiver med graveret kors og Kristuslam overført til den nye rand. En †vinflaske 
af t in og et Delfter †stenkrus nævnes 1722 (rgsk.). 

Sygekalk f ra 1862 (kaldsbog), med Københavns bystempel og mestermærke 
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for Andreas Martin Westrup (Bøje 
s. 131). Samtidig disk uden stempler. 
†Berettelsestøj ønskedes 1817 omstøbt 
(syn). 

Alterstager, skænket 1700, 37,5 cm 
høje; t ragtformet , rundstavprofileret 
fodskål på tre flade fodkugler, skaft 
med to kugleled og lyseskål omtrent 
som foden. Lysetorn af messing. På 
begges midtled er fastgjort et symme-
trisk skjold med graveret skriveskrift: 
»Her Hans Caspar Dreier [sognepræst 
1694—1719] A B J S P N S a(nn)o 1700« 
og »Jørgen Madtzen, Maren Peders Dat-
ter anno 1700«. 

†Messehageler. 1) Af rødt fløjl med 
kors og kanter af gamle guldkniplinger, 
nævnt 1722 (rgsk.). 2) 1765, af fløjl med 
kors af brede sølvtresser (rgsk.). 

Døbefont, gotisk, af kalksten; et got-
landsk eksportarbejde af den spids-
buede bægerbladstype, svarende til døbefonten i Fejø kirke (s. 876). Tvm. 
85 cm. Gråmalet. (Mackeprang: Døbefonte, s. 412). 

Dåbsfad af messing, vist fra 1859 (syn). †Dåbsfad af tin, nævnt 1722 (rgsk.). 
Dåbskande af tin, anskaffet o. 1862 (kaldsbog). 
Korbuekrucifiks (fig. 7) ung-gotisk, fra o. 1300. Den 135 cm høje figur har 

båret krone, hvis takker er forsvundne; øjnene er åbne, håret falder i lokker 
bag de store ører ned på skuldrene, og skægget er svagt markeret under hagen. 
Armene er vandret s trakte og hænderne åbne (venstre hånd fornyet); den 
slanke krop er let f remadsvajet , og ribbenene er angivet ved furer, fødderne 
er fæstnet med een nagle. Det brede lændeklæde er kny t te t i venstre side og 
falder i stive folder fra en snoet vulst. Korstræet er profileret med et rundet 
led mellem to skråkanter, hvori der er skåret ovale ædelstensfordybninger, 
det rundede midtled mangler dog på den nedre korsarm. Korset har cirkel-
runde, konkave endeplader med hjørneknopper (fornyet på de lodrette kors-
arme) og glat midtskive med tilsvarende knopper i korshjørnerne. Kruci-
fikset blev restaureret 19249 og står nu i renset egetræ. Ved restaureringen 
konstateredes rester af t re farvelag. Inderst lå en tidlig kridtgrundsstaffering 
med guld og lyse farver, derover var senere lagt en tynd kridtgrund med lys 
legemsfarve, mørkbrunt hår og rødt lændeklæde, korset var grågrønt med 

E. Skov 1950 

Fig. 8. Fæmø. Detail af prædikestolen 
(s. 892). 
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røde kanter ; den yngste bemaling bestod af et lag kalkfarve. Krucifikset an-
vendes siden 1939 som alterprydelse (sml. s. 889). 

Prædikestol (fig. 8) i ung-renaissance fra o. 1580. Stolen har fem fag, hvert 
med to rektangulære fyldinger (de nedre lidt højere end de øvre). De lodrette, 
profilerede rammelister er gennemløbende; på de vandret te lister mellem 
fyldingerne skimtes en bortsnit tet majuskelindskrift . Fyldingerne smykkes af 
lidt stift skårne akantusornamenter i lavt relief, tydeligvis en efterligning 
af alterbordspanelerne i Landet (s. 376) og Vejleby (s. 830)10, bestående dels 
af usymmetriske ranker med figenblade og figner og endende i dyre- eller 
menneskehoveder, dels symmetriske med større eller mindre volut ter ; enkelte 
steder findes indstemplede rosetter. Profileret fod- og gesimsliste, fodlisten 
synes dog at være vendt . Stolen hviler på en baroksnoet bærestolpe, og op-
gangens renaissance-panel har skællagte skiver på de lodrette, profilerede 
rammestykker og tandsnit på kronlisten. En ottesidet *himmel med ægge-
stav på gesimsen, udsavet hængeliste og fladt, st jernebesat loft opbevares nu 
i stiftsmuseet. 

Stolen står nu brunmalet med gylden ornamentik på blå bund, i indskrift-
frisen gylden f rak tur på rødt. Ældre staffering kan spores, og i opgangspane-
lets felter skimtes malerier. 1722 var malingen ringe (rgsk.). 

Stolestader f ra 1909, udført efter tegning af arkitekt J. Møller Jensen. En-
kelte paneler s tammer fra 1600'rne. På tårnloftet ligger ældre, tarvelige stole-
gavle, rimeligvis fra o. 1852, da der ønskedes nye stole (syn). 

†Skab af fyrretræ til ornamenterne, nævnt 1722 (rgsk.). En †kiste i koret 
betegnedes 1859 som uanstændig og overflødig og ønskedes bort taget (syn). 

Dørfløj af fyrreplanker med stregornamenterede gangjern og vandret te 
jernbånd endende i C-bøjler. Lille, spinkel gribering og stor lås af baroktype 
fra o. 1700 med to nøgler, hvoraf den ene er oprindelig. Tilsvarende udtunget 
låseskilt med graverede ornamenter. I syddøren. 

*Pulpitur i landlig sen-renaissance med indskåret årstal 1651. De 12 panel-
fag indeholder arkadefyldinger med drejede, balusterformede pilastre og bue-
slag med stærkt varieret beslagværksornamentik; glat postament og frise, 
kronliste med hulsnit og forneden en udsavet hængeliste. Hermestolper med 
frugtklaser på skafterne og volutkapitæler. Bondestaffering med bibeholdelse 
af enkelte renaissancefarver; i arkadefelterne er delvis opmalede billeder af 
Kristus og 11 apostle. For enden af panelet er skåret signaturen B A S S . 
Pulpi turet nedtoges 1884 (syn) og opbevares nu i stiftsmuseet. 

Orgel, skænket 1884 (kaldsbog). 
Pengeblok fra 1700'rne, af jernbunden eg med lem i siden og beslag til tre 

hængelåse. Ved indgangen. †Pengeblok, jernbunden, nævnt 1722 (rgsk.) og 
1863, da den stod i koret (kaldsbog). 
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E. Skov 1950 
Fig. 9. Fæmø. Lysekrone (s. 893). 

Pengetavler. 1) Med malet årstal 1702 og navnene Christen Perssen og Kir-
sten Perssdatter med f raktur samt krydslagt hammer og tang. På det ud-
savede bagbræt et malet krucifiks. 2) Med malet årstal 1736 og fraktur ind-
skrif t : »Gifver saa skal Eder gifves«; på bagbrættet står på forsiden »Den 
Fattiges Tafle«, hvorover er anbragt en metalbøjle med en bjælde, stemplet 
BS, på bagsiden s tår : »Denne Tavle hafver Jørgen Jæfthasøn (?) Samsing 
foræret til Kierken«. Begge er brunmalede med gul f rak tur og røde kanter. 

†Præsterækketavle, nævnt 1707. »En skrift på væggen ved prædikestolen« 
oplyste, at kirken før reformationen var anneks til Fejø, og at der siden re-
formationen havde været ni lutherske præster7 . 

Lysekrone (fig. 9) skænket 1766. Kraf t ig t profileret stang med vaseled på 
midten og stor hængekugle; seks S-svungne lysearme med små havfruefigurer 
og midt på stangen tre prydbøjler, formede som havheste. Øverst seks små 
lysearme med små mandsskikkelser og spir i stedet for lysepiber. Hænge-
kuglen har en graveret f raktur indskr i f t : »Denne krone haver Else Fridericks-
daat ter givet udi Guds navn til Fæmøes kierke gavn og zhir. Fæmøe den 
1. October 1766. Forferdiget af Kiel Siversen i Nykøbing«. I skibets østfag. 

Kirkeskib »Fr. 7.«, en model af fregatten »Jylland«, bygget o. 1860. 
*Kirkeskibe. 1) O. 1640. Havareret t remastet orlogsskib med rigt udskåret 

agterspejl. Langs kølen en senere malet indskrift med sort kursiv: »Repar(ere)t 
A(nn)o 1745 af Jens Nelson Fold, og Hans Nelson Halling Per Jörgensön 
Hollender og Peder Hansön«. 2) Tremastet orlogsskib fra 1700'rne. Begge 
skibe opbevares nu i stiftsmuseet. 1863 nævnes endnu et †Kirkeskib, for-
uden de to foregående (kaldsbog). 
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Krucifiks. En gipsafstøbning efter et renaissance-krucifiks fra 1600'rne er 
ophængt på skibets nordvæg. Det omtales 1863 som en gave fra en kristelig 
kvinde (kaldsbog). 

Klokke, omstøbt 1820 af I. C. og H. Gamst, København. Om halsen akantus-
bort og støberindskrift med versaler og på legemet s tår : »Bekostet af Fæmøe 
kirkeeiere, besørget af Hans Olsen«. Tvm. 94 cm. 

†Klokker. 1) En klokke, som vejede eet skippund, fem lispund (200 kg), 
afleveredes ved klokkeskatten 1528. 2) Var revnet 1817 og blev omstøbt 1820 
(syn; sml. ovenfor). 3) En klokke fra 1699 nævnes 183311. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten (?). En skriftløs, rød kalksten, 200 x 104 cm; uden for våbenhuset. 
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1845. Kammerråd Jørgen Peter Schougaard, 

født 9. nov. 1776, død 25. maj 1844, og Hanne Sophie Abrahamine Schou-
gaard f. Hesselberg, født 10. nov. 1815, død 10. jan. 1845, samt Hanne Frede-
rikke Abrahamine Schougaard, født 18. dec. 1844, død 10. maj 1937. Marmor-
tavle med fordybede versaler. 

2) O. 1848. Gårdejer Rasmus Johnsens hustru Maren Jørgensdatter , født i 
Sønderby på Femø 1. juni 1786, død 10. sept. 1848. Støbejernstavle med 
rocailleramme, bekostet af tre børn. En tilsvarende tavle er rejst ved man-
dens død 1866. På gravsted øst for våbenhuset . 

3) O. 1849. Birthe Jørgensdatter , født 4. sept. 1830, død 21. april 1849. 
Cementsten med fordybede versaler og indfældet marmorrelief af »Natten«. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber for Lolland 1694—95, 1699—1715, 1719—20 (stiftsøvrighedsarkivet, LA); 
Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1722—67 (RA). -—- Synsforretning 
1586, Karen Brahes MS. nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse), s. 120 (LA. Odense); Syns-
forretninger over Kirker og Præstegaarde 1803—13, 1816—24 div. år (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA); Syn over Lollands vestre Provsti 1837—61, Synsforretninger over Fuglse 
Herreds Provsti 1847—51 og Laalands østre Provsti 1845—55 samt over Fuglse Herred 
1855—61 (provstearkivet, LA); Syn over Fuglse Herred 1861—1880 (bispearkivet, 
Nykøbing F.). — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA). — Kaldsbog 1862—1927 (ved embedet). — »Træk af Livet paa Fæmø 
i svundne Tider« ved Niels Stenfeldt. 1931. Utrykt . (Præstegården). — Museumsindbe-
retninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1880, Erik Schiodte 1883 (kalk-
malerier), J. Kornerup 1887 (kalkmalerier), Kristian Due 1920 og 1924 (pulpitur og 
krucifiks), E. Lind 1936 (kalkmalerier) og C. A. Jensen 1940 (revideret af Aa. Rl. 1951). 

C. A. Jensen: Lolland-Falstersk Ungrenæssance, i Aarb. Loll. Falst. 1925, s. 29—37. 
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1 Kirkehist. Saml. 4. R. III , 568 f., 8. sept. 1523. 2 Frederik den Førstes danske 
Registranter, s. 131. 3 H. F. Rørdam: Danske Kirkelove II, 3. 4 Rytterdistrik-
ternes Kontor, Bilag til kgl. Resolutioner nr. 23, 3. maj 1767 (rentekammerarkivet, 
RA). 5 Nykøbing Amts Kopibog (LA). 6 Korrespondance i NM.s arkiv. 7 T. Trojel: 
Gamle Efterretninger om Fuglse Herred II, 28 (præsteindberetning 1707). 8 Lar-
sen: Laaland Falster I, 131. 9 Ved maler Kr. Due. 10 Aarb. Loll. Falst. 1925, s. 36. 
11 Larsen I, 128. 

Fig. 10. Fæmø 1802. 



Fig. 1. Askø. Ydre, set fra sydøst. 

A S K Ø K I R K E 
FUGLSE H E R R E D 

Kirken var for reformationen anneks til Fejø1. Om dens ejerforhold i middelalde-
ren vides kun, at kronen sad inde med kaldsretten1 . Ef ter reformationen til-

hørte kirken fremdeles kronen, indtil den ved auktionen 1767 over det falsterske rytter-
gods blev tilskødet øens beboere2, som stadig ejer kirken. 

Kirken ligger syd for byen umiddelbart ved bredden af den nu udtørrede 
Kirkevig og kun hævet ca. 2 m over havfladen. Kirkegården, der er udvidet 
mod syd, er på alle sider omgivet af bukketornsbevoksede stendiger; mod 
nord er en nyere port med murede piller og jernlåge, og en lille trælåge fører 
i samme side ud til en sti til præstegården. 1685—86 blev »kirkeporten af ny 
ophugget med porte til begge sider at slå op og låge« (rgsk.). 

Den lille kirkebygning består af kor og skib fra sengotisk tid, tårn fra re-
formationstiden og et moderne våbenhus, som har afløst et ældre. 

Den gotiske kirke er bygget af dybrøde munkesten af god kvalitet og sorte 
bindere i munkeforbandt med rygfuger og mange åbne bomhuller. Enkelte 
sten af den svære kampestenssyld springer stærkt frem på begge sider af 

Aa. Rl. 1951 
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muren. Koret er meget lille; østgavlen har et ti lmuret, ret bredt, falset, flad-
buet vindue, og derover har gavltoppen en korsformet blændingsdekoration 
omkring en cirkelblænding, hvori er indsat et moderne vindue. Gavlkammen 
har af t rappede skifter, munketeglsafdækket toptinde og spirformede fod-
tinder, hvoraf den søndre delvis er ny. I sydsiden sidder et vindue, der op-
rindelig har været formet som østgavlens; nordsiden viser ingen vinduesspor. 
Gesimserne dannes af tre udkragninger, sydvinduets stik skærer op i den 
underste. Skibets østgavl har glat kam med tinder som korets. Sydsidens dør 
spores under det midterste vindue; den har indvendig været 125 cm bred. 
Ligeledes kan det østligste vindue vistnok spores, men iøvrigt er alle vin-
duerne nyere. Norddøren er stadig i brug, men omdannet ; dog er den indre 
fladbue vist oprindelig. Nordsiden synes ikke at have haf t vinduer. Gesimserne 
dannes af to udkragninger. Vestgavlen har munkestensafdækkede kamme og 
fodtinder som østgavlens på konsoller af t re udkragede skifter. Gavltrekanten 
har nederst et savskifte og derover tre spidsbuede blændinger, hvoraf den 
midterste er bredest og højest. Måske skjules bag tårnmurene yderligere en 
blænding i hver side. 

Det indre. Den lave, runde korbue (fig. 3) har afrundet kragsten og afsats, 
der synes at være dannet 1866, da man krævede bueåbningen udvidet med 
seks tommer helt rundt (syn); på hver side af den er ind mod skibet en lille, 
kvadrat isk niche. Disse nicher kan alene på grund af deres ringe størrelse 
ikke have forbindelse med sidealtre. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er indbygget et gotisk krydshvælv med rund 
vægbue mod vest og halvstens ribber uden overribber. 1723—24 blev skibets 
loftsbrædder og enkelte bjælker fornyet. Hele reparationen, der også omfat-
tede tage, våbenhus og tårn, kostede 731 rdl. 5 m. 4 sk. (rgsk.); på grund af 
kirkens ringe højde var der 1852 planer om at løfte loftet som en bue op un-
der hanebjælkerne (syn). 1717—18 kostede et nyt vindue på den søndre side 
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Fig. 2. Askø. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1950. 
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1 rdl. (rgsk.); retkantede vinduer med plankeoverdækning er nu indhuggede 
i begge sider. 

Tårnet er bygget af munkesten i munkeskifte på en syld af meget store 
marksten. I murværkets underste del står bomhullerne åbne. Understok-
værket har i sydsiden et dobbeltfalset, spidsbuet vindue, hvori nu er indsat 
et lille, f ladbuet t rævindue; i vestsiden sidder en spidsbuet blænding. I tå rn-
rummet , der åbner sig mod skibet med en spids tårnbue i hele rummets bredde, 
er afsat vederlag til en krydshvælving, der aldrig har været opført. Mellem-
stokværket har haf t små, fladbuede glugger mod syd og vest ; klokkestok-
værket har mod syd een og mod øst to fladbuede, falsede glamhuller, mod 
vest og nord små, rundbuede tvillingglamhuller omsluttede af dobbeltbuede 
false. Gesimsen i nord og syd består af en enkelt udkragning. De høj t rejste 
gavle har over et savskifte en rig blændingsdekoration af pibeblændinger, 
cirkler, spidsbuer og blændinger med hængestav under syv brynede, munke-
teglsafdækkede kamtakker (fig. 1). Øverste del af vestgavlen er ommuret . 
Gavlfoden har i begge sider gennemgående bomhuller, hvoraf de yderste er 
diagonalt stillede; i vest ligger de under og i øst over tagbjælkelaget. 

Våbenhuset var i 1586 aldeles forfaldent3 ; 1704 blev det repareret og bestod 
da af bindingsværk med udmurede tavl (rgsk.). Det nuværende våbenhus på 
nordsiden er moderne, af mursten. 

Tagværkerne over koret er af eg, med spærsko og spærstivere, men noget 
omsat. Skibets gamle tagværk er delvis bevaret, dog er bjælker og spærstivere 
forsvundet. Det er nummereret med trekanthuggede mærker i nordsiden. 
Tårnets tagværk er oprindeligt, med spærsko, spærstivere, lange kryds, dob-
belte hanebånd og kongestolper ved gavlene med længdebjælker og længde-
kryds; det er nummereret med streger. Mange dele er fornyet med fyrre-
brædder; under klokkestolen ligger et bjælkelag af 30 x 30 cm egebjælker. 

Kor og skib har nu bræddegulv, tå rnet gulv af beton, våbenhusets gulv er 
af grå og gule fliser. Kun tårnets vindue er af træ, de øvrige er af jern. Murene 
står hvidkalkede, korets og tårnets tagflader er dækket med munketegl, de 
øvrige med vingetegl. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et nyere fyrretræspanel. Det gamle, murede alterbord f jer-
nedes 1866 (syn). 

†Alter klæder. 1) Af ta f t , gammelt og forslidt, nævnt 1722 (rgsk.). 2) Af 
rødbrunt , blommet, overskåren plyds, givet af Peder Hanssen Løye 1753 (rgsk.). 

Altertavlen (fig. 4) er en sengotisk, trefløjet skabstavle af lybsk herkomst. 
Midtskabet (160 x 9 0 cm) domineres af en stor tronende bispefigur, rimelig-
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Fig. 3. Askø. Indre, set mod øst. 

vis forestillende den hellige Nicolaus, som i venstre hånd har holdt en nu for-
svunden bispestav, mens højre hånd er løftet til velsignelse. Figurens ansigt 
er karakterfuldt , og dragtens folder falder blødt og naturligt. Flankerende 
bispefiguren er langs skabets lodrette sider anbragt fire små apostelfigurer, 
øverst Thomas og Filip, nederst Matthæus og Johannes, alle med deres tegn, 
hvoraf Matthæus' dog er ers tat te t af en stav. Figurerne står under rigt ud-
skårne, gennembrudte kølbuebaldakiner, som bæres af spinkle søjler. Nederst 
i midtskabet er et gennembrudt smalfelt, øverst tre kølbuer med stavværk 
og korsblomster. I skabsfløjene, som hver er delt i fire lige store rum, findes 
otte større apostelfigurer, alle med a t t r ibut ter i hænderne, i nordre fløj øverst 
Petrus og Bartholomæus, nederst Jakob den Ældre og Paulus, i sondre fløj 
foroven Simon og Judas Thaddæus, forneden Jakob den Yngre og Andreas; 
figurerne er karakteristiske ved deres relativt store hoveder med kraft ig hår-
og skægvækst. Under hvert par apostle er et gennembrudt smalfelt, over de 
enkelte figurer kølbuer af samme art som midtskabets ; forneden er de dog 
i nyere tid ers ta t te t med malede efterligninger. Skabet har været kronet af 
en bladfrise, hvoraf rester kun er bevaret på fløjene, men alle bladene er af-
brudt . Over midtskabet er anbragt et nyere, udsavet topornament . Selve 
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skabet og bispefiguren er lyst egetræsmalet, apostlene derimod hvide. Fløjene 
har på bagsiden malerier på kridtgrund forestillende to bisper. Mod syd S. Eras-
mus (fig. 5), som står foran en brysthøj mur, bag hvilken ses et landskab 
med træer og tårne, i den ene hånd har han en bispestav, i den anden sit 
helgentegn, en vinde, omslynget af tarme. Bispen på nordfløjen forestiller 
muligvis S. Nicolaus; han er malet mod en tilsvarende baggrund og har 
bispestaven i venstre hånd, mens den højre er løftet til velsignelse. 

Når der 1833 omtales en lueforgyldt altertavle med jomfru Maria og barnet 
i høj t relief4, beror det muligvis på en forveksling med Fæmø (sml. s. 889). 

Altersølv. Kalk (fig. 6), gotisk, fra o. 1400, 16,5 cm høj. Den runde fod har 
s tandkant med små opdrevne bukler i grupper på fem, og på oversiden er 
fas tn i t te t et lille krucifiks med en meget forvreden Kristusfigur, hvis krop 
hænger dybt ned i armene med krydsede ben og hovedet helt ned på højre 

Aa. Rl. 1951 
Fig. 4. Askø. Altertavle (s. 898). 



skulder. Kalkens skaft er rundt med graverede, spidse 
firblade og meget stor knop, hvis seks rudebosser bærer 
indskriften »Ihesus« med reliefmajuskler, mens de spidse 
mellemfaldende bukler på over- og undersiden har gra-
verede stavværksmotiver. Samtidigt spidst bæger, ind-
vendig forgyldt. Tilhørende disk (fig. 7) med firpasformet 
bund og på randen en cirkel med en graveret, stiliseret 
blomst; tvm. 15,2 cm. Vinkande og oblatæske af køben-
havnsk porcelæn. †Oblatæske af sølv, nævnt 1722 (rgsk.). 
Vinflaske af tin f ra 1764. Fladt firkantet korpus med 
lille skrueprop og bøjler til en nu forsvunden bærerem; 
på siden graveret : »Aschø Kircke Flaske 1764« med 
skriveskrift omgivet af en bladkrans. †Vin f laske på en 
pot, af t in, nævnt o. 1700 (rgsk.). 

Sygekalk, vist fra 1842, 8,5 cm høj. Rund, profileret fod, 
t r indt skaft og indvendig forgyldt bæger. Københavns 
bystempel 1842(?) og mestermærke for P. O. Qvade, 
Maribo (Bøje s. 294). Lille disk med samme stempler. 

Alterstager f ra 1858, stemplet I. O. Lang. De 33 cm 
høje stager består af en lav, profileret fod og et slankt 
skaft uden lyseskål. I bunden er indprikket givernavnet 
»F. Brommer 1858« [sognepræst II. F. Brummer 1852—58]. 

†Alterstager af tin, umage, nævnt 1722 (rgsk.). 
Bibel. Et meget velbevaret eksemplar af Christian 3.s 

bibel fra 1550 i nyere læderbind med gamle messingbeslag. 
†Messehageler. 1) Med kors af uægte guldgalloner, 

nævnt som gammel og forslidt 1722 (rgsk.). 2) 1729, af ægte carmoisinfløjl med 
sølvgalioner (rgsk.). 

Døbefont af t ræ fra 1856 (syn), med aflang, o t tekantet fod, balusterformet 
skaft og en lille ot tekantet kumme. 

Dåbsfad af messing, ovalt, samtidigt med fonten. †Dåbsfad af messing, 
nævnt 1722 (rgsk.). 

Korbuekrucifiks (fig. 8), høj-gotisk, fra begyndelsen af 1400'rne, iflg. rgsk. 
skænket af sognepræst Carsten Dreyer [1714—31]. Den kun 55 cm høje figur 
har let svajet krop, krydsede fødder og hænger i skråt s trakte arme. Hovedet, 
der har åbne øjne og snoet tornekrone med indborede torne, hælder ned mod 
højre skulder. Det lavtsiddende lændeklæde har en lang, tynd snip i begge 
sider. Rundt korstræ med afstumpede grene, som er skåret i eet med det 
øvrige. På den øverste korsarm er fastnaglet et skrif tbånd med versalerne 
»I N R I«. Ny staffering ved maler H. Munk. Over korbuen. 
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G. K. K . 1950 
Fig. 5. Askø. Maleri på 
ydersiden af altertav-
lens søndre fløj (s. 900). 
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Aa. Rl. 1951 E. Skov 1950 

Fig. 6-7. Askø. Alterkalk (s. 900) og disk (s. 901). 

Prædikestol i høj-renaissance fra 1600—10, beslægtet med prædikestolen i 
Maribo (s. 66) og nøje svarende til flere af værkstedets mindre arbejder, f. eks. 
Arninge (s. 323), blot mangler her det sædvanlige smalfelt under arkaderne, 
og hængestykkerne er forsvundne. Arkaderne har dårligt opmalede malerier 
af evangelisterne med deres forbogstaver, tidligere hele navnet, malet ved 
siden af hovedet. I øvrigt har stolen en nyere lysgrå staffering med sorte 
postament- og frisefelter, hvori skimtes religiøse f raktur indskrif ter ; i frise-
feltet nærmest væggen står med nyere skriveskrift navnene F. Larsen og 
W. Ieile. . . Nyere bærestolpe og opgang. Stolen står nu i skibets sydvest-
hjørne, men fandtes 1898 i nordvesthjørnet (syn). 

†Timeglas, givet af en skipper, nævnes 1722 (rgsk.). 
Stolestader f ra o. 1852, da de tidligere †stole blev udsat til fornyelse (syn). 
†Skab til opbevaring af ornamenterne, nævnt som gammelt 1722 (rgsk.). 
Pengeblok af fyr fra 1800'rne, jernbunden og med lem i siden. Ved ind-

gangsdøren. 
To pengetavler f ra o. 1800, med udsavet opstander og drejet skaft . Sort-

malede, med hvide indskrifter: »Til Kirken« og »Til De Fattige« (skriveskrift). 
To ubrugelige †pengetavler nævnes 1722 (rgsk.). 
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Præsterækketavler omfat tende præsterne siden reformationen, den første 
indtil 1858. Sorte med hvid skriveskrift. 

Kirkeskib, orlogsfregat »Askøes Enighed« 1867, bygget og skænket af skip-
per Jørgen Thustrup. Flere †skibe fandtes 18065. 

Klokker. 1) (Fig. 9), rimeligvis senmiddelalderlig, skriftløs; tvm. 36 cm. 
(Ikke hos Uldall). 

2) 1763. Om halsen blomsterborter og versalindskrift: »Soli Deo gloria me 
fudi t M. C. Troschell hofglockengiser in Kopenhagen 1763«. På legemets ene 
side står indskrif ten: »Askøe kircke klocke er omstøbt i året 1763 da herr 
conferentzraad Ørtz var amtmand i Falster og herr conferentzeraad Brøgge-
man var kirckeinspecteur«. På modsat side et skjold med Frederik 5.s navn. 
Om slagringen blomsterborter. Glatte hanke, tvm. 64 cm. 

Gammel klokkestol af eg til een klokke; den lille klokke er ophængt mellem 
stolen og murremmen. 

†Klokke. En sprukken klokke på halvandet skippund, otte lispund (368 kg) 
afleveredes ved klokkeskatten 1528. 

E. Skov 1950 

Fig. 9. Askø. Klokke (s. 903). 
E. Skov 1950 

Fig. 8. Askø. Korbuekrucifiks (s. 901). 
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G R A V M I N D E R 

Gravsten f r a 1600 ' rne . Lys , g rå k a l k s t e n , ca. 140 x 7 7 cm, m e d f o r d y b e d e 
ve r sa le r . S t enen , de r h a r h a f t c i rke l fe l te r m e d e v a n g e l i s t s y m b o l e r i h j ø r n e r n e 
o g l a t i n s k i n d s k r i f t , e r n u i t u b r u d t o g a n v e n d t som t r i n s t e n v e d v å b e n h u s e t . 

Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1677—1752, 1753—67 (RA). Regn-
skaber for Lolland 1694—95, 1699—1715, 1719 1720 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). 
Reviderede Regnskaber, Lolland og Falsters Kirkeregnskaber 1700—21, 1722—24 (RA). 
— Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — 
Synsforretning 1586, Karen Brahes MS. nr. 280 (Vogelsangs fortegnelse) s. 120 (LA. 
Odense). Syn over Laalands østre Provsti 1845—55 og over Fuglse Herred 1855—61 
(provstearkivet, LA). Syn over Fuglse Herred 1861-—1880 (bispearkivet, Nykøbing F.). 
— Askøe Sognekalds Embedsbog 1815—45 (provstearkivet, LA). — Museumsindbe-
retninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, Gertrud Kobke Knudsen og 
E. Skov 1950, Aa. Roussell 1951. 

J .Magnus-Petersen: Notesbog. 1878. S. 18 og 81 f. (NM). 
1 Kirkehist. Saml. 4. R. III , 568 f., 8. sept. 1523. 2 Rytterdistrikternes Kontor, 

Bilag til kgl. Resolutioner Nr. 23, 3. maj 1767 (Rentekammerarkivet, RA). 3 Karen 
Brahes MS. 4 Larsen: Laaland Falster I, 131. 5 Kirkehist. Saml. 5. B. V, 297. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 10. Askø 1808. 



Fig. 1. Hunseby. Ydre, set fra sydøst. 
Aa. Rl. 1942 

H U N S E B Y K I R K E 
M U S S E H E R R E D 

Kirken har i katolsk tid antagelig været viet til S. Andreas (sml. klokke nr. 1, s. 918). 
Om kirkens ejerforhold i middelalderen vides intet, udover at kronen havde kalds-

retten i tiden umiddelbart for reformationen1. Kirken hørte fremdeles under kronen, 
indtil den 1565 blev tilskødet Axel Urne til Aarsmarke2 , (sml. klokke nr. 2, s. 918), 
blandt hvis senere ejere nævnes sønnen Knud Urne (sml. prædikestol, s. 915) og Eggert 
Christopher von Knuth (sml. epitafium s. 918 og †kiste, s. 920), som var gift med Søster 
Lerche (sml. alterstager, s. 914, epitafium, s. 918 og kiste, s. 919). Med gården kom kir-
ken 1714 under det af Søster Lerche da oprettede grevskab Knuthenborg3 , hvorunder 
den stadig hører. 

Til hovedet på kirkens sydmur (sml. s. 906) knytter sig et sagn om kæmpen Hun, 
efter hvem stedet skal have navn4 . 

K i r k e n l igger v e s t fo r b y e n på f l a d t t e r r æ n . K i r k e g å r d e n , der h a r s tore ud -
videlser m o d v e s t og nord , hegnes m o d øst a f en midde la lder l ig m u r af m u n k e -
s ten på k a m p hvor i en n y e r e kø repo r t a l , som på yde r s iden i s m å j e r n b o g s t a v e r 
h a r b o g s t a v e r n e G A C v K 1729 (gehe imeraad A d a m Chr is tof fer v o n K n u t h ) . 
D e n r o m a n s k e i n d s k r i f t p o r t a l (s. 907) h a r f r a 1852 ti l 1912 h a f t sin p l ads 
u m i d d e l b a r t syd for po r t a l en , h v o r den t j e n t e som i n d f a t n i n g for ganglågen . 
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Kirkegården har på et stykke af nordsiden en nyere mur, på de andre sider 
jernstakit og hæk. På grænserne af den gamle del af kirkegården står store ka-
stanietræer, der allerede omtales 1755 (præsteindb.) samtidig med, at det med-
deles, at kirkegårdsmuren var tre alen høj og belagt med tagsten, samt at der 
i nordsiden var en indkørsel med portrum og stald til grevens heste. 

Kirken består af romansk kor og skib, gotisk tårn og nyere kapeller ved lang-
siderne. På syd- og nordsiden har været våbenhuse. 

Den romanske kirke er ualmindelig stor og regelmæssigt bygget af velformede 
granitkvadre på delvis synlig syld, men uden sokkel eller gesims. Ved skibets 
sydøsthjørne ses høj t på muren et velformet reliefhoved (fig. 3) med hageskæg 
og langt overskæg og ørene anbragt oppe i tindingerne; derunder er nær jorden 
en kvader med en fremspringende roset af koncentriske ringe; reliefferne kal-
des »Kong Hunses« hoved og navle. 

Koret har i østgavlen ingen romanske detailler; i sydsiden skal der have været 
en præstedør 5 m fra østhjørnet (kaldsbog 1898). Revner og visse uregelmæssig-
heder i murværket under det moderne vindue kunne tyde på meddelelsens rig-
tighed. Af to små, romanske vinduer er det østre bevaret i brug, men vist 
moderne omdannet. Formodningen om præstedørens eksistens støttes måske af 
den omstændighed, at de to vinduer ikke sidder midt i muren, men er t rykket 
mod øst. Korets nordside har romanske vinduer som sydsidens. 

Fig. 2. Hunseby. Plan. 1:300. Målt af Paul Paul-Petersen 1942. 



H U N S E B Y K I R K E 907 

Skibet er meget høj t og stort i forhold 
til koret. Østgavlen har i toppen en 
frise af syv styltebuer under en kors-
glug. Sydportalen blev tilmuret 1851, og 
dens meget interessante, ydre omfatning 
er i 1912 efter en noget omtumlet tilvæ-
relse havnet som karm ved tårnets vest-
dør (fig. 4). Inden den blev nedtaget fra 
syddøren, var den læderet på forskellig 
måde og sikkert omsat, måske sammen 
med kvadermuren. Ef ter at portalen var 
nedtaget, lå den et stykke tid på kirke-
gården, og to stykker bortkom. Det ene, 
omtrent terningformede, havde en enkelt 
og en dobbelt tovsnoning langs kanterne og havde ligget som vederlag under 
overliggeren, men var indskriftløst, og muligvis har det oprindeligt gjort t je-
neste som sokkel for karmstenen. Det blev kløvet og anvendt som støtte for 
en gravsten. Det andet stykke, en stor flis af den østre karmsten, som allerede 
inden nedtagningen var spaltet fra, blev senere fundet under korgulvet og er 
nu sat på plads. Allerede mens portalen sad på sydmuren, havde den kun een 
sokkelsten. Den er omtrent terningformet med skarpkantet foldeværk på siderne 
og en tovstav over en hulkehl langs overkanten. Da det nordre våbenhus blev 
nedrevet i 1883, fandt man i grunden to små, omtrent kvadratiske stenplader, 
der havde ornamentik på to af kanterne og en fremspringende fals på en tredie. 
Ornamentiken var på den ene sten blot to fuger, men på den anden et fint rude-
mønster. De har formentlig oprindelig t j en t som plint for karmstenenes sokler, 
hvortil deres mål passer godt. En tid lang blev de opbevaret bag alteret, men 
de må være bortkommet, inden portalen blev opstillet på sin nuværende plads. 
De store karmsten har langs forkanterne dobbelte tovstave, som med en 
skarp bøjning er ført op langs overliggerens vandret te underside; langs bag-
kanterne har de en enkelt tovstav. Den nordre, oprindelig vestre, karmsten har 
yderligere i lysningen et stykke over fodlinien to vandret te tovsnoninger. Denne 
stens yderside og lysningsside er dækket af indskrifter med store, romanske 
majuskler indhugget med dobbelte linier; som skilletegn er anvendt kors, ind-
skrevet i cirkler, rhomber eller kvadrater. Den anden karmsten har tilsvarende 
indskrifter, men kun indhugget med enkeltstreger og øjensynlig med en grovere 
og antagelig noget senere hånd; på denne sten indledes indskrifterne med kon-
turhuggede hammerkors. Den store, femsidede overligger er mærkeligt nok kun 
prydet ved sine tovsnoninger i forkanten, og dens store flade er helt blank. 

Indskrifterne på karmstenene har i tidens løb givet anledning til megen 

V. H.1931 
Fig. 3. Hunseby. »Kong Huns hoved« 

(s. 906). 
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diskussion,5 og kun indskriften på søndre karmstens yderside: »In principio 
erat« (»i begyndelsen var [ordet]«), Johs. 1,1, frembyder ingen problemer, omend 
subjektet : »verbum« (»ordet«) uvist af hvilken grund er udeladt. På lysning'ssiden 
af samme sten læses: »Introibo in domum« (»jeg vil gå ind i [dit] hus«), Salm. 
5,8 eller 66,13, men i stedet for »tuam« (»dit«) følger herefter med mindre skrift 
en gruppe tegn, som endnu ikke, mange forsøg til trods, er tydet på overbevi-
sende måde. Den senest foreslåede løsning går ud på, at tegnene, hvis nederste 
række læses som årstallet 1811, er indhugget ved en istandsættelse af portalen.6 

Dette er dog udelukket, da tegnene også findes på ældre gengivelser af porta-
lens indskrifter.7 I indskrifterne på den nordre karmsten forekommer indskriv-
ning af et bogstav i et andet og sammenskrivning af bogstaver, ligatur, hyppi-
gere end vanligt, og i slutningen af lysningssidens indskrift er yderligere gjort 
forsøg på anvendelse af en ret ualmindelig form for sammenskrivning, det 
såkaldte monogram. Allerede heri tør måske spores en tendens til lønskrift, og 
overensstemmende hermed skal indskriften på lysningssiden: »Salomon me fecit 
monasterium« læses bagfra (fig. 5). Når tolkningen af denne indskrift har kun-
net omtvistes, er grunden dertil, at man, med urette, har ment, at brugen af 
»monasterium« (»kloster«) som ensbetydende med »ecclesia« (»kirke«) skulle være 
ukendt i dansk middelalderlatin.8 Kirkehistorikeren J. F. Fenger, der som den 
første har beskæftiget sig mere indgående med spørgsmålet,9 oversætter ind-
skriften: »Salomon gjorde mig, klosteret« eller »Salomon gjorde mig til et klo-
ster«, og identificerer Salomon med en broder Salomon fra Aarhus, der 1220 
i Verona indtrådte i dominicanerordenen for året efter at vende tilbage og med-
virke ved grundlæggelsen af det første danske dominicanerkloster. Indskriften 
må imidlertid være betydeligt ældre, snarest fra midten af 1100'rne, og hertil 
kommer, at der ikke kendes nogen som helst efterretning om et kloster i Hunseby; 
i et pavebrev af 15. juli 1261 omtales præsten Tholomæus som sognepræst ved 
Hunseby kirke (»Tholomeus presbiter rector de ecclesie de Hunsieby Othonien-
sis diocesis«).10 Fenger har da også selv antydet muligheden af, at portalen kunne 
være hidført andet steds fra, og det ville her være mest nærliggende at tænke 
på Halsted Klosters kvaderstenskirke. Mod denne teori taler dog den påfaldende 
lighed mellem portalens tovstave og tovsnoningerne på Hunseby kirkes korbue-
kragsten, og indskriften er derfor senest blevet forklaret som sigtende til stif-
telsen af et aldrig fuldført benedictinerkloster i forbindelse med Hunseby kirke. 
Antagelig bør indskriften imidlertid oversættes: »Salomon gjorde (d.v.s. byg-
gede) mig, kirken« og tolkes ikke som en bygherre-, men som en bygmester-
indskrift. Af indskriften på stenens yderside (fig. 6) lader foruden enkelte bog-
staver kun de tre første ord: »Juro per barbam« (»jeg sværger ved skægget«)11 

sig læse med sikkerhed, hvilket muligvis i nogen grad skyldes fejl i stenmesterens 
gengivelse af sit forlæg, men utvivlsomt har sin væsentligste årsag i bevidst 
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M. M.1912 
Fig. 4. Hunseby. Indskriftportalen (s. 907). 

benyttelse af lønskrift efter et endnu ikke klarlagt system. Intet af de hidtil 
fremsatte, meget fantasifulde tolkningsforsøg kan gøre krav på større opmærk-
somhed, og det synes tvivlsomt, om den ejendommelige indskrift vil kunne 
tydes, før det lykkes enten at påvise det tekstgrundlag, hvorpå den bygger, 
eller andet steds at linde en beslægtet indskrift i lettere læselig form. 

Sydsidens romanske vinduer kendes ikke; over de nuværende vinduer sidder 
rester af ældre, men disse har teglstensstik og kan ikke være de oprindelige. 
Alt taler for, at murfladen har været omsat i hele sin udstrækning. Under tag-
skægget sidder en bred sugfjæl. 

Skibets nordportal er blevet indrettet som indfyringsåbning, men den er i 
det ydre bevaret i al sin enkelthed med granitkarme glat med muren og en en-
kelt stor, f irkantet kvader som overligger. Nordsiden har tre tilmurede, roman-
ske vinduer med granitstik. Skibets vestside er i gavltrekanten muret af ret 
runde kampesten, der er grofl berappet med meget skarp mørtel, som senere 
er repareret med en fin, fed mørtel. 
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Det indre. Den runde korbue har usædvanlig fint huggede kragsten med tov-
snoninger, der går om på vestsiden, men ikke på østsiden (fig. 7). Korets 
overvægge har været pudsede før hvælvenes indbygning; i østgavlen skinner 
kampesten igennem berapning, i vest er der puds helt til tops. Der er i begge 
gavle a f t ryk af bjælker i samme højde som de nuværende; skibets gavl er byg-
get ovenpå korets tagværk, der har haf t en tagdækning af 22 cm brede bræd-
der stødt s tumpt sammen. Et hul fra tagkølen synes at være ødelagt af den 
senere huggede gennemgang fra skibets loft, som har blottet en ankerbjælke 
midt i murværket . I skibet er gavlenes indersider groft pudsede; de har spor 
efter 32 cm høje bjælker, som har ligget een bjælkehøjde over det nuvæ-
rende bjælkelag. 

Ændringer og tilføjelser. I begge korets langmure findes umiddelbart ved øst-
gavlen spor af store vinduer, der må være indhugget temmelig tidligt og i hvert 
fald før korhvælvenes indbygning. To tilsvarende vinduer i østgavlen har t ryk-
ket, rundbuet stik af teglsten. 1 gotisk tid er i koret indbygget to krydshvælv 
på falsede piller og med toprude, men uden overribber (lig. 7). De er ulige 
store, vistnok fordi man ville undgå at dække de vestlige, romanske vinduer. 
Korets galvtop er ommuret med tre magre spidsbueblændinger. Øst for por-
talen i skibets sydmur er helt oppe under tagskægget indhugget et 120 cm 
bredt, f ladbuet vindue. 

Tårnet er gotisk og opført af dybrøde munkesten i munkeforbandt . Særlig i 
østsiden ligger granitkvadre høj t op i murværket . Soklen dannes af en vulst 
umiddelbart over en skråkant . Tårnrummet , hvorfra det knuthenborgske grav-
kapel blev f lyt tet 1851, har dybe spareblændinger i ydermuren og nu en høj, 
spids tårnbue mod skibet. Det ottedelte tårnhvælv hviler på falsede hjørne-
piller; det har ingen overribber. Vinduerne mod nord og syd er moderne, mod 
vest er skibets romanske sydportal (se s. 907) indsat foran et moderne vind-
fang. Det samtidige, meget rummelige t rappehus på tårnets sydside har tid-
ligere ha f t indgang fra tå rnrummet . Trapperummet er forneden tøndehvælvet, 
højere oppe dækkes det af stigende fladbuer. Mellemstokværket har en lille, 
fladbuet glug mod vest, klokkestokværket har til alle sider fladbuede tvilling-
glamhuller i dobbeltfalset, fladbuet spejl. Tårngesimsens to udkragninger går 
rundt på alle fire sider af tårnet , og der har sikkert i det mindste være projek-
teret et pyramidespir. De nuværende kamtakkede gavle i øst og vest er muret 
i middelalderligt forbandt , men af en anden slags sten end tårnets øvrige mur-
værk. De har en om korgavlen mindende, slap dekoration af stigende spids-
bueblændinger, små cirkelblændinger og, nordligt i gavlfoden, i hver side en 
lille glug med fladbue i vest og spærstik i øst. På loftet står en smuk, dobbelt 
klokkestol af meget svær eg. 

†Søndre våbenhus havde takket gavl og blændinger; det rummede bænke til 
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Fig. 5—6. Hunseby. Portalens nordre karmsten (s. 908). 

menighedens børn, som ikke kunne få plads i kirken (præsteindb. 1755). Det 
har sikkert været gotisk. 

1851 blev Knuthenborgs begravelse henflyttet hertil, men da det viste sig at 
være for lille, blev det nedrevet i 1880 og erstat te t af den nuværende, store 
kapelbygning, der er opført af moderne munkesten i munkeforbandt på granit-
sokkel. Samtidig blev skibets tilmurede syddør genåbnet og gitterdøren flyt-
tet hertil fra tå rnrummet . Kapellet har gipsloft med lille, glat hulkehl. Under 
gulvet er en hvælvet gravkælder. 

†Nordre våbenhus betegnedes 1878 som et lille kapel med smuk takket og 
blændingssmykket gavl og spidsbuedør. 1755 blev det betegnet som material-
hus og opfat te t som en tidligere korsarm (præsteindb.). Det blev nedrevet 1883 
og erstat te t af det nuværende materialhus, der under en kamtakket gavl har 
to døre i nordsiden, hvoraf den østre fører til herskabsindgangen i skibet. Det 
gamle våbenhus har på kirkemuren efterladt et tagspor, noget under det nu-
værende tag. 

Tagværkerne over koret er middelalderlige, af eg med dobbelt murlægte, 
spærfod, spærstiver, lange kryds, der er bladet over spærfod og stiver, samt 
dobbelte hanebånd. Nummereret med bredt stemmejern og huljern. To kryds-
bånd er fremstillet af genanvendt materiale på 8 x 12 cm tværmål ; de har i 
den ene side trænagler, som ikke går helt igennem træet, med 23—25 cm af-
s tand; i samme flade er adskillige små sømhuller. Skibets tagværker er af 
meget svær eg i samme konstruktion som korets og med svære stormlægter. 
Spærfagene er nummereret på samme måde som korets, huljernsmærkerne 
har en ejendommelig, skrifttegnlignende form. Til trods for, at skibet har 
bræddeloft, ligger kun tre steder tværgående bjælker; ind imellem er lagt 
spinklere bjælker af fyr. Tårnets egetræstagværk er af samme type, dog med 

M. M. 1912 
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tre kongestolper og øst-vestgående dragerstol med to kryds. Tagværket, der 
er noget omsat, har huljernsnumre. 

Kirken, der 1755 havde malet bræddeloft (præsteindb.), er nu indvendig pud-
set på vægge og loft med en glat hulkehl. De første af de store, spidsbuede 
vinduer med støbejernsstel synes at være anbragt før 1842 (syn). Koret har 
inden for knæfaldet et mosaikgulv fra 1883, iøvrigt består gulvet i kirke og 
kapel af gule og grå fliser, i forhallen af ølandssten. I det ydre er kirken hvid-
kalket og teglhængt; over sydkapellet ses, at muren tidligere har været kalket 
rød og senere gul. 

I N V E N T A R 

Alterbord, muret , fra 1851, ca. 130 cm fra korets østvæg. Det tidligere alter-
bord stod lige op til væggen (kaldsbog). 

Altertavle (fig. 8), akantusbarok fra o. 1700, sikkert af ahorn. Tavlen er 
komponeret som en pragtramme omkring et maleri og et indskriftfelt . De to 
lodrette rammestykker har en guirlande af blade og buketter , som foroven 
ender i et englehoved, forneden i to kvaster. Disse rammestykker bærer en 
kraf t ig karnisprofileret gesims, som danner et cirkelsegment over billedet og 
smykkes af store, udskårne akantusblade. Tavlens fodstykke er profileret med 
fladskårne tunger. Vinger og topstykke består af meget store, s tærkt fligede 
og gennembrudte akantusblade, hvis ender er spiralsnoede. Vingerne støt ter 
sig nederst på to kartoucheskjolde med udskårne våben for Eggert Christopher 
K n u t h og fru Søster Lerche. Halvcirkelfeltet under gesimsen udfyldes af kas-
setter med firbladede blomster. Maleriet (olie på lærred, 120 x 77 cm) forestiller 
nadveren, men er stærkt restaureret, rimeligvis o. 1838, da det var stærkt for-
faldent, og man akkorderede med en maler om en ny altertavle (syn). Maleriet 
og det rektangulære skriftfelt underneden med nadverordene (fraktur) har 
smalle, karnisprofilerede, udskårne rammer. 

Tavlen synes oprindelig at have været marmoreret i brune og røde farver; 
den nuværende brogede staffering er fra 1910.12 

†Altertavle af alabast, ca. 1 alen i kvadrat , nævnt 1755, da den sad over 
korbuen (præsteindb.). Tavlen opbevaredes siden i præstegården, hvor den gik 
til grunde ved en brand 1873 (kaldsbog). På grund af dens ringe størrelse op-
stod mundheldet : »Han er ej større end Hunseby altertavle« (præsteindb.). 

Altersølv. Kalk f ra 1713, 20,5 cm høj, forgyldt. Rund fod med bred fodplade 
og vulst med vredne bukler, glat, t r indt skaft og rund, midtdelt , riflet knop. 
Stort bæger med udsvejfet rand og graveret, kronet alliancevåben for Eggert 
Christoffer Knu th og Søster Lerche. På fodpladen Københavns bystempel 1713 
og mestermærke for Niels Johnsen (Bøje 304). Samtidig forgyldt disk med til-
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Fig. 7. Hunseby. Indre, set mod ost gennem korbuen, 

svarende våben på randen. Ingen stempler. Oblatæske f ra o. 1700, oval med smal 
fodplade og svagt hvælvet låg, hvori er graveret et kronet spejlmonogram »SL« 
(Søster Lerche). Linder bunden to ens, utydelige stempler samt graveret vægt-
angivelse »15 1. 2½ q.«. Vinkande, sort, af københavnsk porcelæn. *Vinkande 
(fig. 9) af sølv, fra o. 1600, 15,5 cm høj. Om kandens lave, runde fod løber et 
støbt rudemønster, legemet er pæreformet med graverede, arabeskagtige bor-
ter, som genfindes på den svungne hank, der forneden ender med et blankt 
skjold. Halvkugleformet låg med opdrevne og punslede planteornamenter og 
fugle, midt på låget et rundt felt med graveret Jesumonogram; støbt gæk med 
dobbeltsidigt relief af Gud Fader, som i kejserdragt sidder på en tronstol. På 
legemet er graveret to symmetriske skjolde, det ene, som indeholder et bo-
mærke og omgives af initialerne ML I E D , er rimeligvis oprindeligt, mens det 
andet, som indeholder de sammenskrevne initialer A K D , er yngre og mere 
kartoucheagtigt . På legemet er endvidere graveret en versalindskrift : »Given til 
Hunzeby k(irke) alter a(nno) 1684 af Sam(uel) I(ld) [sognepræst 1667—86] og 
hans k(ære) hustro Dorothea N(iels) D(atter)«. Under bunden to vægtangivel-
ser, den ene med romertal, men utydelig, den anden »23½ l(od)« muligvis 
yngre; desuden to ukendte, næppe danske, stempler. Nu i Nationalmuseet.13 

Sygekalk f ra 1752. Rund, profileret fod, fladrund, midtdelt knop og derover 
58 

Aa. Rl. 1942 
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Fig. 8. Hunseby. Altertavle (s. 912). 

et ottesidet, indknebet skaftled; halvkugleformet, indvendig forgyldt bæger 
med udsvejfet rand. Under foden er indprikket : »Hunsebye-Kierke d. 19. Julii 
1752«. Ingen stempler. Lille, forgyldt disk med svungen, knækket kant om-
kring den smalle rand ; under bunden et lille oblatgemme. Ingen stempler. 
Berettelsestøjet opbevares i et læderbetrukket, skindforet træetui. 

Alterstager, 45 cm høje, skænket 1704. Stor, kraf t igt profileret fod på tre 
f ladtrykte kugleben, skaft med mange hulstavprofiler og et svært, vaseagtigt 
led på midten, bred lyseskål med en flad udladende krave foroven. Omkring 
foden er på begge stager graveret med f r ak tu r : »Frue Søster Lerche foræred 
diesse Liuse Stager til Huusebye(! ) Kircke Anno 1704«. Samtidig lysetorn med 
skruegang, som fastholder den løse lyseskål. 

Messehageler. 1) 1800'rne, af lyst, rustrødt fløjl med guldkors og -bræmme. 
2) Af blommefarvet fløjl, yngre end nr. 1. 3) Ny, af rødt fløjl. 

Alterskranke med drejede træbalustre, rimeligvis fra restaureringen 1851. 

H u d e fo t . 
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†Alter skranke af »jernstænger« med mes-
singknapper, nævnt 1755 (præsteindb.). 

Døbefont af cement, fra 1851 (syn). 
†Døbefonte. 1) Muligvis en romansk gra-
nitfont, råt forarbejdet ; den stod før 
1851 i våbenhuset og havde ikke været 
benyt te t i lang tid (kaldsbog). 2) Af træ, 
solgtes 1851 (kaldsbog). 

Dåbsfad af sølv med Københavns by-
stempel 1851, guardeinstempel, måneds-
mærke og mestermærke for I. C. Thor-
ning (Bøje 1014). †Dåbsfad blev ødelagt 
ved præstegårdens brand 1873 (kaldsbog). 

Dåbskande af t in f ra o. 1850, stemplet 
Hans Høy. 

Korbuekrucifiks, skænket 1855.14 

Prædikestol (fig. 10) i høj-renaissance 
med malet årstal 1617 på himmelen. Sto-
len består af fire oprindelige fag inde-
holdende arkadefyldinger med kannele-
rede pilastre, listekapitæler og profilerede 
bueslag, senere er i to omgange tilføjet endnu to felter med malede pilastre 
og bueslag. I eet af fagene er anbragt et samtidigt krucifiks, mens der i de 
øvrige, undtagen det sidst tilføjede, sidder store, udskårne englehoveder. På 
hjørnerne og mellem de to sekundære fag står fire hermer, to mandlige og 
to kvindelige, med beslagværksprydede skafter og volutkapitæler; på skaf-
terne er desuden skåret fire hjelmede våben, Urne, Rud, Grubbe og Lax-
mand, Knud Urne til Aarsmarke og hustru Margrethe Grubbes fædrene og 
mødrene. De tre hjørnehermer er vinkelbøjede, den f jerde er plan og synes 
oprindelig at have siddet ved opgangen. Forkrøbbet postament med glatte 
felter og store diamantbosser på fremspringene. Gesimsen har glat frise med 
æggestav og tandsnit under kronlisten. Under stolen små, udsavede hænge-
stykker; rund bærestolpe med midtkugle og seks s-bøjler. Nyere opgang, sam-
tidig med alterskranken (s. 914). Sekssidet himmel med glat frise over en spin-
kel perlestav samt kronliste med æggestav og konsolliste; kassetteret loft og 
udsavede, gennembrudte top- og hængestykker med beslagværk; på hjørnerne 
drejede vasespir. 

Staffering fra 1800'rne med mørkebrun bundfarve og brogede detailler. I 
arkade- og postamentfelterne, på frisen og på himmelen er der skriftsteder med 
gylden f raktur , opmalet efter ældre indskrifter. 

58* 

L. Larsen 1951 

Fig. 9. Hunseby. "Vinkande (s. 913). 
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E. Skov 1950 
Fig. 10. Hunseby. Prædikestol (s. 915). 

Stolestader, nyere, med simple, glatte gavle. 
Herskabsstole. 1) Midt i skibets nordside er i nyere tid indrettet en herskabs-

stol med anvendelse af ældre panelværk, rimeligvis fra 1700'rne. 2) 1888. De 
øverste stole i begge sider har rundbuede gavle med adelsvåben og f raktur ind-
skrifter. I nord: »Axel Urne 1555« og »Adam Wilhelm K n u t h 1888«, i syd: »Fru 
Anna Rosensparre 1555« og »Fru M. Rosenørn Lehn 1887«. Gavlene med Axel 
Urnes og Anna Rosensparres våben er kopieret efter et par †herskabsstole f ra 
1555, som nævnes i præsteindb. 1755. Et brudstykke af den ene *gavl med 
Axel Lirnes navn og det nederste af hans våben opbevares nu i stiftsmuseet 
i Maribo. En †lukket stol stod 1755 i koret og anvendtes af herskabet ved alter-
gangen (præsteindb.). 

†Skriftestol i koret, nævnt 1755 (præsteindb.). 
En stor, jernbunden †kiste stod for 1851 i våbenhuset (kaldsbog). 
Smedejernsdør (fig. 11) fra 1690'erne, da den Knuthenborgske begravelse 

indrettedes i t å rnrummet . De to dørfløje inddeles af vandret te , spiralsnoede 
jernstænger i seks kvadratiske og to rektangulære felter, som udfyldes af liv-
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ligt rankeslyng, hvori er indflettet ini-
tialerne H E C K F S L (hr. Eggert Chri-
stopher Knu th og fru Søster Lerche). 
Døren, som nu sidder mellem skibet og 
Knuthenborgs kapel, sad 1755 i »nord-
indgangen til begravelsen« (præsteindb.). 

Pulpitur i vest med drejede træbalu-
stre svarende til alterskrankens (s. 914) 
og rimeligvis samtidigt med denne og 
orglet (s. 917). 

†Pulpiturer. 1755 nævnes to pulpitu-
rer, det ene, som var indret tet til her-
skabet over for prædikestolen, var sir-
ligt malet, i midten stod grevens store 
stol, og til siderne var der pladser til do-
mestikkerne; det andet, noget større 
pulpitur anvendtes af almuen. På et af 
pulpiturerne var trosartiklerne og apostlenes navne malet med forgyldte bog-
staver i 12 felter, og nederst stod i een linie: »Anno 1725 er denne Kirke 
indvendig renoveret og stafferet, da Kirkens høje Patron var den høje og vel-
baarne Greve og Herre Hr. Adam Christopher von Knuth , Greve af Knuthen-
borg, Hvis højbaarne Frue (var) Ide Margrethe von Reventlow« (præsteindb.). 
1829 foreslog man at f jerne de store pulpiturstole for at få bedre lys i kirken, 
og 1844 ønskedes den fløj af lægteret, som var i søndre side, bort taget af 
samme grund (syn). 

Orgel f ra 1851, bygget af Gregersen. †Orgel, indret tet tæt ved almuepulpi-
turet og forsynet med mange malede skriftsteder (præsteindb. 1755). Ifølge 
en skrift tavle på det nuværende orgel skal der endvidere have s tået : »Her 
Jacob Lodberg, Biskop over Fyens Stift lod dette Orgel-Verk saaledes reno-
vere og staffere Anno 1727«. 

Præsterækketavler. 1) Fra 1683, opsat af hr. Samuel Jens(en) (sml. vinkande, 
s. 913) »da velb(yrdige) Egg(ert) Christof(fer) von K n u d t var kirkens patron, 
hves frue (var) velb(yrdige) f(ru) Søster Lerke«. Tavle af rød ølandskalk, 
122 x 77 cm, med forgyldte reliefversaler. På triumfvæggen, nord for korbuen. 
2) Fortsættelse af nr. 1, opsat 1881 af Adam Wilhelm Knu th og Margrethe 
Rosenørn-Lehn. Rødlig kalksten svarende til den foregående. På t r iumfmuren, 
syd for korbuen. 

†Præsterækketavle, se †epitafium, s. 920. 
†Maleri , rimeligvis sengotisk, af Maria med Jesusbarnet på armen, malet 

på lærred. Billedet sad 1809 i en bred t ræramme »i den senere tids smag«.15 

Pach t & Crone fot . 

Fig. 11. Hunseby. Smedejernsgitter (s. 916). 
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Maleriet, der muligvis s tammer fra en sidealtertavle, hang 1848 ved indgangen 
til koret.16 

Mindetavle f ra 1905 over lensgreve Frederik Markus Knuth . På nordmuren. 
Gipsbuste af grev Frederik Markus Knuth , signeret C. Borch 1857.17 

Solur f ra 1771, på skibets sydside. 
Klokker. 1) 1465. Om halsen en toliniet minuskelindskrift på lat in: »Anno 

d(omi)ni mcdlxv effusa e(st) ista kampana i(n) honore s(an)c(t)i andree albretus 
nielso(n) t(em)p(or)e d(omi)ni nicolai bek curato ec(c)l(esi)e ounseby(!) 
iohan(n)es hinrici fecit me« (»i Herrens år 1465 blev denne klokke støbt til ære 
for den hellige Andreas. Albrecht Nielsøn [herre til Aarsmarke, daværende 
kirkeejer]. I Hunseby kirkes præst, hr. Niels Beks tid. Hans Henriksen støbte 
mig«). Klokken har et bomærkelignende støbermærke og er smykket med 
mange små relieffer, hovedsagelig pilgrimstegn. Tvm. 100 cm. (Uldall s. 184f.). 

2) 1571, støbt af Matthias Benninck, Lybæk. Om halsen latinsk versalind-
skrift mellem borter med ranker og englehoveder: »Anno 1571 Matias Ben-
ninck me fecit verbum Domini manet in æternum« (»M. B. støbte mig i året 
1571. Herrens ord forbliver i evighed«). På begge sider af legemet står Axel 
Urnes navn og våben. Hankene har skæggede mandshoveder. Tvm. 101 cm. 

†Klokke. 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede seks 
skippund (960 kg.), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 

G R A V M I N D E R 

I Knuthenborgs gravkapel findes følgende gravminder: 
Epitafium fra 1699 over Eggert Christopher von Knu th (Ecchardus Chri-

stophorus de Knuth) , arveherre til Meltz og Aasmarck, gehejmeråd, ridder af 
Dannebrog, født 15. jan. 1643, død 25. febr. 1697, og hustru Søster Lerche 
(Sostrata de Lerke), dat ter af Cornelius Lerche til Nielstrup og Aasmark, født 
14. mar ts 1658, død <29. marts 1723>. Oval, blålig kalkstensplade med skrive-
skrift på latin, opsat af hustruen 1699. 

Under tavlen står to marmorbuster af parret, med stor portrætlighed. Epitafiet 
var 1755 anbragt i den daværende begravelse i tå rnrummet »lige for begra-
velsesdøren« (præsteindb.). 

Mindetavle af marmor over komtesse Karen Knuth , født 4. sept. 1845, død 
8. mar ts 1847, begravet på Holmens kirkegård i København. 

På gulvet står ni nyere sarkofager, een af grå sandsten, een betrukket med 
sort fløjl, de øvrige er enkle granitsarkofager. 

I kælderen under kapellet står følgende 13 kister, alle nye og af zink, men 
med gamle kisteplader: 
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1) 1694. Jacob Lewin von Knuht , født 12. aug. 1690 kl. halv to om nat ten 
på Fridericksborg slot, død samme sted 26. marts 1694, kl. fem om morgenen. 
Barnekiste med skjoldformet indskriftplade (skriveskrift) i akantusramme. 

2) 1703. Christian Frederik Knuth , født 8. marts 1681, død 14. juni 1703, 
kl. fem om morgenen. På låget en oval kisteplade med graveret skriveskrift 
på latin og derover et stort krucifiks; nederst et hjerteformet skjold med reli-
giøs indskrift . På kistens sider er et kronet våben og for enden et spejl-
monogram. 

3) 1723. Fru Soester Lerche, født i Kiøbenhafn 14. marts 1658, dat ter af 
Cornelius Lerche til Nielstrup og Aasmark, Hans kongelige Majestæts etats-
råd, stiftsbefalingsmand over Falster, Lolland og Møn, kancelliråd og fordum 
ambassadør i Spanien, og fru Anna Christine Friis. I sit 19. år indgik hun 
6. maj ægteskab med Eggert Christoffer Knu th til Meltz og Aasmark, ridder, 
geheime-konferentz-, etats- og landråd, amtmand over Friederichsborg, Cron-
borg og Jægerspriis amter. Gift i 19 år og otte måneder (tre sønner, syv døtre), 
død 29. marts 1723. På låget tunget kisteplade med indskrift på dansk samt 
et krucifiks og en plade med religiøs indskrift. 

4) 1727. Grev Detlev von Knut , født i Kiøpenhavn 2. juli 1726, død på 
Knutenborg 7. maj 1727, 44 uger og een dag gammel. Barnekiste med skjold-
formet kisteplade på låget og våbenskjold på siden. 

5) 1741. Søster Ulrica von Knuht , født 10. aug. 1723, dat ter af Adam Chri-
stoffer Knuht , greve af Knuhtenborg, og fru Ide Margretha von Reventlau, 
død 28. marts 1741 i sin alders 17. år. Symmetrisk udtunget kisteplade og et 
krucifiks på låget, på siden et våben. 

6) 1757. Grevinde Ida Margretha von Reventlau, født 7. febr. 1701, gift 1721 
med Adam Christopher von Knuht , greve til Knuhtenborg, ridder, gehejmeråd 
og kammerherre (syv børn); død på Rudberggaard i Laaland 13. sept. 1757. 
På låget en oval kisteplade i ramme med engle og dødssymboler samt et kruci-
fiks og en kårde(! ) . Sml. †kiste nr. 3. 

7) 1765. Grevinde Maria af Knuht , dat ter af feltmarskal Michael von Num-
sen, ridder af elefanten, og Margaretha Maria Thomasine af Ingenhaef, født 
18. sept. 1734, gift med Echardt Christopher von Knuh t til Knuhtenborg (sml. 
kiste nr. 8) i knap 13 år (een søn og tre døtre), død 4. maj 1765. Konveks kiste-
plade med engle og døden med timeglas. 

8) 1776. Eggert Christopher von Knuth , greve til Knuthenborg, herre til 
s tamhuset Moerup, ridder af elefanten, geheimekonferensråd, kammerherre, 
s t i f tamtmand over Siellands stift, amtmand over Roeskilde amt og assessor 
i Højesteret. Født 20. okt. 1722, gift første gang 5. febr. 1742 med frøken Mar-
gaerite Maurice Françoise Isidore Cassado, marquise af Monteleone, anden 
gang 20. okt. 1752 med frøken Maria Numsen (sml. kiste nr. 7) og tredie gang 
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9. sept. 1765 med frøken Eleonora Lovisa Carolina Augusta von Moltke. Død 
26. febr. 1776. På låget en oval kisteplade med akantusløv samt en kårde. 

9) 1780. Komtesse Ide Margrethe Knuth , dat ter af grev Eggert Christopher 
Knu th og fru Maria Numsen, født 23. marts 1764, død på Vognserup 10. jan. 
1780. På låget en oval kisteplade med skriveskrift og et lille, støbt krucifiks. 

10) 1802. Johan Hendrik Knuht , greve til Knuhtenborg og Gyldensten, rid-
der, gehejmeråd og s t i f tamtmand over Siellands stift, født 21. aug. 1746, død 
12. juli 1802. Gift med Constance Alexandrine, Komtesse af Cossel (sml. kiste 
nr. 11), som overlevede ham sammen med fire døtre. På låget en kårde og en 
oval, konveks kisteplade med skriveskrift. 

11) 1804. Fru Constance Alexandrine grevinde af Knuht , født grevinde af 
Cosseln, født i Dresden 2. jan. 1756, gift samme sted 1772 med greve Johan 
Heinrich K n u h t (sml. kiste nr. 10), med hvem hun fik fire døtre. Død i Kiøben-
havn 12. marts 1804. Oval kisteplade. 

12—13) Uden gravskrift , den ene har en blank, oval plade på låget, den anden 
et krucifiks, en religiøs indskrift og 12 ahnevåben. Muligvis er de identiske 
med to af de følgende †kister: 

1) 1684. Jomfru Elisabeth Sophia von Knuth , født på Nielstrup 15. maj 
1682, død på Aasmark 21. dec. 1684.18 

2) 1697. Eggert Christopher von Knuth , herre til Meltz og Aasmark, født 
15. jan. 1643, død i København 25. febr. 1697, gift 1677 med Søster Lerche 
(sml. epitafium s. 918 og kiste nr. 3, s. 919). Lang gravskrift på latin.19 

3) 1736. Adam Christopher von Knuth , greve af Knuthenborg, ridder, gehei-
meråd og kammerherre, født 28. sept. 1687 som søn af Eggert Christopher von 
Knu th og fru Søster Lerche, gift første gang 26. juni 1713 med fru Hedevig 
Ulrica Lyxtorff og anden gang 16. dec. 1721 med fru Ide Margrethe von Re-
ventlow (sml. kiste nr. 6, s. 919). Død 23. jan. 1736.20 Ifølge præsteindb. 1755 
stod den fløjlsbetrukne kiste da i en stor †dobbeltsarkofag af kobber med 
støbte, forsølvede beslag på låg og sider. Sarkofagen var bekostet af enken, 
Ida Margrethe von Reventlow, til hvem der også var beregnet »et afdelt rum«. 
Fra kisten s tammer måske en del løse *kistebeslag, bl.a. A. Chr. Knu th og hu-
strus spejlmonogrammer. 

4) 1737. Adam Levin Knuth , søn af Adam Christopher von Knu th og Ide 
Margrethe von Reventlow, født på Knuthenborg 31. marts 1735, død 11. febr. 
1737.20 

Andre gravminder. 

†Epi ta f ier . 1) Opsat 1639 af hr. Peder Thomesen [sognepræst 1619—53] og 
hustru Margrethe Clemensdatter Rubbelykke.21 Ifølge præsteindb. 1755 bestod 
epitafiet af en trætavle i ramme, hvorpå der desuden senere var malet en fort-
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sæt t e l se af p r æ s t e r æ k k e t a v l e n (s. 917) o m f a t t e n d e p r æ s t e r n e s n a v n e i t i d e n 
1686—1739. 

2) O p s a t 1683 over Søren J a c o b s e n Mors ing [ sognepræs t 1660—67].2 2 

†Gravsten. 1755 lå der i k i r k e g u l v e t nogle g r a v s t e n m e d t i lde ls ulæselige i n d -
s k r i f t e r ( p r æ s t e i n d b . ) . 

† K å r d e og †våben t i l h ø r e n d e o b e r s t l ø j t n a n t R a b e s i A n d e r s t r u p f a n d t e s 1755 
i k o r e t ( p r æ s t e i n d b . ) . 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1824. Niels B r u u n , f u l d m æ g t i g på K n u t h e n b o r g , 
f ø d t 29. sep t . 1794, død 20. dec. 1824 v e d en u lykke l ig hænde l se på B a n d h o l m 
s t r a n d . Rødl ig , r a n d p r o f i l e r e t g r a n i t s t e n , 181 x 90 cm, m e d f o r d y b e t skr ive-
s k r i f t ; i h j ø r n e r n e r o s e t t e r . Øs t fo r k o r e t . 

2) O. 1848. S o g n e p r æ s t W. T h a n i n g , f ø d t 2 . m a r t s 1790, død 17. m a j 1848. 
S t ø b e j e r n s k o r s m e d r e l i e f f r a k t u r og versa le r . N o r d ø s t fo r k i r k e n . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol for Musse Hrd. 1820—29, Syn over Lol-
lands østre Provsti 1829—44 (provstearkivet, LA); Syn over Musse Herred 1849—61, 
1861—80, 1882—1920 (bispearkivet, Nykøbing F.). — Kaldsbog 1836—1940 (ved em-
bedet). —- Indberetning til den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring af pastor 
C. Holm 1809. — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, 
J. Magnus-Petersen 1899 (portalen), Erik Bayer 1910 (altertavlen), J. Kornerup 1911 
(portalen), Gertrud Købke Knudsen og E. Skov 1950 og Aa. Roussell 1951. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 29 (NM). — N. L. Høyen: Notesbog VII. 
1830. S. 32 ff. (NM). — J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 58 f. (NM). — J. Korne-
rup: Notesbog XI I . 1859. S. 3 ff. og 16 (NM). — J. Magnus-Petersen: Notesbog 1878. 
S. 73 f. (NM). 

1 Kong Frederik den Førstes danske Registranter, s. 169. 2 Kronens Skøder I, 103. 
3 Bobé, Graae og West: Danske Len, s. 150 ff. 4 Rhode I, 518. 5 Se herom M. Ma-
ckeprang: Jydske Granitportaler. Kbh. 1948. S. 137—39. Yderligere bør nævnes: Joh. 
Neuhaus: Indskriften i Hunseby Kirkegaardsdige, »Frem« 1906, sp. 657—64 og 817—21; 
notitser om Hunseby-portalen af provst J. Chr. Høeg, Hunseby, 1906 (MS. i NM). — 
Tegninger og fotografier af portalen og dens indskrifter findes i NM. 6 Mackeprang 
anf. st. 7 F. eks. tegning i J. Bircherods Antiqviteter ved Langelands, Lollands og Fal-
sters Kirker, 1732, Ny kgl. Saml., 409 fol. (kgl. Bibl.); og tegning bilagt indberetning fra 
sognepræsten til Oldsagskommissionen, dateret 15. juli 1809 (NM). 8 Monasterium i 
betydning af kirke er bl. a. anvendt i Roskildekrøniken under omtalen af biskop Svend 
Nordmands kirker i Ringsted og Slagelse; M. Cl. Gertz: Scriptores minores I, 23. A. D. 
Jørgensen oversætter monasterium ved hovedkirke og mener, at der både til disse to og 
Hunseby kirke foruden til flere andre har været knyt te t et klerkesamfund; Den nordiske 
Kirkes Grundlæggelse og første Udvikling. Kbh. 1874—76. S. 527 ff. Se herom: P. Seve-
rinsen og C. A. Jensen: Slagelse Sankt Mikkels Kirke og Sogn i 600 Aar. Kbh. 1933. S. 12. 
9 J. F. Fenger: Om Klosterbyggeren Salomon, Kirkehist. Saml. III, 196—202. 10 Di-
plomatarium Danicum 2. R. I, nr. 437. 11 Det til østerlandske forhold sigtende ud-
t ryk »jurare per barbam« forekommer ikke i Vulgata. Om dets brug i europæisk middel-
alderlatin henvises til du Cange: Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Paris 1938. IV. 
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bd, s. 462. I dansk middelalderlatin synes udtrykket i øvrigt ukendt. 12 Ved kunst-
maler Erik Bayer. 13 Inv. nr. D. 10877. 14 J. Friis: Laaland-Falster I, 425 f. 15 Ind-
beretning fra sognepræsten til Oldsagskommissionen 1809 (NM). 16 Worsaae I, 58. 
17 H. Rostrup: H. W. Bissen II, 124. 18 Marmora Danica II, 314. 19 Smst. s. 311 ff. 
20 Smst. s. 315 f. 21 Bhode I, 525. 22 Eneste kilde er Bhode I, 525, som på dette sted 
ikke er helt pålidelig, idet han lader præsten være kaldet 1667, hvilket i virkeligheden 
er hans dødsår. 

Fig. 12. Hunseby 1802. 



Fig. 1. Vaabensted. Ydre, set fra sydost. 
Aa. Rl. 1942 

V A A B E N S T E D K I R K E 
M U S S E H E R R E D 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, dog havde kronen muligvis 
kaldsretten allerede for reformationen1. Senere var dette i hvert fald tilfældet, indtil 

kirken 1667 blev overdraget Cornelius Lerche til Nielstrup2 (sml. s. 926), hvis søn var 
landsdommer Henrik de Flindt (sml. klokke nr. 2, s. 931, og kisteplade nr. 5, s. 933). 
Sammen med Nielstrup indlemmedes kirken 1814 i det da oprettede grevskab Harden-
berg-Reventlow3, hvorunder den forblev, til den overgik til selveje 1. januar 1925. 

Sagnet fortæller, at man først begyndte at opføre kirken på Borup mark, men at det, 
som var bygget om dagen, blev ødelagt om natten4 . 

Kirken ligger på en højning ved gadekæret i den ganske lille by; indtil vej-
anlæg for få år siden ødelagde forterrænet, var beliggenheden meget smuk. 
Kirkegården, der er udvidet mod syd, omgives af en mur af tegl og kløvet 
granit afdækket med cement; mod nord er der en køre- og ganglåge. 1820 
skulle hovedporten repareres, skønt den kun var få år gammel (syn). 

Kirken består af romansk kor og skib, tårn fra 1674, sydkapel fra barok-
tiden og mod nord et moderne våbenhus, der har afløst et ældre. 

Den romanske kirke er bygget overordentlig regelmæssigt og er en af lands-
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delens sirligste teglstenskirker. Der er ingen tidsforskel mellem kor og skib. 1 
murfoden findes, særlig i koret, granitkvadre; men iøvrigt er kirken bygget af 
munkesten i munkeforbandt , indvendig på loftet ses vandfaldsfuger. Det tre-
leddede sokkelprofil (fig. 5) løber hele kirken rundt , de to øverste led løber 
af på hjørnelisener og portalfremspring. 

Korets østgavl (fig. 4) er forneden tredelt ved slanke, halvrunde søjlestave, 
der ender i små kapitæler udskåret i teglsten (fig. 6). I hvert af de tre felter 
sidder et t i lmuret, romansk vindue med omløbende savskifte. Under rejse-
højde er muret en frise, hvis forkant ligger bindig med hjørnelisenerne, og som 
består af et tandsni t med afrundede, let tilspidsede tænder under et savskifte 
af rulskiftestillede sten. Frisen genfindes langs taglinierne, dog med alminde-
ligt savskifte, som indramning om gavltrekantens forsænkede felt, der er glat 
og blot har en korsglug i toppen. Der er nu ingen gavlkam eller pinakler, men 
det må der, som de udkragede gavlkonsoller antyder, tidligere have været. 
Korets sydside har en t i lmuret præstedør i et lille fremspring, som afsluttes 
med tre skråkanter, hvoraf de to løber af på hjørnelisenen. Een sten inde i 
døråbningen står et kraf t igt rundled med kloformet vederlag og base. Den 
runde bue har udvendig helstens stik, indvendig har døren spærstik. Et oprin-
deligt sydvindue spores over det nuværende. Gesimsfrisen dannes af krydsende 
rundbuer på højkantstil lede binderkonsoller, de øverste buefelters bund ligger 
halvt fremme. Derover ligger et savskifte og en bred sugfjæl. Korets nordside 
har ingen dør, men er iøvrigt som sydsiden. 

Skibets østgavl har nu ingen gavlkamme, men at de tidligere har været der, 
ses foruden af de udkragede gavlkonsoller af den omstændighed, at på et lille 
blændingskors i gavltoppen er af de kvadratiske korsender kun den nederste 

Fig. 2. Vaabensted. Plan. 1:300. Målt af Knud Albretsen 1942. 
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Fig. 3. Vaabensted. Nordfaçade (tårnet udeladt). 1:300. Målt af Knud Albretsen 1942. 

bevaret, mens de andre er skåret væk. Anvendt som tidsfæstende detaille 
skulle denne korsform sætte kirkens opførelsestid til henimod midten af 1200-
årene. Sydsidens tilmurede dør står i et fremspring, der løber op til gesimsens 
øverste led. Den rundbuede åbning har yderst en retkant , derefter en afrunding, 
som forneden og i vederlaget ved et simpelt overgangsled går over til re tkant ; 
det inderste synlige led er affaset. Indvendig har døren spærstik. Portalfrem-
springet har fire skifter over buen et skråkantet tilbagespring og derover en 
blænding med spærstik med løberskifte over. På hver side af stikket sidder en 
lille, kvadratisk blænding. Sydsidens tre oprindelige vinduer skimtes over de 
nuværende, men stikkene er vist borte. Gesimsen består af et afrundet tand-
snit, et rulskifte-savskifte, et almindeligt savskifte og en skrå sugfjæl. Nord-
sidens portal står i et fremspring som sydsidens (fig. 3). Af den endnu i brug 
værende åbning er kun bevaret et helstens rundbuestik med omløbende sav-
skifte. Derover en trekløverblænding med en rundbuet tvillingarkade på halv-
rund midtsøjle med klobase og udsvejfet kapitæl. På siderne af feltet findes 
små, kvadratiske blændinger, derover et savskifte. 1862 skulle døråbningen 
udvides ved, at den ene fals blev taget bort (syn). Nordsidens gesims dannes 
af en skæv rudefrise på tilspidsede, afrundede højkantkonsoller. Rudebunden 
ligger mere end halvt f remme i relieffet. Sugfjælen er skrå. Nordsiden har over 
de tre moderne vinduer runde savskifter, men de tilhørende stik fra de op-
rindelige vinduer er borte. Skibets vestgavl har på hver side af tå rnet gavl-
konsoller med en svær gavlkam afdækket med tagsten, men iøvrigt ses intet 
af den gamle gavl, idet i hvert fald toppen af den er nedtaget ved tårnets 
opførelse, idet man ikke har vovet at rejse tårnmuren på de skrå taglinier. 

Det indre er nu hårdt glatpudset og korbuen spidsbuet udvidet. I hver af 
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Fig. 4. Vaabensted. Østgavl. 1:100. Målt af H. Chr. Moller 1942 (s. 924). 

skibets langmure er ejendommelige halvstens blændinger (fig. 7), i nordsiden 
spidsbuede, i syd trekloverformede øst for portalen, runde vest for den. De 
kan kun have været beregnet til at virke besparende og som udsmykning. 

Tårnet er ifølge en samtidig indrammet indskrift tavle af sten over t rappe-
husdøren på nordsiden opført 1674. Indskriften lyder: »Cornelius Lerche til 
Nielstrup oc Aarsmarch Kongl. Mayest. Christiani V Stats- oc Kantzeliraad oc 
Stifsbefalningsmand ofver Lolland oc Falster hafver med sin kiere nu sal. hu-
strue Anna Christina Friis Aar MDCLIX der hand vaard høyloflig Friderici 
I I I Ambassadeur hoes Philippum IV konge i Spanien til christelig brug ud-
lofvet to tusind rixdaler huilcke hand til dette fast gandske forfaldne Guds 
hus at reparere deds bortkomnene ornamenter at indkiøbe saa oc dette taarn 
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af grunden at opbygge gud fornemelig til ære kirken til merklig forvidelse oc 
beprydelse sig og sin sal. hustrue oc paarørende venner til een christelig amin-
delse hafver henwendt oc blef samme bygning forferdiget Aar MDCLXXIV«. 
På tårnets nordside står i jernankre CL 1674. Kongen havde til formålet skæn-
ket Lerche 160.000 mursten af Maribo Klosters mur og hvælving. Klosterfor-
pagteren, Jens Clausen, prøvede at protestere, men slap dårligt fra det, idet 
kongen under 7. oktober 1673 meddelte Kammerkollegiet, at stenene skulle 
leveres, hvert hundrede beregnet til seks snese, og klosterets t jenere skulle 
hjælpe med at t ransportere dem5. Tårnet er bygget i krydsforbandt på en fod 
af granitkvadre. I vest sidder et t i lmuret, f irkantet vindue i en stor, rundbuet , 
smig fals; et lignende vindue på sydsiden er moderne omdannet, i 1820 var 
det »meget beskadiget« (syn). Tårnrummet har en moderne spidsbue mod ski-
bet ; tårnhvælvet er oprindeligt, bygget af gule flensborgsten med hjørnekon-
soller, affasede ribber, rund slutsten og smalle overribber. Det samtidige trappe-
hus har rundbuet , falset dør og t rappe med rund spindel og loft af stigende 
fladbuer; især i spindelen findes mange gule munkesten. 
Første mellemstokværk er uden vinduer, andet mellem-
stokværk har tre rundbuede, udvendig falsede glugger, 
hvoraf den nordre er t i lmuret, og en fladbuet dør til 
skibets tagrum. Indtil nordgluggen blev t i lmuret i 1853, 
sad der her en gammel urskive6. Klokkestokværket har 
fire rundbuede tvillingglamhuller, der udvendig sidder i 
rundbuet spejl. Over glamhullerne ligger et profilbånd på 
to skifter og øverst en gesims bestående af et rundled 
mellem to retkanter . Det spåntækkede pyramidespir har 
stor opskalk og vindfløj med ANNO 1932. Klokkestolens 
hovedstolper og enkelte andre dele er af eg, resten af fyr. 

Sydkapellet er bygget af kommerceraad Jacob Flindt, 
der ejede Nielstrup fra 1732 til 1750 (præsteindb.). Det 
er opført af små, gule mursten og har gesims som tårnets. 
Sydgavlen havde, da der i 1932 blev indsat en stor dør, 
et t i lmuret vindue; gavltrekanten har tre savskifter og 
en lille glug; der er nu ingen gavlkamme. Rummet er 
dækket af et primitivt trughvælv med underliggende rib-
ber og med halvstens overribber. Det anvendes nu, efter 
at døren til skibet er tilmuret, som ligkapel, men var ind-
til 1932 gravkapel for familien Flindt. 

Nordre våbenhus er opført 1890 og vistnok tegnet af 
Herholdt6 . Det har afløst et antagelig noget bredere vå-
benhus, der havde åben tagstol (syn 1803), men allige-

Fig. 5. Vaabensted. Sok-
kelprofil. 1:10 (s. 924). 
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vel delvis dækkede skibets portal. Det gamle våbenhus havde en muret 
bænk (syn 1820). 

Tagværkerne over koret er af omsat eg med lange spærstivere og store midt-
kryds; tænger og hanebånd er sømmet i Madningerne. Skibets tagværk er af 
samme art og har ligesom korets kun eet sæt hanebånd. 1808 var taget meget 
brøstfældigt (syn). Tårnspiret er af gammelt fyr med kongestolpe. Over syd-
kapellet er det ene spærfag af eg og af almindelig middelalderlig form. 

Kirken har nu spidsbuede vinduer af t ræ; de blev 1820 omtalt som nye og 
anstændige, men loftet var af skæve, ubehøvlede bjælker (syn). Kirkerummets 
glatpudsede og kolde udseende skyldes en restaurering i 1864. Kirken har gulv 
af røde og gule fliser og i stolestaderne af gule mursten. Våbenhus og kapel 
har cementgulv. Udvendig er kirken siden 18536, og måske før, kalket lysrød 
med hvide detailler. To fag på skibets sydside er hængt med munketegl, resten, 
undtagen spiret, der er spåntækt, har vingetegl. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret op mod østvæggen, 157 cm langt, 115 cm 
bredt og 89 cm højt . I nordsiden er der en 30 cm dyb gemmeniche og i syd 
en 46 cm dyb, i senere tid udvidet niche. Bordet dækkes af et moderne, sim-
pelt fyrretræspanel. 

Altertavle (fig. 8) i høj-renaissance fra o. 1620, men med senere tilføjelser. 
Tavlen er beslægtet med epitafium nr. 4 i Nykøbing kirke (s. 234). Storstyk-
ket flankeres af to søjler med volutkapitæler og prydbælter, forneden med 
beslagværk, foroven glatte. Søjlerne står på kraftige konsoller med diadem-
hoveder, hvorunder to løvemasker. Postamentfel tet er glat, og under stor-
stykket findes en kvar t rund gesims med båndværk og rosetter. Storgesimsen 
har glat frise og ny kronliste med pærestav; over storsøjlerne sidder to store, 

Fig. 6. Vaabensted. Hoveder på korgavlens søjlestave. 1:5. Målt af Hans Chr. Moller 1942 (s. 924). 



V A A B E N S T E D K I R K E 929 

Fig. 7. Vaabens t ed . Inders iden af skibets s y d m u r (s. 926). 

ligeledes nye kvindehoveder. Topstykket er til dels fornyet. Oprindelige er to 
hermer med frugtklaser på skafterne og volutkapitæler, mens topfeltet er nyt, 
skåret o. 18856. En tidligere tilføjelse er muligvis en lille bruskbarok topgavl, 
som i stilistisk henseende ikke harmonerer med tavlens ældre dele, men synes 
beslægtet med senere laaland-falsterske billedskærerarbejder, f. eks. altertavlen 
i Dannemare (s. 334). Storvinger og topvinger er oprindelige. De er smykket 
med rulleværksornamenter og frugtklaser, desuden har storvingerne to profil-
vendte halvfigurer med bøger og topvingerne to orne samt yderst to hvi-
lende putt i . 

Tavlen, der tidligere var egetræsmalet, er nu delvis afætset. På altertavlen 
var tidligere malet en lang, rimet indskrift til minde om en mindre brand 1708, 
forårsaget af alterlysene (præsteindb.). I storstykket er 1885 indsat et signeret 
maleri (olie på lærred) af August Jerndorff: Jesus opvækker Jair i dat ter . 
†Malerier restaureredes 1845 af maler A. Møller6. 1867 fandtes i s torstykket et 
maleri af nadveren og i topstykket opstandelsen7. 

Altersølv. Kalk med Københavns bystempel 1663, 24 cm høj. Sekstunget fod 
med fodplade og plat te over vulst, slankt, sekssidet skaft og lille fladrund knop 
med runde tunger på over- og undersiden. Nyere bæger med hældetud. På fod-
pladen bystemplet og mestermærke for Carsten Lauridsen (Bøje s. 37). Til-
hørende forgyldt disk med kors på randen. Ingen stempler. Oblatæske, skæn-
ket 1673. På den ovale æskes låg er langs randen graveret en blomsterbort og 
på midten i en stregramme to symmetriske adelsvåben med hjelme og løv samt 
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initialerne CL SG (Cornelius Lerche og Sidsel Grubbe) og årstallet 1673. I 
bunden Københavns bystempel og ukendt mestermærke J M . Vinkande, sort, 
af københavnsk porcelæn. 

Sygekalk, skænket 1818, 13 cm høj. Rund fod med graveret blomsterranke 
forneden, glat, midtdelt knop og halvkugleformet bæger med graverede initia-
ler: PW B B W 1818 (sognepræst Poul Wichmand, død 1818, og hustru Bolette 
Bartholde de Wichfeld). Københavns bystempel og mestermærke for Hillil Isak 
Kalisch (Bøje 930). Tilhørende glat disk og vinbeholder med oblatgemme til 
at anbringe i bægeret. Samtidigt træetui, betrukket med sort skind. 

Alterstager i renaissance fra o. 1625. Høj, profileret fod, skaft med vaseled 
og halvbaluster, dyb lyseskål. Lysetorn af malm. 43 cm høje. 

Døbefont i sen-empire, rimeligvis fra o. 1841, da fonten ønskedes fornyet (syn). 
Fonten er af cement og består af rund fod, glat skaft med en lille akantuskrans 
foroven samt rund kumme med profileret kan t ; hvidmarmoreret . Den tidligere 
†døbefont, der 1841 var gammel og forfalden, har rimeligvis været af træ, 
og over den har der sandsynligvis været en † fontehimmel, ophængt i en smede-
jernskrog, som endnu sidder i muren ved korets nordvesthjørne. 

Dåbsfad af messing, sydtysk arbejde fra o. 1575. I bunden en fremstilling af 
bebudelsen omgivet af en minuskelindskrift: »Maria lilia virgo casta ave« (»hil 
dig du liljerene, ubesmittede jomfru Maria«). På randen er graveret to symme-
triske skjolde med bomærke og jesumonogram og derover initialerne »S O IS 
MSD«. 

Prædikestol i høj-renaissance fra o. 1605—10, fra samme værksted som præ-
dikestolen i Maribo (s. 63). Stolen består af fire fag og adskiller sig ikke væsent-
ligt fra Maribostolen, blot er arkadefyldingernes bund bag evangeliststatuet-
terne glat, og en æggestav har ers ta t te t tungeborten på bueslagenes underside; 
endvidere mangler de små kvindehoveder på postamentfremspringene, mens 
der til gengæld på hvert hjørne, over frisefremspringene, er anbragt et stort 
englehoved med den for snedkeren karakteristiske, høje pande. Stolen hviler 
på en spinkel, drejet søjle og har en underbaldakin af udsavede bøjler. Nyere 
opgang med glat fyldingspanel. Samtidig med stolen er den sekssidede him-
mel, som har tandsnit , æggestav og konsolliste på gesimsen, store udsavede 
topstykker med beslagværk og englehoveder, mens fire slanke, drejede spir, 
som tidligere stod på hjørnerne, nu er f jernet . Under kassetteloftets midtfelt 
er ophængt en due. 

Alt t ræværk er mørkt egetræsmalet, men på stolen skimtes ældre farver og 
indskrifter, samt i et postamentfelt to våbenskjolde. 

Stolestader f ra 1800'rne, af simple nygotiske former. Et enkelt panel med 
renaissanceprofileret rammeværk er genanvendt øverst i søndre side. Ege-
træsmalede. 
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O. N. 1945 
Fig. 8. Vaabensted. Altertavle (s. 928). 

Pulpitur i vest, f ra 1863 (syn). Et †pulpitur var 1820 helt forfaldent (syn). 
Orgel, nyere. †Orgel nævnt 1845 (syn). 
Pengeblok f ra 1700'rne af jernbunden eg, 87 cm høj. I forsiden en stor låge 

med tre hængsler og en nyere hængelås. Fastgjor t til væggen. 
†Sejerværk i tårnet , nævnt 17748. 1853 tilmuredes et lydhul i nord, hvor den 

gamle urskive sad6. 
Klokker. 1) 1616, støbt af Arent Kleiman, Lybæk. Om halsen versalindskrift: 

»Anno Scristi (!) 1616 Arendt Kleiman h(r.) Ifver Nielsen prest Vognested«. 
Menneskehoveder på hankene. Tvm. 73 cm. 

2) 1766, støbt af M. C. Troschell, København. Om halsen latinsk versalind-
skrift mellem palmetborter : »Anno 1766 soli Deo gloria me fecit Michael Carl 
Troschel« (»år 1766, Gud alene æren, M. C. T. støbte mig.«). På siden s tår : 
»Aar 1766 er denne klokke bekostet af Nielstrup eyere Just i tz-raad og lands-
domer Henric Flindt«. Tvm. 98 cm. 

†Klokker. 1—2) 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vej-
ede halvandet skippund, otte lispund (304 kg), afleveredes ved klokkeskatten 
samme år. 

59* 
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3) 1693. O. 1750 nævnes »den store klokke« med følgende indskrif t : »Her 
henger jeg og skal til kirken Eder kalde, siung siæle o! staa op og lader falde, 
ald verdens sysler gaa og hører Herrens røst, saa ringer jeg for liig til Eders 
siele trøst. Frygter Gud og ærer kongen. Ao. 1693 cl. 7. juni lod V. Christopher 
Lerke paa Nielstrup k(ongelig) M(ajestæts) kammerjunker omstøbe denne 
klokke«9. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (fig. 9) ung-renaissance, 1544. Johan Oxe til Nielstrup. Grå, 
gotlandsk kalksten, 216 x 118 cm, med stærkt medtagne reliefversaler: »Under 
tene sten liger her Jehan Oxe salig met Gud, ridder til Nielstrup, som døde paa 
Nielstrup ten torsdag for juul an(n)o d(omi)ni 1535«. Datoen, 24. dec., er rig-
tig, men årstallet skal være 1534. Stenen, der henføres til en elev af Morten 
Bussert10, har over gravskriften et rundbuet arkadefelt omgivet af en ramme 
af renaissanceornamenter; i sviklerne lindes runde barneansigter, og i buetop-
pen holder en vrængemaske en olielampe i gabet. Arkaden rummer to våben-
skjolde, Oxe og Gøye, i kraft igt relief; våbnene har store hjelme med elegant, 
næsten symmetrisk hjelmløv. I stenens hjørner findes, uden sammenhæng med 
den øvrige dekoration, cirkelfelter med evangelisttegnene, mellem de øverste 
er hugget et halvcirkulært felt indeholdende en tavle med årstallet 1544. Ste-
nen, der tidligere lå i koret (præsteindb. 1755), er nu indmuret i våbenhuset . 

2) O. 1618. Ifver Nielson, sognepræst til Vognsted og Ingistoft i 20 år, død 
15. sept. 1618 i sin alders 50. år. Stenen er bekostet af Eiler Gyldenstiern til 
Bistrup og hustru Sophia Bernikov (Barnekow) til Nielstrup. Rødspættet kalk-
sten, 201 x 107 cm, med fordybede versaler. Gravskriften står i en tavle med 
kartoucheramme, der holdes af en engel i halv figur flankeret af dødssymbo-
ler og en brændende urne. Kartouchen danner forneden et glat felt med bo-
mærke og initialerne IN. I hjørnerne cirkelmedailloner med evangelisterne og 
deres tegn. I våbenhuset . 

Kisteplader. 1) 1747. Fru Bodil Birgitha Monrath, dat ter af magister Erich 
Monradt og Johanna Dorothea Rawn, født i Flintinge præstegård 9. maj 1701, 
gift i Rubbelyche præstegård 14. juli 1722 med Jacob Flindt til Nielstrup, 
med hvem hun fik to sønner og fem døtre, hvoraf een dat ter overlevede hende; 
død 5. november 1747. Oval blyplade. 

2) 1750. Kommerceråd Jacob Flindt til Nielstrup, søn af Henrich Flindt og 
Anna Bergeshagen, født i Nyekiøbing på Falster 27. jan. 1685, gift første gang 
på Sæbyeholm 29. maj 1713 med Christina Greve, anden gang i Rubbelykke 
14. juli 1722 med Bodel Birgitta Monrath (sml. nr. 1), blev fader til syv sønner 
og otte døtre, hvoraf en søn og to døtre overlevede ham; død på Nielstrup 
13. jan. 1750. Oval blyplade. 
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3) 1755. Fru Johanne Christina Riis, 
dat ter af byfoged Peder Riis og Anna 
Catrina Norman, født 23. sept. 1719, 
blev 15. jan. 1733 antaget som barn af 
Jacob Flindt til Nielstrup og Bodel Bir-
gitta Monraht, med hvis søn Henrich 
Flindt (sml. nr. 5) hun blev gift 19. sept. 
1747 (fire døtre). Ved sin død 8. ma j 
1755 overlevedes hun af to døtre, Chri-
stina Bodilla Birgitta og Anna Petra 
Catrina Flindt. Oval blyplade. 

4) 1784. Fru Fridericha Christiana 
komtesse af Holk, dat ter af general-
løj tnant , ridder af Dannebrog, greve 
Christian Christopher Holk til Orrebye 
Gaard og fru Aremgarte Sophie, født 
baronesse Wintherfeldt . Hun blev født 
3. aug. 1724 og gift 21. okt. 1757 med 
Hendrich Flindt (sml. Nr. 5) til Niel-
strup (en bortdød dat ter og to efter-
levende sønner); død 15. juni 1784. Bly-
plade, formet som en pergamentrulle. 

5) 1790. Hendrich Flint til Nielstrup, 
ridder af Dannebrog og konferensråd, 
i 40 år landsdommer i Lolland og Fal-
ster, født 22. febr. 1718 som søn af kom-
merceråd Flindt til Nielstrup (sml. nr. 2) og Anna Christina Græve. Gift første 
gang med Johanna Christina Riis (sml. nr. 3), anden gang med Friderica Chri-
stiana Holck (sml. nr. 4). Ef ter nogle års aftagende helbred døde han på sin 
femte sygdomsdag 28. febr. 1790. Hans bortgang begrædes »med den oprigtig-
ste og billigste Sorg af 3de ham efterlevende Børn, 2de Sviger Sønner, 14ten 
Børne-Børn og et langt betydeligere antall trængende«. Oval kisteplade 
af bly. 

Kistepladerne er nu opsat på en tavle i familien Flindts tidligere gravkapel 
på kirkens sydside (sml. s. 927). Kisterne nedgravedes 1931 på kirkegården. I 
samme kapel11 nævnes 1848 endnu en †kiste tilhørende oberst løjtnant Nicolai 
Christopher von Bülow, søn af Corth Josvä von Bülow og Else Catharina von 
Lepel, født på Prysen i Mecklenburg 25. nov. 1667, gift på Østrup Gaard på 
Fyn 14. nov. 1708 med Cecilia Catharina von Withberg (otte døtre og fire søn-
ner); død 20. dec. 174012. 

O. N. 1945 

Fig. 9 . Vaabens t ed . Gravs ten over J o h a n Oxe 
1544 (s. 932). 
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† Å b e n begravelse. U n d e r a l t e r e t h a r v æ r e t en h v æ l v e t beg rave l se t i l h ø r e n d e 
f ami l i en L e r c h e t i l N i e l s t r u p ( p r æ s t e i n d b . 1755) m e d fø lgende †kister: 

1) 1707. E t a t s r å d i n d e Mar ia A m a l i a Goude , æ lds t e d a t t e r af e t a t s - , l a n d - og 
r ege r ings råd M a r q a r d Goude , f ø d t i Slesvig 24. o k t . 1674, g i f t 29. m a j 1692 m e d 
e t a t s r å d Chr i s t i an L e r c h e t i l N i e l s t r u p og E n g e s t o f t e ( t r e sønne r og to dø t re ) , 
død 27. aug . 1707. G r a v s k r i f t på tysk 1 3 . 

2 ) 1720. E t a t s r å d Chr i s t i an v o n L e r c h e t i l N i e l s t r u p og E n g e s t o f t e , f ø d t i 
K ø b e n h a v n 2 . ju l i 1667, g i f t f ø r s t e g a n g m e d Mar i a A m a l i a v o n G u d e n (sml. 
nr . 1 ) og a n d e n g a n g 24. jul i 1711 m e d Soph ia Ul r ica v o n R e i c k a u ( to s ø n n e r ) ; 
død 20. f e b r . 172013. 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftøvrighedsarkivet, LA). — Syn over Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—48; Syn 
over Musse Herred 1849—61; Provsteprotokol for Musse Herred 1820—29 (provstearki-
vet, LA). — Udskrift af Krenkerup Godsarkiv (Kirker og Tiender vedk. 1799—1910) 
(NM). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1879, O. Norn 
og Gertrud Købke Knudsen 1945 og Aa. Roussell 1951. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1754. S. 72 (NM). — Y. Koch: Notesbog I. 1890. S. 79 (NM). 
1 Suhms Saml. 2. bd. 2. hefte, s. 85 (Vastæde = Vaabensted?). 2 Kronens Skøder 

II, 254. 3 Bobé, Graae og West: Danske Len, s. 416 ff. 4 Optegnelse i Dansk Folke-
mindesamling (D.F.S. 1906, 28': 782). 5 Sjællandske Tegneiser 1673, fol. 588. 6 Ud-
skrift af Krenkerup Godsarkiv. 7 F. Richard og C. E. Secher: Danske Kirker, Slotte, 
Herregaarde og Mindesmærker. 1867. 4. hefte, sp. 64 f. 8 Rhode I, 501. 9 Thotts 
Saml. fol. 727, s. 194 (kgl. Bibl.). 10 C. A. Jensen: Danske adelige Gravsten fra Sen-
gotikens og Renaissancens Tid, katalog nr. 209. 11 Larsen: Laaland-Falster II, 45h. 
12 Marmora Danica II, 321. 13 Smst. s. 319. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 10. V a a b e n s t e d 1800. 



Fig. 1. Engestof te . Ydre, set f ra nordvest . 
V. H. 1941 

E N G E S T O F T E K I R K E 
M U S S E H E R R E D 

Kirken er siden 1570 anneks til Vaabensted, men skal før den tid have været bet jent 
fra Maribo kloster som et kapel under dette1. Om kirkens ejerforhold i middelalde-

ren er intet oplyst, udover at kronen allerede før reformationen havde kaldsretten, som 
imidlertid 1529 blev overdraget Johan Urne til Engestofte2 , der indtil 1496 havde tilhørt 
kronen, og blandt hvis senere ejere nævnes Peder Hvidtfelt (sml. †klokke, s. 944), Bar-
bara Wit t rup (sml. altertavle, s. 939) og Jørgen Wichmann (1777 adlet med navnet Wich-
feld, sml. epitafium s. 944), stifter af det 1799 oprettede stamhus Engestofte og Ulriks-
dal, under hvilket kirken forblev, indtil den overgik til selveje 1. juli 1922. 

Sagnet om lindormen, der dræbes af en tyr, er knyt te t til kirken3. 

K i r k e n l igger i en m e g e t s m u k egn v e d Mar ibo sø u m i d d e l b a r t ved he r re -
g å r d e n E n g e s t o f t e s h o v e d b y g n i n g og t id l igere noge t k l e m t a f av l sgå rden , der 
e f t e r en b r a n d i 1857 f l y t t e d e s længere b o r t . D e n lille k i r k e g å r d hegnes af t r æ -
s t a k i t , t r å d h e g n og h æ k . I no rd er der en køre - og gang l åge af t r æ , m o d øst 
og v e s t s m å låger . I 1828 b lev k i r k e g å r d e n s s t e n m u r e r s t a t t e t af e t e g e s t a k i t -
v æ r k (syn) , de r dog i k k e k a n v æ r e d e t n u v æ r e n d e . 
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Fig. 2. Engestofte . Plan. 1:300. Målt af Olav Schiorring 1942. 

Kirken består af et gotisk langhus med tresidet østgavl, en tagryt ter fra 
1660 over vestgavlen og et kapel fra 1786, der nu benyttes som våbenhus, på 
nordsiden. På sydsiden har tidligere ligget et våbenhus. Da der på kirkegården 
er fundet en grav, som næppe er meget yngre end 1250, er der mulighed for, 
at der på stedet har stået en kirkebygning før den nuværende (sml. s. 944). 

Den gotiske kirke er bygget af munkesten i munkeforbandt . Soklen dannes 
af en skråkant over en afrunding, der tildels løber rundt om de samtidige 
støttepiller, men ikke findes på vestgavlen og kun på et enkelt fag på sydsiden. 
Støttepillerne, under hvilke kampestenssylden træder frem, er noget forskel-
ligt udformede; på sydsiden har de bryn af to udkragninger under teglstens-
afdækningen, nordsidens er delt i to afsæt med teglstensafdækning, og korets 
nordøstre pille har i toppen en lav, nærmest spidsbuet blænding. Den spids-
buede sydportal er t i lmuret, men en udhugning viste tre false, der er afrun-
dede på den lodrette del og efter et overgangsled er retkantede i stikket. Nord-
portalen, der stadig er i brug, er ændret ved indsætning af en smedejernsdør 
fra 1786. Skævt i korets nordfag sidder en ti lmuret, spidsbuet præstedør. Der 
har oprindelig været et højtsiddende vindue i hvert fag, det nordvestre er del-
vis bevaret over kapellet; dets lancetformede spidsbue er afrundet i toppen, 
og det har udvendig en, under vederlaget afrundet , halvstens fals, hvorefter 
åbningen er smig, men uden at hjørnet af stenene er ret te t af, hvilket medfører, 
at vinklen mellem de to false er spids. Gesimsen dannes på nordsiden af mange 
udkragninger, iøvrigt af en skråkant. Vestgavlen har et mangefalset, t i lmuret 
vindue og i rejsehøjde to savskifter. Gavlfeltet, der er t rukket lidt tilbage, har 
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Fig. 3. Engestofte. Sydfaçade. 1:200. Målt af Tove Bojesen 1942. 

ingen kamme; toppen er skåret væk ved tagrytterens opsætning; dels derved, 
dels ved indhugning af en senere glug er en stor, hammerkorsformet blænding 
blevet forstyrret til ukendelighed (fig. 1). 

Det indre er dækket af samtidige krydshvælv med pærestavprofilerede buer, 
der hviler på konsoller, men alt er dækket af stuk fra 1856, og de oprindelige 
former kan ikke ses. Kun bag prædikestolen sidder en ældre konsol (fig. 4), 
men den er formet af rød, bornholmsk cement og næppe ældre end begyndelsen 
af 1800'rne. Måske gik bueprofilerne oprindeligt helt til gulvet. 

Ændringer og tilføjelser. Kirkens højtsiddende, gotiske vinduer er blevet af-
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løst af et sæt laveresiddende, der 1806 blev beteg-
net som altfor små (syn), og de blev ved den store 
restaurering i 1856 under arkitekt Zeltners ledelse 
ers tat te t af de nuværende spidsbuevinduer med 
kulørte ruder. Det runde vindue i østfaget er dog 
indsat i de seneste år. 

†Våbenhus foran sydportalen kendes nu kun fra 
et af t ryk på kirkemuren og rester af kampestens-
fundamentet . Det har været et meget lille hus, hvis 
rygning lå lavere end kirkens gesims. 1806 var der 
intet loft over våbenhuset, der antagelig har været 
en simpel bindingsværksbygning. 

Tagrytteren antages at være bygget 1660 af lands-
dommer Høeg1, men det er mere sandsynligt, at fløj-
stangens årstal 1732 angiver opførelsesåret. Tårnet 

er muret i terningform på en svær tømmerkonstruktion af fyr. Til de tre sider 
er firkantede tvilling-glamlemme under spidsfladbuet spejl. Gesimsen dannes af 
en afrunding mellem to retkanter. Spiret er ot tekantet , spåndækket og har 

fløjstang med kugle og vejrfløj, hvori foruden årstallet 1732 læses et indviklet 
spejlmonogram, der synes at skulle læses BCV (Bodil Cathrine Wichmann, 
enke efter Bertel Wichmann, som døde 1732). 

Nordkapellet er opført 1786 af Jørgen Wichfeld som gravkapel. Det er byg-
get af små mursten på en sokkel af et enkelt rundled og med hulkehlgesims 
mellem to retkanter . I gavlfeltet er et ovalt vindue mellem trekantblændinger. 
Norddøren er indsat, da kapellet blev omdannet til våbenhus, antagelig 1856, 
samtidig med at der i det pudsede loft blev indsat en stor, indvendig lanterne, 
der får lys f ra glastagstensflader. 

Tagværket over kirken er gotisk og af eg, men noget omsat. Over østgavlen 
er der valmtag. 

Kirken har ved alteret gulv af røde og gule formsten, i skibet af grå og gule 
fliser og gule mursten i stolestaderne, hvor der tidligere skal have ligget munke-
sten. Gulvet i kapellet er af ølandssten. I det ydre står kirken hvidkalket over 
en t jære t sokkel og dækket med vingetegl. 1910 var der munketegl over den 
østlige del (syn). 

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

På skibets vestvæg er o. 1650 malet 16 †ahnevåben for Engestoftes daværende 
ejer, Tønne Juul og hans hustru, Anne Kathrine Friis, der havde fået gården 
i arv efter sin far, kansler Christian Friis til Kragerup4 . Hvornår våbenserien 
er kalket over, og om den er bevaret under den moderne puds, vides ikke. 

Fig. 4. Engestofte. Ribbekonsol 
(s. 937). 
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Fig. 5. Enges to f t e . Indre , set mod øst . 

I N V E N T A R 

Alterbord af træ, rimeligvis fra restaureringen 1856. 
†Alter klæder. 1848 nævnes et alterklæde, rimeligvis fra 1821 (syn), med gamle 

guldbroderier, som skulle være overført fra et ældre alterklæde, der efter tradi-
tionen var syet af et af Leonora Christine Ulfeldts skørter, som var købt i 
Maribo5. Antagelig er dette identisk med et prægtigt alterklæde, skænket af 
etatsråd Christian Lerche, som omtales af Rhode1. 

Altertavlen er en sengotisk skabstavle med dobbelte sidefløje, sikkert et 
lybsk arbejde fra o. 1510. Tavlen hørte oprindelig hjemme i Maribo domkirke 
(sml. s. 58), men købtes 1648 af fru Barbara Wi t t rup til Engestofte6 (sml. 
s. 935). Midtskabet og de indre fløjes fire billedfelter indrammes af slanke pila-
stre, der bærer runde bueslag, som udfyldes af spinkelt, snoet rankeslyng med 
tidselagtige blade og store kogler. I slyngværket over midtskabet er fæstnet to 
usymmetriske våbenskjolde. Smalfelterne under billederne har tilsvarende 
planteslyng. I midtfeltet (fig. 6) står jomfru Maria på måneseglen, fremstillet 
som rosenkransmadonna med krone, hvori hendes navn er skrevet med majusk-
ler, på hovedet og scepter i højre hånd, mens det nøgne Jesusbarn på hendes 

G. K. K. 1950 
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venstre arm leger med æblet. Ved hendes bælte hænger en rosenkrans. Figuren 
omgives af en mandorla af roser og skyer, langs hvilken der er anbragt fem 
svævende engle, som foruden lidelsesredskaberne bærer skjolde med Kristi 
vunder på hænder, fødder og i siden. Foroven ses i en skybræmme Gud Fader, 
som løfter højre hånd til velsignelse, mens han i den venstre holder verdens-
kuglen. Nederst står to livligt bevægede engle og svinger røgelsekar. Langs 
skabets lodrette karmsider er under løvværksbaldakiner anbragt fire figurer, 
stående på små konsoller, forneden to helgeninder, den ene, med krone på 
hovedet og bog og kerte i hænderne, er antagelig den hellige Genovefa, og den 
anden, som bærer et sværd og et fad med et par øjne, må være Lucia af Syra-
kus, omend nonnedragten tyder på en sammenblanding med den hellige Ottilia. 
De mandlige helgener foroven holder begge en bog i hånden, den ene desuden 
et kors, som muligvis ikke er oprindeligt, den anden har tonsur. Sideskabenes 
fire billedfelter indeholder udskårne figurfremstillinger, foroven to scener fra 
Jesu barndomshistorie; mod syd de hellige Trekongers tilbedelse i stalden, på 
hvis tag to engle ligger, mod nord en figurrig fremstilling af omskærelsen. For-
neden ses to ordensstifterinder, mod syd S. Birgitta omgivet af munke og non-
ner og mod nord S. Clara (hvis krumstav er fornyet) blandt sine nonner (fig. 7). 
Figurerne, der er skåret i høj t relief, flere er næsten helt frie, er håndværksmæs-
sigt vel udførte, men uden tilløb til karakterisering. De mange kvindefigurer 
har alle en let svajet krop og samme forlinede ansigtsudtryk, draperierne er 
lidt magre og stive. Baggrunden består i alle felter af stiliserede blade model-
lerede i kridtgrunden. Stafferingen, der er holdt i få farver, men med rig an-
vendelse af guld, s tammer vistnok fra 1856 og er delvis udført på grundlag af 
ældre farver ; våbenskjoldene i midtfeltet , der nu er blanke, kan oprindelig 
have indeholdt stifternes malede våben. 

Når inderfløjene lukkes til, ses på disses bagside og på yderfløjenes forside 
rester af otte malerier af lidelseshistorien7. Billederne er malet i to rækker, 
adskilt af gyldne borter med sorte planteornamenter. Det første billede øverst 
til venstre er omtrent helt afskallet, antagelig har det forestillet Kristus i Geth-
semane. Det næste viser Judas, som omfavner Jesus, netop som Peter har hug-
get øret af Malkus. Derefter ses Kristus for Pilatus, der er fremstillet som en 
hvidhåret olding, og yderst til højre er et s tærkt medtaget billede af hudflet-
teisen. I nederste række er det første billede, som rimeligvis har forestillet 
tornekroningen, næsten helt forsvundet. På det næste billede vises Kristus 
med tornekrone og purpurkappe frem af Pilatus, derefter ses korsbæringen og 
til sidst et medtaget billede af Kristus på korset. Billederne er malet på guld-
grund, ganske groft, med stærke farver i klædedragterne, brunlig hudfarve og 
sort optrukne konturer. Endelig har der på yderfløjenes bagside været malerier 
på kridtgrund, som imidlertid er helt forsvundne. Tavlen er beslægtet med en 
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Fig. 6. Enges to f t e . Al te r tav lens mid t fe l t (s. 939). 
Ef te r Becket t 
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N. Termansen 1917 

Fig. 7. Enges to f t e . F igu rg ruppe i a l t e r t av lens nordf lø j (s. 940). 

altertavle fra Somero Kirke i Finland (nu i Nationalmuseet i Helsingfors), som 
henføres til Henning von der Heides værksted8, hvorfra Engsstoftetavlens 
figurer dog næppe stammer. 

Tavlen står nu på en svungen predella og krones af en liljefrise, begge fra 
1856. (Fr. Becket t : Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder, s. 81 ff.). 

Altersølv. Kalk f ra 1878 med mestermærke for V. Christesen, København 
(Bøje s. 154). På foden er graveret: »J. W. 1878 V. R.« (Jørgen Wichfeldt og 
Varinka Rosenkrantz). Disk f ra o. 1650—75, nikantet , delvis forgyldt. Randen 
er af rammestreger inddelt i ni felter, hvori er graveret store barokblomster; 
i bunden er graveret en stor roset samt de sammenskrevne, ukendte initialer 
C W B H . Mestermærket tilhører muligvis Hermand Jensen, Aalborg (Bøje 
s. 178). †Kalk med Chr. Lerche og Sophie Ulrica von Reichaus navne, nævnt i 
Danske Atlas9. 

Alterstager f ra sidste halvdel af 1500'rne. Rund- og hulstavprofileret fod, 
slankt, t r indt skaft med tre kraftige profilringe, lyseskål omtrent som foden, 
men mindre. Lysetorn af jern; 42 cm høje. 

†Messehagel, skal være skænket af etatsråd Christian Lerche1. 
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Døbefont, f ra 1200'rne, af kalksten, 
et gotlandsk eksportarbejde af den så-
kaldte keglestubtype, svarende til Her-
redskirke (s. 580), blot er kummens un-
derside let rundet . Tvm. 68 cm. Fonten, 
der synes ældre end den nuværende kir-
kebygning, kan måske have tilhørt en 
ældre, romansk kirke på stedet (sml. 
s. 936). I korets nordside. (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 412). 

Dåbsfad, sydtysk, fra o. 1575. I bun-
den det habsburgske kejservåben om-
givet af et skrif tbånd med minuskier. 
På randen indstemplede liljer og fugle 
samt mærket »RS«. Tvm. 43,5 cm. 

Prædikestol i nygotisk stil fra 1856, 
udført af billedskærer Wille, Køben-
havn, og snedker Krøyer, Maribo10. Ege-
træsådret med forgyldning. 

Stolestader, præstestol og orgelaflukke 
i nygotik s tammer fra restaureringen 
1856—57. Alt egetræsmalet. 

†Herskabsstol med Chr. Lerche og Sophie Ulrica von Reichaus navne, nævnt 
i Danske Atlas9. En del *snitværker i bruskbarok, som opbevares i Kalund-
borg museum og skal s tamme fra Engestofte, er muligvis rester af †prædike-
stol og †stoleværk. 

Smedejernsdør (fig. 8) fra 1786. De to dørfløje består af enkle, lodrette og 
diagonaltstillede jernstænger med rosetter over skæringspunkterne. Det halv-
runde gavlfelt derover har i midten en vase og er ellers udfyldt med plante-
ornamenter. Midt på hver dørfløj sidder en rund skive, den ene med Wichfelds 
våben, den anden med Jørgen Wichfelds initialer og årstallet i et kronet skjold. 
Gitteret er sortmalet med forgyldning, skjoldfelterne malet med rødt, blåt, 
sort, guld og sølv. Mellem våbenhus og skib. 

*Pengeblok f ra 1700'rne af jernbunden eg, 72,5 cm høj, brunmalet . I stifts-
museet. 

†Lysekrone af glas, anskaffet 1829 og ophængt midt i kirken (syn). 
Mindetavle f ra 1864 over Peder Larsen, født i Forneby 6. dec. 1835, falden 

ved Dybbøl 17. marts 1864, og Hans Pedersen, født i Olstrup 4. febr. 1841, 
falden på Als 29. maj 1864. Sort tavle med hvid f rak tur i nygotisk ramme. 
I våbenhuset. 

E. Skov 1950 

Fig. 8. Enges to f t e . Smede je rnsg i t t e r 1786 
(s. 943). 
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Klokker. 1) 1780. Om halsen versalindskrift mellem to borter af bladværk 
og rocailler: »Soli Deo gloria me f(ecit) M. C. Troschell hof klocken gieser ni (!) 
Coppenhagen« (»Gud alene æren, M. C. T., hofklokkestøber i Kbh., støbte 
mig«). På siden Wichfelds våben og indskrif ten: »Bekostet af etatzraad Wich-
feldt til Engestofte a(nn)o 1780«. På slagringen akantusbort . Tvm. 65 cm. 

2) 1869. Omstøbt af Gamst og Lunds efterfølgere i København. 
†Klokker. 1—3) 1528 havde kirken tre klokker, hvoraf den største, som vejede 

fire et halvt skippund, tre lispund (744 kg), og den mindste på fem lispund 
(40 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 

4) 1575, støbt i Lybæk. Klokken havde en plat tysk indskrif t : »Zu Lübeck 
bin ich gestobet, zu Engestofte bin ich gekopet, en klock mo man mi kalle, 
dem ehrbaren juncker Peder Hvitfeld høre ich til mit alle«11 (»jeg er støbt i 
Lybæk og købt til Engestofte, en klokke må man kalde mig, jeg tilhører den 
ærerige junker P. H.«). Omstøbt 1869 (sml. klokke nr. 2). 

G R A V M I N D E R 

Epitafium i empire fra 1818 over stifteren af stamhuset Engestofte, etatsråd 
Jørgen von Wichfeld, født 1. nov. 1729, død 19. dec. 1797. Epitafiet opsat af 
hans brodersøn, Henning von Wichfeld. Grå marmorstele på rektangulært po-
s tament ; under den spærstikformede øvre afslutning findes over en tandsni t-
frise en rundbuet niche med en brændende olielampe af hvidt marmor. Ind-
skrift med fordybede versaler og skriveskrift. Samlet højde 227 cm. Indmuret 
i skibets norddør. 

Mindetavle over Monica Wichfeld, død i tysk fængsel 27. febr. 1945. Sand-
stenstavle med broncebogstaver. I våbenhuset. 

Gravsten i barok fra o. 1650. Rød kalksten, 92 x 157 cm, med et groft relief 
af Kristus på korset flankeret af to rundbuearkader med syndefaldet og op-
standelsen, i de øvre hjørner to englehoveder. Bunden er groft ophugget, og 
af Kristusfiguren kun et rå t omrids givet, rimeligvis er det den øverste halvdel 
af en aldrig fuldført gravsten. Indmuret i våbenhusets østvæg. 

†Grav fra o. 1250, afdækket 1889. Graven, der var sat af teglsten over en 
bund af kalk, var meget smal ved fodenden og havde firkantet hovedleje, som 
var overdækket med en fladtliggende teglsten, mens resten af graven var dæk-
ket med tagstillede sten. I graven lå et skelet af en ca. 180 cm høj mand(? ) , 
der har været svøbt i linned og dækket med kalk, der havde bevaret af t ryk 
af stoffet. På brystet lå en *bronceknap med en stjerne i relief (National-
museet). På kirkegården, vest for kirken (sml. s. 936). 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1844. Jørgine Varinka Wichfeld, født 22. okt., død 
6. nov. 1844. Hvid marmortavle med fordybede versaler. 
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2) 1846. K a m m e r h e r r e , o b e r s t l ø j t n a n t H e n n i n g Wich fe ld , f ø r s t e be s idde r a f 
s t a m h u s e t E n g e s t o f t e , f ø d t 28. m a r t s 1767, død 21. ju l i 1846. S to r emp i r e s t e l e 
a f s a n d s t e n m e d i n d f æ l d e t m a r m o r p l a d e m e d f o r d y b e d e ve r sa le r . 

Begge m o n u m e n t e r s t å r p å f ami l i en W i c h f e l d s g r a v s t e d p å k i r k e g å r d e n . 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol for Musse Herred 1820—29, Syn over Lol-
lands østre Provsti 1829—44, Syn over Musse Herred 1849—61, 1862—1920 (provste-
arkivet, LA); Syn over Musse Herred 1861-80 (bispearkivet, Nykøbing). — Museums-
indberetninger af J. Magnus-Petersen 1889 (romansk grav), Gertrud Købke Knudsen og 
E. Skov 1950, Aa. Roussell 1951. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 21 (NM). — J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. 
S. 35 (NM). — Henry Petersen: Notesbog II. 1891. S. 3 (NM). — V. Koch: Notesbog I. 
1890. S. 77 (NM). 

1 Rhode I, 512. 2 Frederik den Førstes danske Registranter, s. 213. 3 Svend 
Grundtvig: Danske Folkesagn, udg. v. H. Ellekilde, 53, 1. bd. 401, nr. M. 12. 4 Abild-
gaard I, 21. 5 Worsaae I, 35. 6 F. R. Friis: Historisk topographiske Efterretninger 
om Musse Herred i Laaland II, 64. 7 Beskrivelsen foretaget på grundlag af Beckett, 
idet fløjene i begge sider nu er sømmet fast. 8 Riit ta Pylkkänen: Der Altarschrein von 
Somero, i Finska Fornminnesföreningens Tidskrift X L I X : 2 , Helsingfors 1951. 9 Dan-
ske Atlas VI, 481. 10 Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker. 1867. 
4. hefte, sp. 64 f. 11 Indskriften optegnet 1877 af prof. C. Engelhardt efter mundtlig 
meddelelse; årstallet er gengivet i Danske Atlas anf. st. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9. Enges to f t e 1782 (nordves t opad) . 
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S A K S K Ø B I N G L A N D S O G N . M U S S E H E R R E D 

På herregården, der er ombygget 1587 og 1872—74, nævnes to kapeller. I en udbyg-
ning ved gårdens sydøstlige hjørne skal have været indrettet et katolsk kapel, som 

således må være ældre end de øvrige bygninger. Kapellets hvælvinger fandtes endnu kort 
før den sidste ombygning, medens der var indrettet fire værelser i selve kirkerummet1 . 

Det andet kapel opførtes 1639 af Flemming Ulfeldt og Anna Elisabeth von der Groe-
ben, hvis navne tillige med årstallet fandtes over indgangen1. Bygningen, hvorom der 
iøvrigt savnes underretning, blev nedrevet ved ombygningen i 1870'erne, efter at kapellet 
forlængst var nedlagt. 

I N V E N T A R 

*Altertavle (fig. 1) med malet årstal 1638, af Henrik Werner. Storstykket, 
som på de tre sider omgives af en bred bølgelisteramme og flankeres af to søjler 
med snoede skafter og brede prydbælter samt volutkapitæler, indeholder en 
udskåret nadverfremstilling svarende til midtfeltet i Maribo domkirkes alter-
tavle (s. 57). Postamentet har på midten et aflangt skriftfelt flankeret af to 
profilvendte englehoveder med stærkt fligede vinger. Over storgesimsen, der er 
indskrænket til en bølgeliste, findes en stejl splitgavl, i hvis udskæring der 
sidder et englebarn på en konsol. Over storsøjlerne er anbragt to bøjlekonsoller 
med store, groteske englehoveder, vendt mod hinanden. På gavlens gesims-
liste, en profileret bølgeliste, snoer og vrider sig det for snedkeren karakteri-
stiske, grove bruskværk. Tavlen har bruskværks storvinger, hvori er skåret to 
usymmetriske, hjelmede våben tilhørende Flemming Ulfeldt til Orebygaard og 
hustru Anna Elisabeth von der Groeben. 

Den oprindelige staffering er udmærket bevaret. Storstykkets arkitektoniske 
baggrund og gavlfeltet er marmoreret med rødbrune farver og oversået med 
gyldne planteornamenter; figurerne har gyldent hår og skæg samt hvide, guld-
kantede kjortler. Iøvrigt er bundfarven sort med hvide, grå og gyldne enkelt-
heder. I postamentet oplyser en gul frakturindskrif t , at 1638 har Flemming 
Ulfeldt og hustru ladet dette kapel »fundere, indvie oc forferdige«. 

Ef ter kapellets nedlæggelse overførtes altertavlen 1815 til Maj bølle kirke, 
hvor den stod, til den 1878 flyttedes til Berridsgaard, hvor den opbevaredes 
til 1938, da den erhvervedes af Nationalmuseet2 . 
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I præsteindberetningen 1755 siges, at i kapellet findes »alt tilbehør ved en 
kirke«. Følgende inventargenstande nævnes: 

†Kalk og disk af sølv, forgyldt. †Vinf laske af krystal med forgyldt sølvlåg. 
†Alterstager, store, af tin. 

†Messehagel af rødt fløjl med et kors, broderet af guld og sølv. 
*Døbefont af sten, muligvis overflyttet til Taars kirke ligesom *dåbsfadet, 

der synes identisk med Taars kirkes nuværende dåbsfad (sml. s. 958). 
†Prædikestol med billeder af de fire evangelister. På frisen stod »Raab af 

60* 

L. Larsen 1952 
Fig. 1. Orebygaa rds †kapel . *Al ter tavle , skåre t af Hen r ik Werne r 1638 

(s. 946). 
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Struben, spaer ej« (Es. 58,1) og på opgangen: »I Faderens og Sønnens og Den 
hellige Ånds navn« på latin. Under stolen stod som bærestolpe Moses med lo-
vens tavler. Over prædikestolen var en himmel med indskrif ten: »Es. 40,8 Ver-
bum Domini manet in æternum 1640« (»Herrens ord forbliver i evighed«). 

†Stolestader. »Fem mandfolkestole på højre og syv på venstre hånd til fruen-
timmer«. 

†Orgel. Et positiv over mandfolkestolene havde længe været ubrugeligt 1755. 
†Malerier (skulpturer?). De 12 apostles billeder hang hver for sig »langs væg-

gen af indgangen«. Lige over for alteret fandtes Kristi billede »på tvende façons«, 
muligvis et såkaldt »riffelmaleri«, malet på kantstillede lister, således at der 
f remkommer eet motiv, når det ses fra den ene, et andet, når det ses f ra 
den anden side. Midt over døren var et skilderi med de fire evangelister. 

G R A V M I N D E R 

I kapellet fandtes †kister »stående murene rundt omkring« (præsteindb.). 
1) 1675. Henrik Holck, søn af grev Christian Christopher Holck og Sophie 

Ulfeldt, født i København 1661, død på Orebygaard 1675. Kisteplade af tin 
med indskrift på dansk og latin. 

2) 1677. Hilleborg (Hyldeburgis) Dorothea Holck, dat ter af grev Henrik 
Detlev (Henricus Detluffus) Holck og Mette (Medea) Bille, død seks år gam-
mel. Gravskrift på dansk og latin. 

3) 1690. Anna Elisabeth von der Groeben, dat ter af jægermester Christopher 
von der Groeben og J y t t e Henriksdatter Gyldenstierne, gift med Flemming 
Ulfeldt til Orebygaard, død 1690, 78 år gammel (sml. altertavle s. 946). Rimet 
gravskrift på dansk. 

Endvidere nævnes ni barnekister med børn af Christian Christopher Holck 
og Armgard Sophia Winterfeldt3 . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 F. R. Friis: Historisk-topographiske Efterretninger om Musse Herred i Laaland II. 

Kbh. 1872. S. 44. 2 Inv. nr. D. 12880. 3 Rhode I, 458. 



Aa. Rl. 1951 
Fig. 1. Taars . Ydre, set fra nordvest . 

TAARS K I R K E 
M U S S E H E R R E D 

Kirken var i katolsk tid viet til S. Andreas, hvilket fremgår af de afladsbevillinger, der 
i middelalderens lob blev udstedt til den1. Om kirkens ejerforhold i middelalderen 

vides intet, udover at kronen allerede for reformationen havde kaldsretten2 , som imid-
lertid efter reformationen tilhørte Berridsgaard, uden at der nu kendes overdragelses-
dokumenter derpå3. Blandt gårdens ejere nævnes Christian Ulrich von Harstall (sml. 
s. 954). Sammen med Berridsgaard indlemmedes kirken 1784 i det da oprettede baroni 
Guldborgland4, hvorunder den endnu horer. 

Til erindring om, at evangeliet første gang var blevet prædiket i Taars kirke på Peder 
og Pauls dag (29. juni), ofrede menigheden i ældre tid til præsten søndagen derefter5. 

K i r k e n l igger på he l t f l ad t t e r r æ n syd l ig t i b y e n . K i r k e g å r d e n e r u d v i d e t 
m o d v e s t i 1851 og fik da en v e s t i n d g a n g b e s t å e n d e af fire m u r e d e pi l ler m e d 
s t a k i t p o r t og l åger s a m t i d i g m e d , a t der b lev ops t i l le t en låge me l l em to m u r e d e 
pil ler i sønd re hegn 6 . H e r v a r i 1829 ops t i l le t en ny p o r t me l l em g e n o p m u r e d e 
pil ler ( syn) . I 1930 fik k i r k e g å r d e n en b e t y d e l i g udv ide l se m o d syd . D e n er nu 
h e g n e t hele v e j e n r u n d t m e d e t p r æ g t i g t s t end ige , i n d e n for h v i l k e t der i no rd 
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Fig. 2. Taars. Plan. 1:300. Målt af H. Schibbye 1942. 

står meget gamle ege ved siden af en lille, middelalderlig munkestens portal 
med falset, fladbuet dør. Mod øst er to små låger; den nuværende vestportal 
er fra ombygningen i 1860. 

Kirken består af romansk kor og skib, gotisk tå rn og moderne våbenhus, 
alt s tærkt præget af den store ombygning i 1860. Våbenhuset har afløst et 
ældre, og på korets sydside har ligget et gravkapel. Det berettes, at der otte 
meter syd for kirken skal ligge fundamenter i en halv meters dybde7, der er 
dog muligvis tale om rester af gravkapellet. Et †benhus på kirkegården nævnes 
i afladsbevillingen 14891. 

Den romanske kirke er bygget af røde munkesten med sorte bindere i uregel-
mæssigt munkeforbandt , indvendig på skibets overvægge ses omhyggeligt ud-
førte, romanske fuger af fed mørtel. Soklen dannes under hele kirken af et 
rundled under to skråkanter, hvoraf de to sidste løber af på lisenerne, som for-
uden på korgavlen findes på korets og skibets langmure. Dele af den gamle 
sokkel er bevaret på korgavlen og på nordsiden. Korgavlen (fig. 3) har et til-
muret romansk vindue med helstens stik og omløbende skifte af lige og krumme 
sten, hvoraf t re er bindere. Gavlen er delt ved lisener, hvis hoveder dannes af 
sten på fladen med affasede fremspring på siderne korresponderende med et 
tandsnit med affasede, let koniske tænder ; derover ligger et savskifte af rul-
skiftestillede sten. Gavlfeltet, der ved savskifter er delt i fire ligesidede tre-
kanter, er t rukket tilbage over en skråkant ; under et savskifte langs taglini-
erne ligger et tandsni t med afrundede tænder. Gavlkonsoller ses ikke, og før 
restaureringen i 1860 lå over langsidernes lisener kun gesimsens to udkragnin-
ger, og gavlen havde ikke som nu kamme og tinder. Vestligt på korets syd-
side har været hugget en stor åbning til det harstallske kapel (se s. 954), der 
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Fig. 3. Taars. Korets østgavl. 1:100. Målt af Jørgen Buchardt-Larsen 1942. 

nu er udfyldt med moderne murværk, således at kun det øverste af vestre 
lisén er gammelt. Om der fra første færd har været en præstedør, vides ikke. 
Gesimsfrisen er den samme som på østgavlen, derover ligger en udkragning af 
et rundled mellem to retkanter . Korets nordside har ha f t et vindue som gav-
lens (fig. 4) og har gesims som sydsidens. 

Skibets helt glatte østgavl synes aldrig at have haf t anden udsmykning end 
et kort savskifte over korets tagryg; der er ingen gavlkonsoller. Skibets sydside 
har haf t to vinduer som korets, hvoraf kun stikkene er bevaret. Portalfrem-
springet går helt til gesimsen; døren med kvartrunding og affasning inden for 
fremspringets re tkant er endnu i brug, men overpudset og med nye, gnidrede 
led ved indersiden. Over dørens rundbue har portalfremspringet et tilbage-
spring under en tvillingblænding med spærstik fulgt af løberskifter; blændings-
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bunden har to skrå tilbagespring. Den gamle gesims er f jernet og erstat te t med 
nyt murværk. Skibets nordside har vinduesspor som sydsiden, i 1859 stod vin-
duerne uskadte, men ti lmurede; vinduet vest for portalen, som er vist på fig. 4, 
ses nu ikke, og det er ikke sandsynligt, at der har været vinduer i vest-
faget. Herimod taler, at vinduet umiddelbart øst for nordsidens portalfrem-
spring t rykker sig meget tæt op ad dette (fig. 5) for at komme så langt mod 
vest som muligt. Nordportalen og dens fremspring er f jernet ved restaurerin-
gen i 1860, således at kun portalfremspringets øverste del, der skærer op i 
gesimsfrisen, er bevaret med to halvstens, ganske svagt spidse blændingsbuer 
med omløbende løberskifter af krumme sten under et savskifte (fig. 5). Blæn-
dingernes lodrette false har været afrundede. I 1859 fandtes portalen imidler-
tid endnu, omend den rundbuede dør, der synes at have ha f t helstens stik 
under løberskifte, var t i lmuret (fig. 4). Over stikket lå et savskifte, og derover 
havde portalfremspringet tre skråkantede tilbagespring med de rundbuede 
tvillingblændinger stående på det øverste. Gesimsfrisen dannes øst for por ta -
len af en meget fint muret krydsende buefrise på afrundede binderkonsoller 
med dobbeltrille eller skrå »konvolut«-ridser; derover findes et fladskifte i ven-
disk forbandt og et savskifte. Vest for portalen sidder i stedet for buerne en 
spærfrise med afrundede ben; denne frises konsoller har kun enkelt rille og er 
mere forvitrede end den østre del. Over det gamle murværk har nordsiden 
den sædvanlige moderne gesims. Toppen af skibets vestgavl er synlig i tå rnet 

Fig. 4 . Taars . Ydre , set f r a nordos t . E f t e r t egn ing af J . K o r n e r u p 1859. 
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(fig. 6). Udover en udsmykning svarende til korets østgavls findes her i toppen 
et kors bygget af savskifter mellem løberskifter, den lodrette s tamme ender i 
små kvadratblændinger. Ovenpå gavlen er i nordre side muret en kam (med 
takker?) af gule munkesten. 

Det indre. Østvinduet står som blænding. Korbuen er omprofileret og alle 
vægge stærkt overpudsede. Syd for korbuen ses en sidealterniche med spær-
stik. Kor og skib har i overmurene rille og skråkonsolhuller af Gloslundetypen. 
Oprindelig har overvæggene stået blanke med fugerne over rillen udglattede, 
senere er i skibet over de fine, romanske fuger t rukket en grov puds, som i 
nord har et t ynd t kalklag med kalkdekorationer. 

Tilføjelser og ændringer. I gotisk tid er i kor og skib indbygget krydshvælv 
med halvstens overribber med trinsten. I ribbekrydsene findes vistnok rude-
eller skiveformede slutsten, men ribber og vægpiller er dækket af moderne puds 
med profileringer, der skjuler de gamle former. 

Tårnet er sengotisk, bygget af røde og sorte munkesten i munkeforbandt . 
Bindig med murfladen ligger i murfoden store, kløvede syldsten under en skrå-
kantsokkel. Tårnrummet har i nord og syd og vist også i vest haf t højtsiddende 
vinduer; tå rnbue og vestportal er moderne. Oprindeligt tårnhvælv med væg-
bue i øst og halvstens overribber med toprude. Det samtidige trappehus på 

Aa. Rl. 1942 
Fig. 5. Taars . Deta i l af skibets nordside . 
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nordsiden har fladbuet dør med omløbende 
skifte, spindeltrappen har forneden sti-
gende fladbuer, derefter tøndeloft . I tårn-
muren sidder i højde med trappehusets 
tag tre tilmurede, rektangulære blændin-
ger. Mellemstokværket har i syd og vest 
fladbuede, falsede glugger, der for største 
delen sidder over det næste bjælkelag og 
har en meget stejl, a f t rappet bund, for 
at lyset kan føres ned i mellemstokvær-
ket. Den søndre er t i lmuret ligesom en 
mindre glug i nord, den vestre udvendigt 
ommuret . Klokkestokværket har i nord 
og syd falsede, fladbuede trillingglamhul-
ler; på mellempillerne er der i stedet for 
false en konsol under buevederlagene. 
Mod vest har der været et mindre glam-
hul, og mod øst har der på hver side af 
skibets tagryg været en falset, fladbuet 
glug. Før restaureringen bestod gesimsen 
af to udkragninger, og den glatte østgavl 
(og vestgavl?) havde tre små glugger. I 
gesimshøjde sad på østsiden jernbogsta-
verne C Y Y H (Christian Ulrich v. Har-

stall), de er nu flyttet lidt længere ned på muren. På de andre tårnsider læses 
med nye jerncifre 1668, C R L (Christiane Rosenørn-Lehn) 1859 og O D R L 
(Otto Ditlev Rosenørn-Lehn) 1861. De sidste årstal markerer den store istand-
sættelse, hvorved tårnet fik nye gavle. 

Våbenhuset på skibets sydside er opført i 1860 i forbindelse med den store 
restaurering, efter at man havde opgivet en plan om at forhøje et ældre våben-
hus med en alen6. Allerede i 1807 var der imidlertid planer om at ombygge 
våbenhuset i forbindelse med en hovedreparation, der først synes at være gen-
nemført i 1812 (syn) og næppe kom til at indbefat te våbenhuset. På en façade-
tegning fra 1807, der ledsager reparationsoverslagene udarbejdet af Jørgen 
West i København6 , er våbenhuset tegnet i udpræget C. F. Hansen-klassicisme 
med svære kvaderlisener på hjørnerne, et halvrundt vindue over den firkantede 
dør og en lav trekantgavl . Samtidig er leveret en smuk detailtegning til et 
stort, fladbuet t rævindue til kirken. 

Graukapellet på korets sydside blev kaldt »det Harstallske kapel«. Det kendes 
nu kun fra et planrids på den ovenfor nævnte tegning fra 1807, da dets ned-

Fig. 6 . Taa r s . Skibe ts ves tgav l . 1 :100. 
Mål t af Jo rgen B u c h a r d t - L a r s e n 1942. 
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brydning var indbefat tet i byggeplanerne og sikkert blev gennemført sammen 
med disse. 1806 bemærkes, at det »truer med om føje tid at nedfalde af sig 
selv« (syn). Det har åbnet sig ind mod koret med en murbue. 

Hovedistandsættelsen 1859—61 har givet kirken dens nuværende udseende. 
Den blev projekteret og ledet af Th. Zeltner, og den giver et mærkeligt vidnes-
byrd om tidens mangel på forståelse for den gamle arkitektur. Heldigvis blev 
Zeltners planer ikke ført ud i virkeligheden i deres fulde udstrækning, således 
blev en hæslig »forbedring« af korets østgavl udeladt, og dette skyldes antagelig 
V. Dahlerups indflydelse, idet der foreligger et modificeret forslag til de nye 
vinduer signeret af Dahlerup 1859, som ganske vist ikke blev gennemført, men 
han førte en korrespondance med Rosenørn-Lehn og leverede detailtegninger 
både til bygningen og inventaret, som vandt bygherrens bifald. Foruden vå-
benhusets nyopførelse kom de vigtigste byggearbejder til at bestå i indsæt-
ning af store tvillingvinduer, opførelse af kamme og takker på kor og skib, 
tårnets gavle og den indvendige glatpudsning, alt arbejder, der må betegnes 
som beklagelige misforståelser. Endvidere blev tå rnrummet indrettet som for-
hal med en portal i vestsiden, og der blev lagt nyt gulv af røde, gule og sorte 
mursten, mens våbenhuset, som siden 1896 (syn) er ligkapel, fik gule fliser. 
Alle tagværker blev fornyet og belagt med vingetegl. De udvendige murflader, 
der en overgang har været kalkede, blev i stor udstrækning reparerede. Hvæl-
vene blev kalket let blålige med hvide ribber, og der blev fremsat ønske om 
anbringelse af stukrosetter i hvælvene. Murerarbejdet blev udført af murer-
mester C. Reinau i Sakskøbing. 

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

På skibets nordvæg er på et tynd t kalklag malet en 90 cm høj senromansk 
bladranke i rødt lige over toppen af de romanske vinduer. I overkanten af den 
romanske væg er malet en grå streg. (J Magnus-Petersen: Kalkmalerier, s. 70, 
akvarel i Nationalmuseet). 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten med brede, svagt ryggede 
fuger. Bordet, som står 37 cm fra østvæggen, er 173 cm langt, 112 cm bredt 
og 97 cm højt . En re tkantet gemmeniche i bagsiden er 50 cm bred, 33 cm høj 
og 57 cm dyb. I en helgengrav i alterbordet lå tidligere en lille trææske inde-
holdende en *relikviekapsel med nogle benstumper; trææsken, som skal have 
båret indskriften »De brachio Sti. Johannis«8 (»af S. Johannes ' arm«), gik tabt , 
da relikvien 1809 blev taget op og indsendt til Nationalmuseet9 . 
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E. Skov 1951 
Fig. 7. Taars . Indre , set mod øst. 

Altertavlen består af en ny-gotisk t ræramme, udført af billedskærer Wille 
efter V. Dahlerups tegning, omkring et maleri (olie på lærred) af Kristus i 
Emaus, en kopi efter en italiensk barokmester. Rammen er skænket 1860 
(syn), mens maleriet forefandtes allerede 184810. 

Altersølv. Kalk (fig. 8) senbarok, skænket 1657, 24 cm høj. Den runde, blødt 
profilerede fod har tunget fodplade og er rigt smykket med opdrevne blomster 
og blade, og på oversiden er fastni t te t tre støbte englehoveder. En lille krave 
af volutter er indskudt mellem foden og den vaseformede knop, hvis opdrevne 
volutornamenter danner t re kartoucher, hvori t re støbte englehoveder er fast-
gjort med skruer. Fod og knop har prikket bund og er forgyldt med undtagelse 
af englehovederne. Det meget svære, let udsvejfede bæger er indvendigt for-
gyldt. Under foden sidder en rund plade med et graveret, hjelmet våben samt 
initialerne » H W VH 1657« (Hans Wilhelm von Harstall). Fodpladen har to 
ukendte, rimeligvis tyske stempler, B og C H, samt en oldermandsranke. Disk 
fra 1700 eller 1706, forgyldt. På randen et graveret cirkelkors og langs kanten 
en lille bølgeliste; under bunden er graveret et alliancevåben med hjelme og 
løv og derover initialerne C V V H og S V O B (Christian Ulrich von Harstall 
og Sophia von Offenberg). På randens overside to bystempler for Nykøbing 
Falster, mestermærke for Anders Jensen Scheel (Boje 2108) samt årstallet, hvis 
sidste ciffer er misdannet. Oblatæske, skænket 1657, cylindrisk. På æskens sider 
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findes en graveret, storbladet akantusranke, på låget er graveret en bladkrans 
med blomster og på midten et hjelmet våben og initialerne H W V H (Hans 
Wilhelm von Harstall) samt årstallet. Under bunden et indridset R eller H R 
samt vistnok Leipzigs bystempel, Melchiors Lauchs mestermærke og årbogstav 
for 1588—9011. Vinkande, skænket 1668, men omdannet 1836, nu 26 cm høj. 
Af den oprindelige kande er bevaret det profilerede låg med knop og gæk, den 
bøjlesvungne hank samt en lille rund plade, hvori Christian Ulrich von Har-
stalls hjelmede våben og initialer (kursivversaler) samt årstallet 1668 er gra-
veret. Pladen er loddet på legemets ene side, og på den modsatte side er en til-
svarende plade med graveret skriveskrift: »Restaureret 1836«; fra dette tids-
punkt s tammer det øvrige af kanden, en lav, cylindrisk fod, kraft igt , pærefor-
met korpus og en lille tud. Under bunden mestermærke for Johan Peter 
Lund, Sakskøbing (Bøje 2581). 

Sygekalk f ra 1809, 14 cm høj, med lodret s tandkant og plat te over vulst på 
foden, som går direkte over i en lille, vandret midtdelt knop; derover et konisk 
skaftled og et ret stort bæger. På foden er graveret en spinkel bladguirlande 
og på bægeret baron Kaas-Lehns våben, holdt af vildmænd, samt med skrive-

E. Skov 1951 
Fig. 8. Taars . Al te rka lk . S k æ n k e t 1657 

(s. 956). 

E. Skov 1951 

Fig. 9. Taars . Al ters tage . S k æ n k e t 1656 
(s. 958). 
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skrif t : »Kaas-Lehn 1809«. Under bunden et lille oblatgemme, lukket med en 
glat plade og en lille haspe. I oblatgemmet Københavns bystempel 1809 og 
mestermærke for Abraham Nyemann (Bøje 829). Glat, forgyldt disk uden 
stempler. 

Alterstager (fig. 9), skænket 1656, 31 cm høje. Den fladt profilerede fod har 
tre nu udfyldte huller, hvori der oprindelig kan have været fastgjort små ben, 
og langs kanten en graveret versalindskrift: »Anno 1656 Taarse kiercke stagger 
gifvene af Kalløe Killerup Tuderøed Peder Heldt«. Det svære skaft består af 
en pinjekogle mellem to profilringe, og lyseskålen har enkle, retkantede pro-
filer. Fod, skaft og lyseskål er støbt hver for sig og holdes sammen af en lang 
lysetorn af jern, som går gennem hele stagen. 

Alterskranke med smedejernsgitter fra 1702. De seks fag adskilles af poster 
af rundjern med messsingknopper og har snoet håndliste. I fagene er spinkelt 
slyngværk, hvori årstallet og Jesumonogram er indflettet i de fire, mens de to 
midterste har malede og forgyldte adelsvåben, tilhørende giverne, Christian 
Ulrich von Harstall og Sophia von Offenberg. En tid fandtes alterskranken i 
Vigsnæs kirke (s. 964). 

Døbefont i renaissance af grå sandsten, ganske ødelagt af ophugning i nyere 
tid. Den lave, cylindriske fod har forneden en oprindelig æggestav, og under 
kummen er hugget en tungebort . Kummen er helt ophugget med moderne 
ornamenter på prikhugget bund, og i siden er anbragt et afløb med zinktud. 
Tvm. ca. 90 cm. Fonten er muligvis ligesom dåbsfadet overført til kirken fra 
Orebygaards †kapel (sml. s. 947). I skibets sydside. 

Dåbsfad af messing, oprindelig skænket til †kapellet på Orebygaard (s. 947). 
Fadet er glat med nyere skrueprop i bunden; på randen er graveret tre hjelm-
prydede våbenskjolde med initialerne C V D G (Christoffer von der Groeben), 
[ I H ] G S (Jy t te Henriksdatter Gyldenstjerne) og EW (Eiler Urne) samt 
årstallet 1622. Christoffer von der Groeben og Eiler Urne var begge gift med 
J y t t e Gyldenstjerne, og fadet er skænket, da hun 1622 indgik ægteskab med 
den sidste. 

Korbuekrucifiks i barok fra o. 1650. Figuren, som hænger langt nede i armene, 
er velformet med stærkt hvælvet brystkasse, smalle hofter og ret kraftige 
ben; det smalle lændeklæde holdes sammen af et tov. Hovedet er lille og vendt 
mod højre skulder, det har lukkede øjne, tvedelt hageskæg og snoet tornekrone. 
Tyndt korstræ med kort tværplanke og indskriftplade med I N R I . Korset 
står på et lille fodstykke, som angiver Golgata, med dødningehoved, knogler 
og en slange. Krucifikset er egetræsmalet og hænger over korbuen. 

Prædikestol i høj-renaissance fra o. 1610. Stolen, der består af fire fag, svarer 
i hovedtrækkene til prædikestolen i Maribo (s. 66). I arkadefelterne, som dog 
her har glat bund, står fire ganske udtryksfuldt bevægede evangeliststatuetter. 
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Figurerne har flad bagside og er skåret i eet med de små konsoller, hvorpå de 
står. På de tre hjørner, over søjlerne, sidder store kerubhoveder med stjerne-
formet f jerkrave og ved opgangen et fjerde, mindre englehoved med krydsede 
vinger. Opgang og bærestolpe stammer fra restaureringen 1859. Den sekskan-
tede himmel er mere enkelt udformet end i Maribo. De udsavede topstykker 
har beslagværk, kerubhoved og slankt topspir, af hængestykkerne er eet for-
nyet. Under kassetteloftets midtfelt er ophængt en udskåret helligåndsdue. 
Alle ældre farvelag er afætset, og stolen står nu i blankt egetræ med en del 
forgyldning og ganske få farver. 

Stolestader i ny-gotik fra 1860 (syn); under restaureringen udarbejdedes der 
tegninger til stolestader af støbejern6. 1808 var alle †stolene forfaldne, og de 
fleste krævedes fornyet (syn). 

Orgelpulpitur i vest, samtidigt med stolestaderne. Et overslag over restau-
reringsomkostninger fra 1806 omfattede bl. a. nedbrydning af †pulpiturerne. 

Orglet er skænket af kirkeejeren 1861 (syn 1862). Et forfaldent †orgel nævnes 
1755 (præsteindb.). 

Pengetavle fra o. 1650. Op ad gavlbrættet er anbragt en 20 cm høj figur af 
Andreas holdende skråkorset foran sig. Tavlen er egetræsmalet, figuren hvid-
malet med underliggende rester af gammel maling og kridtgrund. 

Kirkeskib, fregat »Danmark«, ophængt 192412. 
†Sejerværk med fire visere udvendigt, nævnt som gammelt og forfaldent 

1755 (præsteindb.). 
Klokker. 1) 1300'rne, skriftløs, med et utydeligt sigilaftryk på halsen. Han-

kene har dobbelt tovstav. Tvm. 98 cm. (Uldall s. 55). Ifølge afladsbevillingen 
af 1489 var en af kirkens klokker viet til jomfru Maria1. Om det var denne 
eller den i 1528 afgivne (sml. nedenfor), kan ikke afgøres. 2) Omstøbt 1838. 
Om halsen akantusbort og versalindskrift: »Støbt af I. C. og H. Gamst Kiø-
benhavn«; på siden s tår : »Den gamle klokke støbt 1600, omstøbningen beko-
stet af kirkeejeren a(nn)o 1838«. Tvm. 75 cm. 

†Klokke. Ved klokkeskatten 1528 afleveredes den mindste klokke, som 
vejede eet skippund, fem lispund (200 kg). 

G R A V M I N D E R 

†Epi ta f i um . Danske Atlas nævner et epitafium over Christian Ulrich von 
Harstall, død 1719, og hustru Sophia von Offenberg, død 172413. 

Gravsten. 1) (Fig. 10) O.1411. Sognepræst Nie ls . . .k insen . Gotlandsk kalk-
sten, 216 x 9 4 cm, med stærkt slidt randskrif t af reliefminuskler: »D(omi)-
n(u)s nicolaus . . . . k i n s e n rector huj(us) eccl(esiæ) [th]ornes anno d(omi)ni 
m°ccccoxi° i(n) p(ro)festo natalis sancti benedicti abb(at)is« (»hr. Niels. . .kin-
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sen sognepræst til denne kirke i Taars, 
i Herrens år 1411, dagen før den hellige 
abbed Benedikts fødselsdag«). Midt på 
stenen er indridset et billede af en præst, 
som iført messeklæder frembærer kalk 
og oblat; over hans hoved en spidsbue 
med små krabbeblade og under hans 
fødder en lille løve. I hjørnerne er der 
udslidte medailloner, som rimeligvis har 
indeholdt evangelisttegnene14. Stenen lå 
oprindelig foran alteret15, men indmure-
des 1861 i ligkapellets vestvæg16. 

2) O. 1650. Sognepræst Mathz Han-
søn, død 16�, og hans to hustruer, 
Ellen Bentzdatter , død 4. maj 1648 i 
sin alders 38. år, og Kiersten Henric-
datter , død�. Mørk, rødlig kalksten, 
200 x 134 cm, med reliefversaler. Stenen 
er karakteriseret ved det smalle, bug-
tede skriftbånd, som indrammer relief-
ferne: øverst et opstandelsesrelief og ne-
derst bebudelsen, flankeret af Adam og 
Eva ; til siderne står Moses og Johannes 
Døberen, hver med en basunengel over 
hovedet og dødssymboler under fødder-
ne. I hjørnerne er der relieffer af evan-
gelisterne og deres tegn samt skrif tbånd 
med deres navne. På det bugtede skrift-
bånd findes religiøse indskrifter henvi-
sende til billederne. Gravskriften begyn-
der midt på stenen og fortsætter som 

randskrif t . Stenen lå tidligere i kirkens gulv, men indmuredes 1861 i ligkapel-
lets vestvæg16. 

3) Kalksten, 190 x 110 cm, helt udslidt. Stenen, der indtil 1861 lå i kirkens 
gulv16, er nu anvendt som trinsten foran døren til ligkapellet. 

I den †åbne begravelse ved koret (s. 954) skal have stået følgende †kister: 
1) 1710. Oberst Frederik von Lützow, død 1710, gift med Dorothea Magda-

lene von Harstall (præsteindb.). 
2) 1719. Overstaldmester Christian Ulrich von Harstall til Berridsgaard, 

født 19. nov. 1645 i Nykøbing Falster, gift første gang 1669 med Maria Catha-

Fig. 10. Taars . Middelalderl ig g ravs ten (s. 959). 
E f t e r akvare l af J . Magnus-Pe te r sen 1880. 
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r ina E ins iede l (en søn og en d a t t e r ) , a n d e n g a n g 1673 m e d E l e o n o r a H e l e n a 
v o n P h ü l e n ( to sønne r og to dø t re ) og t r e d i e g a n g 1681 m e d Soph ia v o n Offen-
berg . 1699 fik h a n af konge l ig m a j e s t æ t bev i lge t sin a f sked , og 11. o k t . 1707 
u d n æ v n t e s h a n ti l r i dde r a f D a n n e b r o g . H a n døde 4 . s ep t . 171917. 

3 ) 1724. F r u Soph ia v o n H a r s t a l l , f ø d t v o n Of fenberg , f ø d t i den fy rs te l ige 
ho l s t enske res idens N o r d b o r g 24. sep t . 1648, g i f t 1681 m e d Chr i s t i an Ul r ich 
v o n H a r s t a l l t i l B e r r i d s g a a r d , død 8 . o k t . 172417. 

4) B a r o n Fr i i s (?) , n æ v n t i p r æ s t e i n d b . 1755. 
Gravsted fo r s lægten R o s e n ø r n - L e h n i k i r k e g å r d e n s no rdves t l i ge h j ø r n e . 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol for Musse Herred 1820—29 (provstearkivet, 
LA); Syn over Lollands østre Provsti 1829—44 (provstearkivet, LA); Syn over Musse 
Herred 1849—61, 1862—1920 (provstearkivet, LA); Synsprotokol over Taars Kirke 
1862 ff. (Orebygaard godsarkiv). — Udskrifter af Orebygaard godsarkiv (NM). — Præ-
steindberetninger 1809 og 1890 (NM). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 
og C. Engelhardt 1880, O. Norn, K. Weber-Andersen og E. Skov 1951 og Aa. Roussell 1951. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 76 (NM). 
N .Kje ldsen : Af Taars Sogns Historie, Aarb.Loll.Falst. 1940. S. 45 ff. 
1 Repertorium 28. aug. 1362, jfr. Pontoppidans Annales II, 210. Repertorium 11. nov. 

1476, jfr. Annales II, 670. Repertorium 9. juli 1489, jfr. Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 352f. 
Repertorium 11. nov. 1502, jfr. Annales II, 721. 2 Suhms Saml. 2. bd., 2. hefte, s. 66; 
Frederik den Førstes Registranter s. 346. 3 På Rerridsgaard fandtes sidst i 1500-tallet 
»adskillige breve rørende jus patronatus på Østre Taars kirke«, Hist. Tidsskr. 1. R. II, 
160. 4 Robé, Graae og West: Danske Len, s. 345 f. 5 J. Friis: Laaland Falster I, 
472. 6 Udskrift af Orebygaards godsarkiv. 7 Aarb.Loll.Falst. 1940. S. 50. 8 Mar-
mora Danica I, 267. 9 Præsteindberetning 1809 (NM). 10 Larsen: Laaland-Falster 
II, 85v. 11 Rosenberg: Der Goldschmiede Merkzeichen, 2. udg. 1911, nr. 1913, 1964 og 
1927. 12 H .Henningsen: Kirkeskibe, s. 164. 13 Danske Atlas VI, 479. 14 J. B. 
Løffler: Danske Gravstene fra Middelalderen. Kbh. 1886. S. 31, pl. X X I I . 15 Abild-
gaard I, 76. 16 Præsteindberetning 1890 (NM arkiv). 17 Marmora Danica II, 321 f. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 11. Taa r s 1770. 

61 



V I G S N Æ S K I R K E 
M U S S E H E R R E D 

Kirken, der 1515 og 1533 kaldes kapellet på Vigsnæs, var da annekteret Taars1, men 
1532 havde menigheden opnået kongelig bevilling til at have en egen kapellan2. I 

henhold hertil synes kirken at have været et selvstændigt sognekald, indtil den 1660 efter 
ansøgning af sognepræsten, som da også var kaldet til Taars, blev annekteret dette kald 
med den begrundelse, at Vigsnæs sogn var så forarmet af krigen, at det ikke kunne føde 
en præst3. Dette forhold opretholdtes dog kun i denne præsts embedstid indtil 16704; men 
i henhold til forordningen af 1688 blev kirken fra 1690 atter annekteret Taars og endelig 
1776 genoprettet som selvstændig sognekirke5. Kronen sad inde med kaldsretten alle-
rede før reformationen1, og kirken forblev under kronen, indtil den 1689 blev tilskødet 
Christian Ulrich von Harstall til Rerridsgaard6 (sml. alterkalk, s. 963), og med denne gård 
kom den 1784 under det da oprettede baroni Guldborgland7, hvorunder kirken hørte, til 
den overgik til selveje 1. juli 1914. 

Sagnet fortæller, at kirkens alterkalk er hentet fra bjergfolkene i Guldstubbehøj8 . 

Kirken ligger på helt fladt terræn tæt ved stranden og omtrent midt i den 
lille by. Den nuværende kirke er opført 1868—69 i nygotisk stil af arkitekt Ove 
Petersen. Nordvest herfor ligger den gamle kirkegård, hegnet af hæk og stakit 
med en stor jernlåge, hvis mage findes på den nye kirkegårds vestside, og som 
har afløst en ældre, antagelig muret †kirkegårdsportal, der sammen med sit 
tag trængte til reparation 1820 (syn). Om den gamle †kirke, som blev nedrevet 
1870, siges det i præsteindberetningen 1755, at den var »kun liden og har ingen 
tårn, holdes kun i mådelig stand, har en klokke, som hænger i et t rætårn op-
bygt til kirkemuren«. Kirken var opført af mursten9 og havde mod syd et 
våbenhus af bindingsværk (sml. planen fig. 2), hvorpå klokkestabelen hvilede 
(syn 1830). I det indre havde kirken fladt loft bestående af forskalning under 
bjælkerne. I 1800'rne trængte kirken stadig til reparation. 1813 var således 
kirkens tag, mure, loft og spær samt våbenhusets vinduer brøstfældige (syn). 
1833 iværksattes en hovedreparation, hvorved kirkens mure blev noget for-
højede og loftet gipset, og 1850 opførtes to murede støttepiller ved østgavlen 
(syn). På kirkens tomt er nu bygget et ligkapel. 

I N V E N T A R 

Altertavle (fig. 1) i barok fra o. 1700, stærkt omdannet, rimeligvis ved over-
flytningen til den nye kirke. Det brede storstykke flankeres af to runde søjler 
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E. Skov 1950 
Fig. 1. Vigsnæs. Al te r t av le (s. 962). 

omvundne med udskårne laurbærgrene og med joniske kapitæler, som bærer 
en forkrøbbet gesims, hvis frise er smykket med akantusranker og et menne-
skehoved. På kronlistens midtfremspring er anbragt et nyere kors på en lille 
sokkel. I storstykket er indsat et samtidigt nadvermaleri (olie på lærred), hvis 
komposition er overtaget efter Daniele Crespi10 (sml. altertavlerne i Nebbe-
lunde, s. 779, og Tingsted, Falsters norre hrd.). 

Tavlen er nu egetræsmalet med grøn-laserede blade og røde bær på storsøj-
lerne og gyldne ranker i frisen. Under maleriet er i det nyere rammeværk 
malet nadverordene med gylden f raktur . 

Altersølv. Kalk f ra 1690, 22 cm høj, forgyldt. Sekskantet, tunget fod med 
fodplade og plat te over vulst, sekskantet skaft og fladrund knop med drevne 
og ciselerede blade på over- og undersiden; i felterne mellem disse er graveret 
»Iehsus« med versaler. På det høje, stejle bæger er graveret et tvedelt våben-
skjold med hjelme og rigt løvværk samt initialerne C V H og S V O B for 
Christian Ulrich von Harstall og Sophia von Offenberg; under våbnet er ind-
prikket årstallet 1690. På fodpladen Københavns bystempel (årstallet utyde-
ligt) og mestermærke for Jørgen Goldschmidt (Bøje s. 44). Samtidig forgyldt 
disk med graveret kors på den meget brede rand. Ingen stempler. Oblatæske 
fra 1690, oval med forgyldte skaktavl på låget; i bunden graveret samme 
våben, initialer og årstal som på kalken. Ingen stempler. 

61* 
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†Kalk og †disk blev tillige med alterklæderne og andet, som hørte til alteret, 
røvet under Svenskekrigen11. 

Alterstager af sengotisk form med tragtformet , slapt profderet fod, slankt, 
cylindrisk skaft med tre skarpryggede profilringe og dyb lyseskål. På foden er 
graveret med versaler: »Soli Deo gloria an(n)o Cristi(!) 1652« (»Gud alene 
æren, Kristi år 1652«). På den ene stage mangler bogstavet e i Deo. 39 cm høje. 

*Alterskranke af smedejern, se Taars (s. 958). 
Klokke fra 1787. Om halsen versalindskrift mellem akantusborter og perle-

snore: »Gud alene æren. Støbt af D. C. Herbst, Hof Klockestøber i Kiøben-
hawn«. På siden to adelsvåben, årstallet 1787 og indskriften: »Paul Abraham 
de Lehn. Frue Ericke Sophie Lehn, fød Cicignon«. Akantusbort om slagringen. 
Tvm. 73 cm. 

†Klokke var 1787 »ganske sprukken og uhørlig«12. 
Det øvrige inventar er samtidigt med bygningen eller yngre. 

G R A V M I N D E R 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1830. Sognepræst Preben Bøving, død 20. maj 
1811, og hustru Johanne, født Jacobsen, død 9. jan. 1830, samt sønnen Johan 
Wilhelm, død 5. maj 1825. Støbejernskors på en plint med relief af en engel. 
Gravskrift med versaler. 

2) O. 1830. Søren Skouboe, sognepræst for Wixnæs, født 2. febr. 1772, død 
15. sept. 1830. Støbejernskors med versaler. 

3) O. 1837. Ingeborg Jacobsen, født Bjerregaard, født 25. nov. 1752, død 
14. sept. 1837. Støbejernstavle formet som et pergamentblad, oprindelig støt-
tet til et nu a fbrudt kors. Gravskrift med versaler. 

Alle tre monumenter står på den gamle kirkegård. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde 1803—13, 1816—24 div. år (stifts-
øvrighedsarkivet, LA). —Provsteprotokol over Musse Herred 1820—29; Syn over 
Lollands østre Provsti 1829—44; Syn over Musse Herred 1849—61 (provstearkivet, LA); 
Syn over Musse Herred 1861—80 (bispearkivet, Nykøbing). — Udskrift af biskop 

Blochs visitatsbog 1786—1803 (LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 
og C. Engelhardt 1880, Getrud Købke Knudsen og E. Skov 1950 og Aa. Roussell 1951. 

1 Suhms Saml. 2. bd. 2. hefte, s. 66; Frederik den Førstes danske Registranter, s. 346. 
2 Frederik den Førstes Registranter, s. 317. 3 Ny kirkehistoriske Saml. V, 315 ff. 
4 F. R. Friis: Historisk-topographiske Efterretninger om Musse Herred i Laaland II, 
148. 5 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 451 og 459, jfr. F. R. Friis anf. st. 6 Kronens 
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Skøder III, 47. 7 Bobé, Graae og West: Danske Len, s. 345 f. 8 Optegnelse i Dansk 
Folkemindesamling. 9 F . R . F r i i s , s. 154. 10 Se herom: Chr. Elling: Nogle Malerier 
fra Christian IV's Tid, i Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1945. S. 96 ff. 11 Tingsvidne fra 
Kalø Birk, Aalholm Len, Kommis. 30. aug. 1660 (Vejledende Arkivregistr. II, 42). 
12 Udskrift af biskop Blochs visitatsbog. 

Fig. 2. Vigsnæs 1786. 



Aa. Rl. 1951 
Fxg. 1. Majbølle. Ydre, set f ra nordøst . 

MAJ B Ø L L E K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid var viet til S. Anna1 (sml. klokke nr. 1, s. 978), var fra 1690 
til 1803 anneks til Sakskøbing, hvortil den blev henlagt ifølge forordningen 16882. 

Kronen, der allerede i begyndelsen af 1500'rne sad inde med kaldsretten3, beholdt denne, 
indtil kirken efter auktionen over det laalandske ryttergods 1725 blev tilskødet Christian 
Carl von Gabel til Giesegaard, tilligemed Fuglsang og Prierskov godser4, som allerede 
1726 solgtes til Abraham Lehn til Berridsgaard (sml. alterkalk, s. 975 og begravelse, 
s. 979), hvis søn, Poul Abraham Lehn, indlemmede kirken i det af ham 1784 oprettede 
baroni Guldborgland5, som ejede kirken, til den overgik til selveje 1. juli 1914. 

Ef ter en præsteindberetning 1706 var der i ældre tid en lignende »afgudisk« valfart til 
S. Anne kirke i Maj bølle som til Kippinge på Falster6. 

Sagnet fortæller, at kirkens alterstager er skænket af en mand, der var i havsnød på 
Guldborgsund7 (sml. lysekrone, s. 978). 

K i r k e n l igger på f l a d t t e r r æ n m i d t i b y e n . K i r k e g å r d e n e r i ny t i d u d v i d e t 
m o d no rd , og i 1862—63 er der a n l a g t e t k i r k e g å r d s - a n n e k s på den a n d e n side 
a f v e j e n 8 . K i r k e g å r d e n o m k r i n g k i r k e n i n d h e g n e s a f e t s m u k t s t end ige , d e r 
i k k e e r g a m m e l t ; 1715—16 b lev hele d e t d a v æ r e n d e dige, ia l t 170 m, o m s a t 
f o r 18 rd l . ( rgsk.) , m e n d e t e r senere a t t e r o m s a t , h v i l k e t a l le rede b lev k r æ v e t 
i 1721 (syn) . I øs t og v e s t s t å r d ige t m e g e t t æ t ved k i r k e n , i v e s t e n d o g så t æ t , 
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Fig. 2. Maj bolle. P lan . 1 :300 . Mål t af A. W. F y h n 1951. 

at kirken nu har fået indgang gennem tårnet direkte fra vejen, efter at denne 
er blevet udvidet. På hver side af tårnet er der nu en stor kirkegårdslåge, og 
i sydhegnet er der en lille låge. 1694 havde kirkegården låger til alle sider 
undtagen mod øst, 1697—98 blev der anskaffet en ny kirkegårdsport, hvortil 
der 1701—02 blev købt seks stolper og i 1723—24 en taskelås. 1714—15 fik 
kirkegårdsporten nyt tag (rgsk.), men dette fjælletag over porten var i 1813 
forrådnet (syn). Alt dette drejer sig sikkert om porten på vestsiden, hvor der 
i 1859 stod et stort lågeparti med fire murede piller (fig. 4). 

Kirken består af gotisk kor og skib samt sengotisk tårn og sydfløj, alt 
bygget af munkesten i munkeforbandt . 1755 meddeles om kirken, at »tilforn 
har det været en korskirke, men i den sidst residerende sognepræst, hr. Adam 
Roy's (†1690) tid er den nordre udbygt bleven nedbrudt« (præsteindb.). Ud for 
nordsidens midterste fag findes ved gravning mange murbrokker i jorden, 
men de stammer antagelig fra et †våbenhus, der kan være blevet revet ned før 
1690; en nordre tværfløj har kirken sikkert aldrig haf t . 

Den gotiske kirke har næppe haf t muret sokkel, nu ses kun en cementpudset 
stribe over udstikkende syldsten; i munkestensmurværket er mange flammede 
og sorte sten. Den temmelig lille korbygning danner indvendig et kvadra t på 
18 x 18 fod å 31,4 cm. I østgavlen har koret et blændet, falset, fladbuet vindue 
i spidsbuet spejl, som skærer op i et savskifte, og derover findes en frise af 
kvadratiske småblændinger med pudset bund. De ni i alt væsentligt nymurede 
kamtakker har munketeglsafdækning; under de tre midterste er rektangulære 
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høj blændinger, hvis form sikkert er gam-
mel. Gavlen har muligvis tidligere haf t 
flere kamtakker (fig. 4). Korets sydside 
har over det moderne vindue et sav-
skifte; gesimsen har bestået af to ud-
kragede binderskifter, der delvis er be-
varede under den moderne gesims. Nord-
siden er som sydsiden. 

Skibets østgavl er ikke i forbandt med 
koret, men iøvrigt ses intet bevis for, at 
de to bygningsafsnit ikke skulle være 
samtidige. Gavlen er glat, de munke-
teglsafdækkede kamtakker er nymurede. 
Skibets langmure har udvendige støtte-
piller; på sydsiden indgår to af dem i 
sydkapellets mure og den vestre i tår-
nets trappehus, mens den anden pille fra 
øst er borthugget ved kapellets opførelse; 
dog viser bevarede rester af dens top, at 

den er samtidig med muren, og at den har afbrudt gesimsen. På nordsiden er 
alle pillerne bevarede, men de har fået moderne bryn under munketegls-
afdækning. De er i dårligt forbandt med langmuren, men dog vist oprindelige, 
og det har således fra første færd været hensigten at overhvælve det temme-
lig brede rum. Den gotiske gesims dannes af et savskifte under to udkrag-
ninger, vest for sydkapellet er den ommuret . Den gamle syddør er opslugt af 
kapellets arkade, på nordsiden synes at have været en dør i det midterste fag. 
Vestgavlens kamme på begge sider af tå rnet er nye; i 1859 var der ingen 
kamme (fig. 4). I tårnets mellemstokværk ses skibets gavlfelt med tre store, 
spidsbuede blændinger over et tre skifter højt , forsænket bånd i hele gavlens 
bredde. Alle blændinger har været kalket. Skævt i den midterste blænding 
har der været en lille glug, hvis stik nu er borthugget for at give plads for 
en gennemgang til skibets loft. Gavlens fugning er ret stærkt forvitret. 

Det indre. I hver af korets sidemure er en fladbuet niche. Den spidse korbue 
har lavtsiddende vederlag og er falset i begge sider. Korets overmure er streg-
fugede til tre skifter under nuværende bjælkelag; derover, som på alle gavlene, 
er fugerne udglattede. Mellem lofterne sidder en lille, oprindelig luge. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er indbygget et krydshvælv med runde væg-
buer hvilende på hjørnepiller, samt med topkvadra t og overribber. Skibet har 
fået tre fag gotiske, seksdelte hvælv med søm langs kappekanterne og falsede 
piller med skråt vederlagsbånd; der er her ingen overribber. 

Aa. Rl. 1951 

Fig. 3. Maj bolle. Kore t , set f r a nordos t . 
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Fig. 4. Majbøl le . Ydre , set f r a syd. E f t e r tegning af J . K o r n e r u p 1859. 

Tårnet er sengotisk. Dets syld er næsten skjult under en cementpudset sokkel. 
I syd synes en oprindelig østfals at være indgået i et moderne vindue til tårn-
rummet, i nord er et fladbuet vindue t i lmuret. Tårnrummet , der kun med en 
spidsbuet dør åbner sig mod skibet, har et samtidigt, ottedelt hvælv uden 
overribber. O. 1750 lod Abraham Lehn tårnrummet , som 1720—21 havde 
fået stolestader, indrette som gravkapel; 1820 var dette kun ved et par dårligt 
lukkende fjælledøre adskilt fra skibet. Før 1840 blev rummet brugt som mate-
rialhus (syn). Sydsidens lille t rappehus er samtidigt med tårnet . Dets østmur 
dannes af den gamle støttepille ved skibets gavl, dets vestvæg går med en 
fuget murflade helt igennem tårnmuren. Der er derved dannet en meget høj 
åbning, som for største delen er spærret af tårnhvælvet , i hvis overside der 
synes at have været muret trin til en trappe, der har været så lav, at man for 
at komme under muråbningens fladbuestik måt te kravle på maven. Man kan 
ikke undre sig over, at stikket senere er hugget bort for at give plads for en 
mere bekvem træstige. Trappehusets overdel er nymuret , dets pult tag har 
munketegl. Mellemstokværket har til de tre sider fladbuede glugger; mærkeligt 
nok er den søndre, der ikke gør indtryk af at være senere indhugget, ikke vist 
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på tegningen fra 1859 (fig. 4). Klokkestokværket har fire fladbuede tvilling-
glamhuller med en lille cirkelglug over; det hele er til de tre sider indfat te t i 
et spidsbuet spejl. Den usædvanlig fine klokkestol går gennem to stokværk 
(fig. 5—6) og er sikkert oprindelig. Den udkragede tårngesims er tildels ny, og 
de kamtakkede, blændingsprydede gavle er opsat 1854 og har to forgyldte 
fløje, der er kopieret efter en ældre fløj8, som blev opsat 1720-21, og hvis knap 
og fløj af kobber vejede 13,5 pund (rgsk.). Fløjene har form af kronede drage-
hoveder, i den østre står P A L 1772 (Poul Abraham Lehn) og RL 1889 (Rosen-
ørn-Lehn), i den vestre RL 1854. Tidligere havde tårnet pyramidespir, hvortil 
der 1720-21 blev t i ldannet en spidsbom af en riseg (rgsk.), og tre år efter blev 
der foretaget betydelige reparationer på tagværket (rgsk.). 1755 siges tårnet 
at være belagt med tegl i en firkantet spids (præsteindb.). 1872 havde tårnet 
munketagsten9 . 

Sydfløjen er en gotisk tilbygning, som måske har været et kapel med til-
knytning til S. Anna-dyrkelsen (sml. s. 966). Muligvis har kapellet fra første 
færd ikke stået i forbindelse med kirken; kun under denne forudsætning er det 
nemlig forståeligt, at menigheden i 1697 krævede et pulpitur opsat med den 
motivering, at kirken var for lille (rgsk.). Kapellet dækker to af sydsidens tre 

Fig. 5. Maj bolle. Klokkes to l . Snit ves t—øs t . Mål t af A. W. F y h n 1951 (s. 970). 



MAJBØLLE K I R K E 971 

Fig. 6. Majbølle. Klokkestol. Snit nord—syd. Målt af A. W. Fyhn 1951 (s. 970). 

fag, således at de gamle støttepiller indgår i det nye murværk. I vestsiden er 
spor af et vindue, østsiden er med sine to støttepiller helt omsat i 1876, da 
43,6 m3 blev ommuret8 . Langmurene har gesims af udkragninger som på skibet. 
I sydgavlen (fig. 7) er dør og vindue nye; vest for det nuværende vindue har 
der siddet et ældre, der antagelig har været gavlens eneste; det har i det indre 
tvunget hvælvingspillen mod vest. I gavlfaçaden er den rige blændingsgavl 
med de hulfasede hængestave gammel, kun det østre hjørne og de munke-
teglsafdækkede kamtakker er nye. I det indre er brudt to spidse arkadebuer 
i skibets sydmur. De to fag krydshvælv har vægbuer i nord og syd og falset 
gjordbue på vægpiller; ingen overribber. 

Kapellet synes i længere tid at have gjort t jeneste som våbenhus, idet en del 
af rummet i 1699—1700 blev skilt fra ved en bræddevæg samtidig med, at 
murermesteren lagde gulv i våbenhuset. Betegnelsen »lille kirke« brugtes dog 
samtidig, således blev der her i 1720—21 opstillet stole, og selvom det ikke 
fremgår klart af regnskaberne, er det sandsynligvis den søndre del af kapellet, 
der har været skilt fra som våbenhus, mens resten har været åben ind mod 
kirken. I 1840 blev kirkens indgang lagt over i t å rnrummet i stedet for »den 
gamle lave, i sønder side«, der efter Friis var spidsbuet9 , og det søndre våbenhus 
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Fig. 7. Majbølle. Sydgavl. 1:100. Målt af Mogens Herold 1942. 

blev derefter materialhus (syn). I 1853 oplyses, at »kirken har modtaget sin 
oprindelige form og størrelse, idet et tidligere afsondret rum i den søndre ende 
af korskirken er tillagt kirken ved at nedtage en opført mur«, og året efter, at 
»sidekirken, som forhen ved en mur var adskilt fra hovedkirken, er sat i for-
bindelse med denne, hvorved den er blevet lysere og hyggeligere« (syn). Når 
der i 1859 »i gavlen« blev indhugget og indsat to nye vinduer (syn), kan det kun 
dreje sig om de to på fig. 4 viste vinduer i kapelgavlen, hvoraf det vestre 1877 
blev ers ta t te t med en portal (syn). 

Hovedrestaureringer er sket på murværket i 1697—98 (rgsk.) og på tag, 
vinduer og det indre i 1721 (syn og rgsk.). Sidstnævnte restaurering har været 
markeret ved et malet årstal i tårnhvælvet (præsteindb.). »Den lille kirke« 
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Fig. 8—9. Maj bolle. Ka lkmaler ie r . Evange l i s ten J o h a n n e s og havdyrenes skabelse (s. 974). 
E f t e r J . Korne rups akvarel ler 1876. 

fik ved denne lejlighed nye tagsten på østsiden, og korets dækning med munke-
tagsten blev omlagt. Kirken, der »inden udi er med sort mos begroet og meget 
uanseelig« skulle afskrabes og hvidtes, og ribberne sirlig afpensles med rød eller 
grå farve (syn). I kirkens nordmur og i tårnets vestside blev indsat 3,5 alen 
høje og 2 alen brede egetræsvinduer med to rammer til at åbne; på sydsiden 
blev indsat tre vinduer og på korets nordside eet vindue af samme art, men 
kun 2,5 alen høje. Endvidere blev der leveret en dør til kalkhuset, der måske 
har været en del af sydkapellet, hvis det ikke har ligget helt uden for kirken. 
I 1840 udtal te man sin glæde over, at der var indret tet en »ny og smuk indgang 
med dør i den vestre ende af kirken«, men allerede 1856 var begejstringen kølnet, 
og man krævede en portal over døren (syn). Det tog dog 20 år, før der forelå 
tilbud på dette arbejde. Samtidig skulle otte gamle vinduer udskiftes8 . 

Kirken står nu indvendig glatpudset og har gulv af røde, gule og sorte mur-
sten, i tårnet af gule fliser. Vinduerne har spidsbuede jernstel. Udvendig står 
kirken med røde mure, der 1862 var rødkalkede og »afstribede« (syn). Tagene 
er hængt med vingetegl. 

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

I 1876 afdækkede Kornerup på korets og skibets hvælv en serie kalkmalerier, 
som at ter blev overkalkede, og som nu kun kendes fra Kornerups farveskitser, 
som ikke giver grundlag for en sikker kunsthistorisk vurdering10 . Imidlertid 
viser de så mange lighedspunkter med arbejder af den i amtet meget virksomme 
»Elmelundemester«, at de med stor sandsynlighed kan tilskrives ham. De må 
være udført i slutningen af 1400'rne. 

Korets østkappe. Gud Fader i siddende stilling holder foran sig et T-formet 
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kors (eller måske kun den vandret te planke) med Kristi afsjælede legeme, 
hvorover helligåndsduen svæver. Nord herfor en stor halvfigur af en engel, 
der efter sit skrif tbånds minuskelindskrift: »sanct(us) ma[tthæus]« må være 
evangelistsymbolet. Derover læses på et skr i f tbånd: »de humanitate« (»om det 
menneskelige«), svarende til, at Matthæusevangeliet begynder med Kristi 
s tamtræ. Syd for treenighedsbilledet er malet et skriftbånd med »[s]ancte 
petri«(!) men apostelfiguren kendes ikke. Korets sydkappe: evangelisten Marcus 
sidder og tilskærer sin pen foran en skrivepult, hvorpå ligger en opslået bog med 
ordene: »in initio« (»i begyndelsen«), indledningsordene i Marcusevangeliet. 
Over evangelistens hoved et skrif tbånd med: »[s]anct(us) marc(us)«. Foran 
ham står hans symbol, en stor, vinget løve med et ulæseligt skrif tbånd. Korets 
vestkappe: evangelisten Lucas sidder ved en trefodsformet pult og skriver; 
over hans hoved s tår : »[s]anct(us) lucas«. Foran ham står den vingede okse, 
hvis hvide skind er bedækket med runde, røde pletter, og af hvis mund udgår 
et skrif tbånd med: »de passione« (»om lidelsen«). Korets nordkappe: evangelisten 
Johannes arbejder som Lucas og holder i venstre hånd et blækhorn. I bogen 
læses: »in principio e(rat)« (»i begyndelsen var . .«), evangeliets første ord. 
Skrif tbåndet over hans hoved har : »de . . . iste (evangeliste?) iohanne«. Foran 
ham står en mægtig ørn, på hvis skrif tbånd kun bogstaverne »loc« er læselige 
(fig. 8). Billedbaggrundene er strøet med små stjerner og seksprikkede blomster. 

Skibets hvælv har været dekorerede med en række scener fra skabelseshisto-
rien og Adams og Evas historie, men kun tre af dem kendes: 1) Gud skaber 
havdyrene (fig. 9); hans højre hånd er hævet med den traditionelle skabelses-
gestus, i venstre holder han en fisk, hvis haleparti ikke synes at være færdig-
skabt. Desuden ses en anden fisk, krebsdyr og to nydeligt tegnede havfruer. 
2) Eva fristes af slangen, der slynger sig op ad træet og har overkrop som 
en kvinde med udslået hår og krone; Adam står ved siden af, mærkeligt nok 
dækker begge menneskene sig med bladkoste. 3) Uddrivelsen af paradis. Ke-
ruben svinger sværdet med højre hånd og løfter advarende den venstre, Adam 
og Eva flygter, t rædende på slangen. Under billedet er med minuskier malet 
en indskrift, som Kornerup læste: »dam pui(us) ho dapnauit scla ponto«, men 
som sikkert skal være: »adam prim(us) ho(mo) dampnavit secula pomo« 
(»Adam, det første menneske, gjorde slægten forbandet formedelst et æble«) 
(sml. Taagerup, s. 667). Billedbaggrunden er dekoreret på samme måde som i 
koret. Farverne er rødt, grønt, gult og gråt, karnationerne synes at have været 
hvide eller svagt tonede. 
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I N V E N T A R 

Alterbord, nyt, af fyrretræ. 
†Alter klæder. 1) Et gammelt grønt raskes alterklæde nævnes 1697 (rgsk.). 

2) 1697 anskaffedes et nyt af rødt klæde med frynser om (rgsk.). 3) Et nyt 
alterklæde af rødt plyds foret med rødt lærred og kante t med sølvsnore an-
skaffedes 1708 (rgsk.). 

Altertavle f ra 1877 med maleri af A. Dorph, Kristus på korset, i nygotisk 
rammeværk. 

*Altertavle fra 1638, nu i Nationalmuseet (se Orebygaards †kapel, s. 946). 
†Altertavle af snedkerarbejde fra 1500'rnes sidste halvdel istandsattes 1721 

for 24 dlr. (rgsk.). Tavlen var skænket af Christoffer Gøye til Gunderslevholm 
og Birgitte Bølle til Orebygaard, hvis navne og fædrene og mødrene våben var 
malet på tavlen tillige med to rimede, religiøse indskrifter (præsteindb. 1755). 
1806 var altertavlen ganske forfalden (syn), og 1815 afløstes den af den oven-
for nævnte *altertavle, som tidligere stod i Orebygaards kapel. 

Altersølv. Kalk f ra 1662 med bæger fra 1736. Sekstunget fod med fodplade, 
lodret s tandkant med hjertelignende figurer og streger i svagt relief, kort, 
sekskantet skaft , knop med skarp midtryg og seks opdrevne tunger med gra-

K . W . 1 9 5 1 
Fig. 10. Maj bølle. Indre , set mod øst. 
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veret, gotiserende stavværk på over- og undersiden. På en af fodens tunger 
er graveret et korstræ med skriftbånd »INRI«, hvorpå en lille støbt Kristus-
figur er fast loddet; på to andre tunger er graveret hjelmede våbenskjolde for 
giverne, Alexander Rumohr og Karen Andersdatter Skytte, samt deres initialer 
APR og KAD. Ingen stempler. Stort, let udadsvejfet bæger med graveret 
skriveskrift: »Foræret til Maybølle Kirke af Allexander Rumohr Forvalter 
over Møen, og hans Hustrue Karen Andersdaatter Skytte, Anno 1662. Om-
giort og Forbedret af Herskabet Hr. Abraham Lehn till Berritz-Gaard etc. 
og hans Frue Sophia Amalia Eddinger Ao. 1736«. Indskriften omgives af 
spinkle, graverede grene. Ingen stempler. Nuværende højde 19 cm. Disk, 
samtidig med kalken. På randen er graveret fire kors og i bunden en krans af 
barokblomster omkring Alexander Rumohr og Karen Andersdatter Skyttes 
sammenskrevne initialer. Oblatæske med Københavns bystempel 1852 og 
mestermærke for Anton Michelsen. På låget er et støbt krucifiks, og med ver-
saler er graveret kirkens navn og initialerne CHRL 1852 (Christiane Henriette 
Rosenørn-Lehn). Vinkande fra o. 1850, sort, af københavnsk porcelæn. †Kalk 
og disk, skænket 1576 af en bonde, Claus Jensen, som til gengæld fik overladt 
en kirken tilhørende vejrmølle, som sognets bønder dog snart efter krævede 
tilbagegivet kirken11. †Vinflaske af tin, nævnt 1697, omstøbt 1713 (rgsk.). 

Sygekalk fra o. 1700, 12 cm høj. Rund fod med plat te over vulst, t r indt skaft 
og fladrund, midtdelt knop samt halvkugleformet bæger. På foden mester-
mærke for Anders Jensen Scheel, Nykøbing (Bøje 2108). Disk med cirkelkors 
på randen og graverede, ukendte initialer ISL og MNS 1658 under bunden. 
Ukendt mestermærke, et sammenskrevet S L. 

Alterstager. 1) (Fig. 11) o. 1625—1650, af messingblik. Profileret fod med 
tre rækker runde bukler; skaftet er o t tekantet under og snoet over en pro-
fileret ring; profileret lyseskål med to rækker vredne, pæreformede bukler. 
Lysetorn af messing. 49 cm høje. 

2) Bordstager af verdslig type fra o. 1650. Bred, profileret fod med en flad, 
s tærkt udladende ring under skaftet , som er skruet fast i foden og foroven 
ender i en lysepibe. Under foden er med uøvet hånd graveret initialerne AISH 
og G (eller C) K. 

†Messehagel af rødt fløjl, nævnt 1708 (rgsk.). 
†Røgelsekar af malm, nævnt 1721 (rgsk.). 
Døbefont, romansk, af granit. Kummen, der er stærkt ophugget, har foroven 

en arkadefrise med kors under bueslagene. Den trapezformede fod er ny. 
Fonten er kommet til Majbølle 1878 (syn), vistnok fra Vigsnæs, hvor man 
antagelig har kasseret den ved kirkens ombygning. (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 122). †Dobefont af terracotta, skænket 1854 (syn). 

Dåbsfade. 1) Sydtysk arbejde fra o. 1575. I bunden en opdrevet bebudelses-
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scene og på randen indstemplede orna-
menter. Tvm. 39 cm. 

2) Et smukt nederlandsk arbejde fra 
o. 1650. I bunden er Jesu dåb fremstillet 
på baggrund af viltert rankeslyng med 
store barokblomster, på randen findes 
springende hjorte i en bort af tilsva-
rende slyngværk. Tvm. 75 cm. 

†Dåbskande af tin fra 1673, med gra-
veret indskrif t : »Denne Pot te foræret 
af B.R.D. i Mariboe, S(alig) Rasmus 
Madsen Skræders Daat ter her i sognet, 
hendes Daabs Kirche til Ære og Amin-
delse A(nn)o 1673« (præsteindb. 1755). 
1767 blev kanden omstøbt; til den gamle 
indskrift, som delvis bibeholdtes, føje-
des ordene: »Forbedret og omgjort af 
Stedets Herskab, welbaarne Herr Con-
ferentz-Raad Lehn Anno 1767« (syns-
protokol). 

†Korbuekrucifiks (?) 1724 blev »Billet 
eller Crucifikset« repareret (rgsk.). 

Prædikestol, nygotisk, fra 1854 (syn) 
med himmel fra 1877, tegnet af arkitekt 
Ove Petersen8 . 

†Prædikestol, rimeligvis fra 1600'rnes 
slutning, da kirken 1686 manglede en 
prædikestol12. 1820 klagede synet over, 
at prædikestolen ikke var malet efter en reparation nogle år tidligere, ligesom 
man savnede en himmel, som tydeligvis havde været der engang. 

Stolestaderne er nye. †Stolestader. 1693 fornyedes 14 stole, og 1720 forfær-
digedes stole til t å rnrummet og den lille kirke (rgsk.). 1820 manglede alle stole 
døre og maling (syn). 1853 udskiftedes alle stolene (syn). 

†Kiste af eg, nævnt 1697 (rgsk.). 
Pulpitur, nyere, i kirkens vestende. †Pulpi tur , opsat 1723 af snedker Hans 

Wibertsen. I den ene ende indrettedes to indlukte stole (rgsk.). 
Orgel skænket af kirkeejeren 1856 (syn). 
†Pengeblok, nævnt 1693, da den fik ny lås (rgsk.). 1724 flyttedes den fra 

våbenhuset ind i kirken (rgsk.), og 1818 var blokken uduelig (syn). 
†Klingpung, nævnt 1721 (rgsk.). 

K. W . 1951 

Fig. 11. Majbøl le . Al te rs tage (s. 976). 

62 
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Præsterækketavler. Fire trætavler med karnisprofilerede rammelister og gul 
kursiv på sort bund. Den ældste er opsat af sognepræst, magister Mogens 
Knudsen Hosum »til første Aarlig Jubel-Fæst efter ankomsten til stedet« 
(1723). På sydkapellets vestvæg. 

Lysekrone i barok med graveret årstal 1702, skænket af Hans Pedersøn 
Staael i Nykøbing (rgsk.). Profileret stang med hængekugle forneden og en ørn 
som topfigur; 2 x 6 S-svungne lysearme med riflede lyseskåle. På hængekuglen 
er graveret en rimet, ret uforståelig religiøs indskrift, som dog lader formode, 
at kronen er skænket som tak for redning af havsnød. Nederst s tår : »Nykiøbing 
den 24. December Anno 1702«. I koret. 

Klokker. 1) 1621, støbt af Hans Huve i Stralsund. Om halsen en lille blom-
sterbort og derunder en fireliniet versalindskrift på dansk, latin og plat tysk 
med mange misdannede typer : »Till Gutz erre haffver Rasmus Hanson, Peter 
Lavrtzon i Hiellm, kiercke wrrer (værger) och alle meningheds sogenmend i 
Maeibolle sogen giffven denne klocke till S. Anna kiercke och paa warris egne 
bekosteninge anno 1621. Si Deus por(!) nobis qis(!) kont t ra nos (»hvis Gud 
er med os, hvem kan da være mod os«). Dorch Gottes g[n]ade bin ick geflaten, 
M. Hans Huve hefdt mi thom Sunde gegaten« (»ved Guds nåde er jeg støbt, 
mester Hans Huve har støbt mig i (Stral)sund«). Som skilletegn er anvendt 
blomster, rosetter og bomærker. På legemet findes fire små relieffer: 1) jomfru 
Maria på måneseglen med barnet på venstre arm, scepter i højre hånd og krone 
på hovedet. 2) Jud i th med Holofernes' hoved i den ene hånd og et sværd i 
den anden. 3) Jesus i Gethsemane have. 4) En mand med en lang stav i hånden. 
På siden findes to utydelige montaf t ryk. Hankene er glatte. Tvm. 73,5 cm. 

2) Omstøbt 1911 af B. Løw og Søn, København (sml. †klokke nr. f) . 
†Klokker. 1) 1474. Om halsen latinsk og plat tysk minuskelindskrift med en 

del støberfejl: »O rex glo[r]ie criste veni [cum] pace sancte anne bidde vor uns 
mcccclxxiiii« (»o Kristus, ærens konge, kom med fred. Hellige Anna, bed for 
os 1474«). Tvm. 123 cm, vægt o. 1000 kg. (Uldall, s. 105). Omstøbt 1911 (sml. 
ovenfor, klokke nr. 2). 

2 — 3) 1528 havde kirken foruden nr. 1 to mindre klokker, den ene på fem 
skippund (800 kg), som begge afleveredes ved klokkeskatten samme år. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) 1612. Hans Asmus Hanssen. Rødlig kalksten, 148 x 79 cm, med 
store, fordybede versaler. Stenen er helt glat, bortset fra gravskriften (plat-
tysk) på øvre halvdel: »Dise sten hort Hans Asmus Asmus(!) Hanssen V. S. E. 
1612«. Tidligere i skibets gulv (synsprotokol 1862) nu indmuret i korets sydvæg. 



M A J B Ø L L E K I R K E 979 

2) Ef te r 1626. Borger i Saxkøbing, Jacob Henricsøn, død 16�, og hustru 
Cristine Hansdat ter , død 2. febr. 1626 (syv børn, hvoraf to lever), samt Su-
sanna Frederichsdater, død 16�. Mørk, grålig kalksten, 174 x 104 cm, med for-
dybede versaler. Stenen har øverst et opstandelsesrelief, derunder gravskriften 
og under denne et bomærkeskjold og Jesumonogram, flankeret af rulleværks-
ornamenter. I hjørnerne store cirkelfelter med plumpe englehoveder, mellem 
de nederste en liggende engel med dødssymboler. I sydkapellets vestvæg. 

3) 1690, med indskrift fra 1727. Adam Roy, død 1690, sidste residerende 
sognepræst i Maj bølle før annekteringen til Sakskøbing. Rødlig gotlandsk kalk-
sten, 136 x 78 cm, med fordybede versaler. Det fortælles, at stenen, der oprin-
delig var skriftløs, blev f jernet af en degn, Niels Puge, som anvendte den som 
bordplade; men med kirkeejeren, Abraham Lehns tilladelse lod enken den 
lægge på plads igen, forsynet med indskrift (præsteindb.). Til disse begiven-
heder hentydes der i den rimede indskrift, som er bekostet af enken, Anna 
Kier[ulff] 1727. Stenen er i tubrudt forneden, hvorfor navnets slutning er 
ulæseligt. Tidligere i korgulvet (synsprotokol 1862), nu i korets nord væg. 

4) 1712. Glat, rød kalksten, 174 x 150 cm, med fordybede versaler. Indskriften 
består af ukendte initialer: »E.O. SB E.MT (sammenskrevet). D H.B.K.D.ST 
oc L.H.V.B.C V 1712«. Tidligere i skibets gulv (synsprotokol 1862), nu ind-
muret i sydkapellets vestvæg. 

Begravelse. I en t i lmuret hvælving under tårnet er Abraham Lehn til Berrids-
gaard og hans nærmeste slægt begravet (synsprotokol 1862). Kisterne stod 
tidligere i en †åben begravelse i tå rnrummet 1 3 , på hvis nordvæg der 18548 er 
opsat en mindetavle over Abraham Lehn til Berritzgaard, Højbygaard, Fugle-
sang og Prierskov, født 10. maj 1701, død 31. juli 1757, og hustru Sophie Amalie 
Edinger, født 21. marts 1700, død 28. jan. 1768, samt døtrene Ingeborg Doro-
thea, født 30. jan. 1734, død 7. jan. 1751, og Sophie Amalie, født 4. juni 1737, 
død 20. febr. 1754, og sønnen Johan Lehn, født 18. jan. 1763, død 1. ma j 1766. 
Rød kalkstenstavle med fordybede versaler i profileret sandstensramme. Over 
tavlen hænger et lille metalkrucifiks, rimeligvis fra en kiste. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1824. Sognepræst Johan Jacob Meding, født 
25. okt. 1774, død 5. aug. 1824. Hvid, flammet marmorplade, 42 x 24,5 cm, 
med fordybede versaler. Indmuret i en støttepille ved sydkapellet. 

2) O. 1831. Gårdmand Lars Larsen Brandt , født 28. okt. 1768, død 30. aug. 
1831. Støbejernskors på familiegravsted nord for kirken. 

3) O. 1842. Marie Magrethe Amalie Lund, født Jürgens, født 30. nov. 1800, 
død 12. dec. 1842 (syv børn). Nygotisk, spidsbuet støbejernsplade med relief-
versaler, kronet af et kors. Indmuret i sydkapellets østmur. 

62* 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Lollands Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1688—1725 (RA); Regnskaber for Lolland 
1694—95, 1699—1715, 1719—20 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Synsforretning 1721 
(Kommissionsakter og Domme ang. Laaland og Falsters Rytterdistrikts Kirker 1741, 
2. bd.; Vejl. Arkivregist. II, 123; RA); Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde 
m. v. 1803—13, 1816—24, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol for 
Musse Herred 1820—29; Syn over Lollands ostre Provsti 1829—44, Syn over Musse 
Herred 1849- 61 (provstearkivet, LA); Syn over Musse Herred 1861 80 (bispens arkiv, 
Nykøbing). — Synsprotokol 1862—1925 (ved kaldet). — Udskrift af Orebygaards gods-
arkiv (NM. arkiv). — Kaldsbog 1844—1916 (ved kaldet). — Museumsindberetninger af 
J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1880, O. Norn, K. Weber-Andersen, E. Skov og 
Aa. Roussell 1951. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 75 (NM). 
1 Repertorium 24. april 1486. 2 Kirkehist. Saml. 3. R. VI, 459; jfr. J. Friis: Laaland-

Falster I, 468. 3 Suhms Saml. II, 2. hefte, s. 63. 4 Kronens Skøder IV, 655 ff. 5 Bobé, 
Graae og West : Danske Len, s. 345. 6 Gl. kgl. Saml. 4° 2351 (kgl. Bibl.); jfr. Ny kgl. 
Saml. fol. 409, s. 235 (J. Bircherod 1732, kgl. Bibl.). 7 Optegnelse i Dansk Folkeminde-
samling. 8 Orebygaards godsarkiv. 9 F. R. Friis: Historisk-topographiske Efterret-
ninger om Musse Herred i Laaland II, 157. 10 J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier i 
danske Kirker. 1895. S. 80. (En indberetning af J. Kornerup 1876 er gået tabt) . 11 Kan-
celliets Brevbøger 1. aug. 1576. 12 Dokumenter ang. Kongens Kirkers Tilstand, Kgl. 
Majestæts Kirker i Lolland (Vejl. Arkivregist. II, 117). 13 Larsen: Laaland Falster 
II, 92. 

Fig. 12. Majbøl le 1808. 



Fig. 1. Rads ted . Ydre, set f r a sydøst. 

R A D S T E D K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kaldsretten til Radsted kirke tilhørte 1518 kronen1, men blev 1529 overdraget rigs-
hofmester Mogens Gøye til Krenkerup2 . Blandt denne gårds ejere nævnes Albert og 

Otto Gøye (sml. gravsten, s. 996), Palle Rosenkrantz (sml. epitafium, s. 993) og Benedicte 
Margrethe Brockdorff (sml. †klokker, s. 992 og †kiste, s. 999), hvis ægtefælle grev Christian 
Detlev Reventlow 1736 oprettede stamhuset Krenkerup, i hvilket også kirken indkor-
poreredes for senere med dette at indgå i grevskabet Hardenberg Reventlow, oprettet 
1814 (1825)3, hvorunder den stadig horer. 

Den ældre tradition ville vide, at Radsted kirke tillige med Nysted og Kippinge kirker, 
der har lignende spir, blev opført af samme bygmester, efter en anden version af tre 
søstre4. 

Sagnet fortæller, at tårnet var skævt, fordi Palle Rosenkrantz's frue havde en skæv 
skulder, og det siges fra gammel tid, at Helvede skal være under kirken5. 

Kirken ligger på en svag hævning i terrænet og omgives ikke af egentlig 
bydannelse. Kirkegården har fortiden store, moderne udvidelser mod syd og 

Aa. Rl. 1952 
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Fig. 2. R a d s t e d . P lan . 1 :300 . Målt af A. W. F y h n 1951. 

øst i t idens løb overtaget et par små nabolodder, nemlig i 1872 ved det nord-
vestre hjørne, da en af Palle Rosenkrantz opført grundmuret skolebygning for 
12 fatt ige børn blev nedlagt, og mod øst i 1882, da man nedrev et hus, som 
siges tidligere at have været Krenkerup birks tinghus6 . Radsted hospital har 
ligget med sin gavl stødende op til kirkegårdens søndre grænse. Kirkegården 
omgives nu af mure af kløvet kamp, stendige og hæk; mod vest er et stort 
lågeparti, mod syd låge til ligkapellet. 1634—35 blev der arbejdet på kirke-
gårdens mur, og 1671 blev der opsat en ny port og tre låger (rgsk.). 

Kirken består af senromansk skib, gotisk østforlængelse, gravkapel fra 1616 
på nordsiden, våbenhus fra 1621 på sydsiden samt sakristi fra 1783 på korets 
nordside. Alle bygningsdele er af tegl. 

Den romanske kirkes kor er nedrevet, og dens skib danner nu den vestlige 
del af langhuset. Det er bygget af store, røde og sorte munkesten i uregel-
mæssigt munkeforbandt (mange løbere). Soklen, der nu for største delen er 
dækket af jorden, har nederst en afrunding og efter to almindelige skifter en 
skråkant . I sydmuren siges der fire skifter over soklen at ligge et skifte kvadra-
tiske sten, hvis tykkelse og sidelængde er som munkestenenes. Ved vesthjør-
nerne er langmurenes lisener bevaret, men iøvrigt findes på sydsiden ingen 
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Fig. 3. Radsted. Ydre fra nordøst for restaureringen 1868—70. 
Efter gammelt fot. i privateje. 

oprindelige detailler. Nordsiden har et af gravkapsllet delvis dækket, nu som 
niche rekonstrueret romansk vindue med lysningssten. Nordportalen er ødelagt 
af et moderne vindue; den har stået i et borthugget fremspring, som gik helt 
op til gesimsen. Dørbredden har udvendig været 167 cm. Nordsidens gesims ses 
bag kapellet; den består af et tandsnit med afrundet underkant bærende et 
savskifte. I tårnets mellemstokværk ses den øvre del af skibets vestgavl med 
tre omtrent lige høje, spidsbuede blændinger under et stort jerusalemskors, 
alt med pudset bund. Gavllinierne står stejle og skarpe. Det er øjensynligt, at 
gavlen har stået længe uden at være dækket af tårnet , idet fugerne er stærkt 
forvitrede og repareret med fugning af gotisk karakter . 

Ændringer og tilføjelser. Antagelig i begyndelsen af 1300'rne er det romanske 
kor nedrevet og erstat te t af en stor østforlængelse af samme bredde som skibet. 
Bygningsdelen er bygget af brogede munkesten i munkeforbandt og har sam-
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tidige støttepiller, der med deres bryn og flade tagstensafdækninger er stærkt 
restaurerede. Bag den sydvestre støttepille skal den oprindelige gesims være 
iagttaget, bestående af en skråkant, to almindelige skifter og en udkragning, 
men i så fald må støttepillerne oprindelig have været lavere. Den nuværende, 
moderne gesims er fortsat hen over skibets mure. Korgavlen er stærkt lappet i 
ældre og nyere t id ; den har et trekoblet, spidsbuet vindue med lysningssten 
og smig; både ind- og udvendig er smigstenenes hjørner ikke behuggede, og 
deres fremstikkende kant danner således et spidsvinklet hjørne med åbningens 
yderste fals (sml. Engestofte, s. 936). I gavltoppen sidder en ti lmuret kors-
blænding. Gavlkammens renaissanceform skyldes restaureringen i 1870, men 
allerede 1839 omtales kammenes reparation (rgsk.). I sydsidens midterste fag 
er en t i lmuret dør, hvis øverste del er ødelagt af et moderne vindue. I nord-
sidens østre fag er et spids-fladbuet vindue ødelagt af en senere gennemhug-
ning til Reventlowernes kapel, i næste fag ses udvendigt ret lavtsiddende spor 
af en krydshvælving; østligt i faget har en dør ført ind til kirken (sml. Nørre 
Vedby, Falsters nr. herred). Hvælvingssporet ses også på det lille, med kor-
bygningen samtidige trappehus, som har spindeltrappe under tøndehvælvet 
loft og oprindelig har haf t indgang gennem en lille dør fra koret ; indtil restau-
reringen i 1870 havde trappehuset pul t tag i forlængelse af kirkens tag. Samtidig 
med opførelsen har korbygningen fået tre fag lave krydshvælv med profilerede 
ribber og svagt markerede vægbuer, der sammen med de runde gjordbuer står 
på afrundede konsoller; profileringens form kan ikke ses for tyk overpudsning. 

Skibets to fag krydshvælv virker meget sene; de har stærkt kuplede kapper 
og meget bred, rund gjordbue. Til samme byggeperiode hører antagelig et flad-
buet vindue, hvis stik er bevaret på sydsiden. 

Tårnet har næsten samme bredde som skibet og er bygget af røde og sorte 
munkesten i munkeforbandt . Mod syd er et spidsbuet, mangefalset vindue, 
i nord og vest spor af et lignende. Ved kirkens hovedrestaurering 1868—70 
blev kirkens indgang flyttet til tårnets vestside gennem en stor, spidsbuet 
portal med en skrif tbåndbærende engel i buefeltet, udført i stuk af billedhugger 
Evens6 . I 1950 blev relieffet f jernet og portalen ombygget ved arkitekt Helge 
Holm. Tårnrummet har spidsbuet tårnbue, der mod skibet har fals i stikket, 
og samtidigt krydshvælv. Over hvælvingshøjde har alle tre ydermure radialt 
stillede, to skifter høje bomhuller, der er tilmurede i yderflugten. Fladbuede, 
falsede glugger i syd og vest kan have været døre fra mellemstokværket til et 
udvendigt tømmergalleri. Andet mellemstokværk har til alle fire sider falsede, 
fladbuede tvillingglamhuller og små cirkelblændinger. På nordsiden et samtidigt 
t rappehus med fladbuet yderdør og tøndehvælvet spindeltrappe. 

Over tårnets vestdør er indsat en sandstenskartouche med to forvitrede 
våbenskjolde, vist Brahe og Rosensparre, og versalindskriften: »Aar 1621 lod 
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erlig och welb: frue Elisebeth Rosenspar 
s. Axel Brahis til Krenkerup som siden 
fick her Palle Rosenkrantz til Krenke-
rup forhøye dette torn med mur och spiir 
lod bygge den nye begrafvelse och for-
nye kirken fecit et posuit 1636 Palle 
Rosenkrantz«. Omtalte tårnstokværk er 
bygget af mindre, røde sten i krydsfor-
bandt . Til hver side er et tvillingglam-
hul i rundbuet spejl med cirkelglug. Bin-
dig med muren er i gule sten indsat 8—9 
skifter høje cifre, mod nord ANNO, mod 
vest 1621, mod syd EL RS (Elisabeth 
Rosensparre) og mod øst M R med en 
lille stubmølle over R 'e t (mesterens mo-
nogram og mærke?). Gesimsfrisen dan-
nes af to udkragninger, hvoraf den ne-
derste er et rulskifte, og adskilt derfra 
ved et stykke almindeligt murværk en 
øvre gesimsliste bestående af en afrun-
ding mellem to udkragninger. I klokkestokværket har været lagt en gulv-
beklædning af bly, der omtales 1699 (rgsk.); 1806 manglede omtrent to kva-
dratalen heraf (syn). Det høje, smukke spir blev repareret under taget 1671 
(rgsk.), 1755 var det tækket med bly (på lanternens stolpeværk) og skifer 
(præsteindb.). 1841—43 var det nødvendigt at underkaste spiret en hoved-
reparation. Det hældede mod sydvest, utvivlsomt som følge af udtørring 
(sml. Nysted, s. 178). Tømrermester Glahn frarådede at foretage en opret-
ning, men han foreslog dog mere radikale ændringer i spirets form og kon-
struktion, end det lykkedes ham at gennemføre. Det blev således ikke fuld-
stændig tækket med spån, idet der endnu 1860 omtales skifer på spiret (syn). 
Den 2. december 1898 antændte et lyn toppen af spiret, der brændte fuldstæn-
dig op og i lys lue styrtede ned gennem tårnet , hvis hvælv dog holdt stand såvel 
overfor ilden som overfor den ene klokke, som faldt ned uden at være smel-
te t . En del af det brændende tømmer styrtede ned over kirkens tag, men også 
her holdt hvælvene, og kun nogle fag af tagværket brændte; også kapellet på 
nordsiden fik taget ødelagt og gavlene beskadiget. Arkitekt H. Glahn udarbej-
dede tegninger til spiret som en nøje kopi af det originale, og 1900 var det at ter 
rejst, tækt med spån, som i 1936 blev udskiftet med kobber. I den forgyldte 
vindfløj stod tidligere R H H R 1878 (Rudolf Holck-Hardenberg-Reventlow), i 
den nuværende L H H R 1621—1900 (Lucie Haugwitz-Hardenberg-Reventlow). 

V. H . 1941 

Fig. 4 . R a d s t e d . Nordkape l l e t , opfor t 1616 
(s. 986). 



986 M U S S E H E R R E D 

Nordkapellet (fig. 4) er opført af Elisabeth Rosensparre ifølge indskriften 
på en sandstenstavle i nordsidens gesimsfrise: »Anno 1616 lod erlig och welbyr-
dig frue fru Elisabeth Rosenspar salig Axel Brahes thil Krenkerup dette 
kapel opsette«. I Abildgaards notesbog gengives en nu forsvunden indskrif t : 
»Anno 1616 haffe M. Jacob Boldewin dette Capelle opbygt«. Mester Jacob er 
formentlig bygmesteren. Kirkens regnskaber omtaler 1633—35 Jacob mur-
mester i Fjelde. Kapellet er bygget af røde og sorte mursten i krydsforbandt 
på en sokkel af tre skifter granitkvadre med flækker i fugerne og afdækket af 
en sandstensprofil. I soklen er der mod nord to små, tilgitrede glugger til den 
utilgængelige gravkrypt . Ovenover sidder et stort, t i lmuret vindue med rester 
af sandstenskarm, vinduerne mod øst og vest er fra 1870. Bygningens hjørner 
dannes af sandstenskvadre, der går op til gesimsens sandstenslister, hvor-
imellem kerubhoveder er indsat. Af bygningens fire renaissancegavle har kun 
den østre overlevet spirbranden i 1898, de øvrige er genopført med fornyede 
ahnevåben, men med genanvendelse af de gamle indskrifttavler, der angiver 
slægtsnavnene; mod nord Brahe og Rosensparre, mod øst Axel Brahes fædrene 
og mødrene (Gøye), mod vest Elisabeth Rosensparres fædrene og mødrene 
(Gyldenstjerne). På gesimsens hjørner skal have stået sandstensfigurer6 . I det 
indre åbner kapellet sig mod skibet med en stor kurvehanksbue over t re trin. 
I buen står en smedejernsskranke i renaissancestil fra 1870 bag en moderne 
glasvæg med dør i Louis XVI-stil . Over buen er anbragt spejlmonogrammer 
for Christian Detlev Reventlow og hans hustru Benedikte Margrete Brockdorff 
samt det reventlowske våben, alt i stuk. Ægteparre t døde 1738 og 1739 og har 
været bisat i familiens gravkapel, indtil dette blev revet ned og kisterne flyttet 
til Rosensparrekapellet. Rummet overdækkes af et ribbeløst stjernehvælv og 
har i vestsiden en ti lmuret, smal nedgang til gravkrypten. Da »junkeren« 
(Palle Rosenkrantz) var død i 1642, måt te Niels Snedker i Sakskøbing lime 
panelværket over døren og indsætte »nyt vindue for junkers begravelse med 
lås for« (rgsk.). Samtidig gjorde han en stor ramme med to lemme for den gamle 
begravelse. Denne nedgang fra kirkens skib skal være blevet lukket i 18466. 
Kapelgulvets sorte og hvide marmorfliser er lagt 1870. 

Våbenhuset (fig. 5) på sydsiden har over døren en indskrift tavle lig tårnets : 
»Aar 1621 lod erlig och welb: frue Elisebedt Rosenspar thil Krenkerup bygge 
dette Wofvenhus Gud giede hendis siel Palle Rosenkrantz«. Våbenhuset er 
bygget af store mursten i krydsforbandt på en sokkel af grove grani tkvadre; 
mod øst og vest er vinduer fra 1870, gesimsen er som tårnets. I gavlen er en 
kurvehanksbuet dør med blokkvadre i vederlag og top. En lidt landlig gavl-
dekoration af pudsede lister omgives af en i 1870 forvansket, svungen gavlkam, 

der blandt andet har ødelagt en gammel spiralsnoning ved kammens fod 
(fig. 5). I det indre var skibets oprindelige sydportal omdannet i lighed med 
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yderdøren; den blev t i lmuret i 1870, da 
rummet brugtes som ligkapel. Det er 
overdækket af et ribbeløst stjernehvælv, 
hvis grater krydser hinanden i små, 
møllelignende figurer; hvælvet står på 
hjørnepiller med profileret vederlag. I 
hver af sidevæggene er t re høje, rund-
buede nicher. 

†Reventlowske kapel blev opført på ko-
rets nordside i 1739 af ovennævnte grev-
inde Benedikte Brockdorff, »en stærk og 
anselig Bygning, større end den forhen 
nævnte Rosenkrantske, med Gipsloft og 
på den nordre side 5 Vaabener«7 (Ahle-
feldt og to gange Reventlow og Brock-
dorff). Kapellet åbnede sig mod koret 
med en stor bue, hvis top endnu ses på 
sakristiets loft. Det skal uden tilladelse 
være blevet nedrevet 17776. 

Sakristiet er opført efter en ordre fra 
Danske Kancelli af 23. sept. 1783 som erstatning for det reventlowske kapel. 
Det er en simpel bygning af små, gule mursten, som oprindelig havde pult-
tag i flugt med korets (fig. 3). Ved hovedistandsættelsen 1868—70 blev murene 
forhøjet 1¼ alen, og bygningen fik renaissancegavl og gesims. Bygningen 
bruges nu dels som præsteværelse, dels til fyrrum. 

Tagværkerne over kor og skib har dobbelt murlægte, spærsko med stiver, 
store kryds og dobbelte hanebånd. Gamle tømmerstykker af eg er genanvendt, 
men spærfagene er omsat med rigelig anvendelse af fyr. 

Kirken præges nu stærkt af den store istandsættelse i 1868—70 ved arkitekt 
Ove Petersen, da den fik store, spidsbuede jernvinduer, det indre blev glat-
pudset, og gulvene blev lagt om med røde, gule og sorte mursten i mønster. 
Udvendig blev kirken 1845 kalket lyserød, og gesimserne fik stenkulør (rgsk.); 
i de aller sidste år er kalkningen f jernet og murenes udbedring påbegyndt under 
ledelse af arki tekt Helge Holm. 

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

Fra kirken kendes †kalkmalerier fra to perioder. 
1) 1525—50. Under kirkens restaurering i 1868 fremkom der i korhvælvet 

kalkmalerier, som blev undersøgt af J. Kornerup. Da der ikke var interesse for 

Aa, Rl. 1942 

Fig. 5 . R a d s t e d . Våbenhus , op fo r t 1621 
(s. 986). 
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I N V E N T A R 

Alterbordet er muret op ad østvæggen, delvis af brokker, og er næppe op-
rindeligt. Bordet, hvis indre er tilgængeligt gennem en luge i forsiden, dækker 
en fladbuet gemmeniche i korets østvæg og omgives af et glat fyrretræspanel. 

†Alterklæder (alle nævnt i inventarieliste med senere tilføjelser i rgsk. 1632). 
1) Af rødt damask med Albert Gøyes og Anna Rosenkrantz 's våben, foræret 
af sidstnævnte (død 1589). 

2) Af sort fløjl med Axel Brahes og Elisabeth Rosensparres våben, skænket 
af Elisabeth Rosensparre (død 1627). 

3) Et brunt damaskes alterklæde med kappe, skænket 3. dec. 1633 af Palle 
Rosenkrantz og Elisabeth Lunge. 

Altertavle i høj-renaissance fra 1610, men stærkt omdannet og afpudset i 
nyere tid. Det tredelte storstykke har i midten et stort malerifelt og til siderne 
to smalle felter, som indeholder en arkadefylding over en kvadrat isk fylding. 

bevaringen, blev de overpudsede, efter 
at Kornerup havde udført aftegninger, 
hvis detailler ikke er pålidelige. I nor-
dre kappe var en fremstilling af t re-
enigheden (fig. 6). Gudfader sidder med 
mitra på hovedet i en tronstol af re-
naissanceformer; i sine arme holder han 
sønnens afsjælede legeme. Hvis tegnin-
gen er rigtig, har duen stået på Jesu 
venstre arm. På østkappen var Gol-
gatha (fig. 7); billedets skema var det 
traditionelle middelalderlige, og med 
undtagelse af de hellige personer syntes 
figurerne at være iført dragter fra Chri-
stiern 2.s tid. På den søndre hvælvings-
kappe var en dommedagsfremstilling, 
der skal have været endnu stærkere øde-
lagt end de andre. Nu kendes kun teg-

ningen af Kristus på regnbuen og med verdenskuglen under fødderne; fra hans 
mund udgik sværd og lilje. Forneden steg de døde op af gravene og gik til de 
saliges bolig eller dreves af djævle til helvedes gab. 

2) 1500'rnes sidste halvdel. Ifølge Abildgaards notater har der på skibets to 
østligste hvælv endnu i 1756 været malet rækker af ahnevåben, ti lhørende 
Albert Gøye og fru Anne Rosenkrantz8 . 

Fig. 6. R a d s t e d . †Ka lkmale r i (s. 988). E f t e r 
akvare l af J . K o r n e r u p 1868. 
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Fig. 7. R a d s t e d . †Kalkmale r i (s. 988). E f t e r akvare l af J . K o r n e r u p 1868. 

Felterne flankeres af pilastre med volutkapitæler. Den stærkt fremspringende 
storgesims bæres af fire søjler med kannelerede prydbælter og korinthiske kapi-
tæler. Storgesimsen har glat frise og æggestav og tandsni t under kronlisten, 
som støttes af konsoller med vrængemasker, der muligvis er fornyede. Topstyk-
ket indeholder tre helt omdannede arkadefelter. I disse samt yderst på stor-
gesimsen står fem figurer af Kristus og evangelisterne. Tavlen krones af en 
trekantgavl, båret af fire søjler med volutkapitæler og kannelerede prydbælte-
ringe stående på konsoller med vrængemasker på forsiden. Topgesimsen svarer 
til storgesimsen. De enkle, volutsvungne topvinger er rimeligvis nye. 1868 
istandsattes tavlen af billedhugger Sundberg, bl. a. fornyedes gesimserne og 
alterbilledets ramme (rgsk.), og samtidig har man afslebet en del beslagværk 
på pilastre og søjlepostamenter. Ved samme lejlighed blev tavlen renset for 
den gamle oliemaling, og den står nu i blankt t ræ med lidt guld og farver på 
enkelte detailler. 1755 fandtes på altertavlen adskillige malede skriftsteder, 
bl. a. nadverordene og Johs. 6,48—49, 54—56 og 58. Ved siderne sås Otto 
Brahes fædrene og mødrene våben (Brahe og Gøye) samt årstallet 1610 
(præsteindb.). Ved restaureringen 1868 indsattes i storstykkets midtfelt et 
maleri (olie på lærred) af A. Dorph: Kristus i Emaus. Et †maleri af Kristus, 
som velsigner brødet og vinen, kopieret efter Carlo Dolci, havde en tid været 
anvendt som alterbillede, men hang 1884 i sakristiet6 , hvorfra det senere er 
blevet f jernet . 

To malerier (olie på lærred) fra 1600'rne forestillende nadveren, 132 x 114 cm, 
og opstandelsen, 58 x 60 cm, begge meget groft malet med stærke farver, er af 
kirken afleveret til stiftsmuseet. Skønt begge billeder utvivlsomt stammer fra 
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en altertavle, kan de dog næppe have tilhørt tavlen i Radsted, i det mindste 
synes dette udelukket for det lille billedes vedkommende. 

Altersølv. Kalk fra 1799, 26 cm høj. Rund fod med høj, glat s tandkant , hvor-
over en hulkehl; glat knop af form som en halv baluster og derover et ind-
knebet skaftled. På bægeret en graveret versalindskrift: »Radsted Kirke 
A(nn)o 1800« i forgyldt skrif tbånd langs randen og på siden initialerne »HR« 
(Hardenberg Reventlow) med graveret skriveskrift i forgyldt cirkelfelt. Ind-
vendig forgyldt. Under foden Københavns bystempel 1799 og mestermærke 
for Peder Kragh (Bøje 737). Samtidig, forgyldt disk med »Radsted Kirke 
A(nn)o 1800« på randen og samme stempler som kalken. Tilhørende vinkande, 
30,5 cm høj, med fod som kalkens og slankt, ægformet korpus med indkneben 
hals. Svungen hank og låg med kogleagtig knop. Samme indskrifter og stempler 
som på kalken. Oblatæske, ot tekantet , af poleret ibenholt med sølvbeslag på 
kanterne, 18 cm lang, 10,5 cm bred og 6 cm høj. Indvendig i låget er fastgjort 
to sølvmedailler, slået i anledning af reformationsjubilæet 1817. 

†Kalke. 1) 1589 skænkede Anna Rosenkrantz en forgyldt kalk og disk (in-
ventar ium 1632). På disken fandtes Gøye-våbnet og initialerne A G (Albert 
Gøye) samt Rosenkrantz-våbnet med initialerne A R K (Anna Rosenkrantz). 
Under bunden stod: »Denne Kalk och Disk haver erlig og welbyrdig Frw Anna 
Rosenkrantz til Torbenfeld givet til sit Leyersted. Rasted Kirke Anno 1589«9. 

2) Skænket 1641. På kalken fandtes Palle Rosenkrantz ' og hans tre hustruers, 
Helvig Rantzau, Elisabeth Rosensparre og Elisabeth Lunges våben og initialer9. 

3) Inventariet 1632 nævner en lille, forgyldt kalk og disk; en senere tilføjelse 
oplyser, at disse blev spoleret af f jenden 1658. 

4) I stedet for det i svenskekrigen ødelagte altersølv (se nr. 3) anskaffedes 
en kalk og disk af tin, som 22. juni 1659 betaltes med tre mark (rgsk.). 

†Vinf lasker . En stor og en liden tinflaske nævnes i inventariet 1632; den 
lille blev bort taget af f jenden 1658. 

Sygekalk f ra 1813, 13,5 cm høj. Rund fod med lodret s tandkant og plat te 
over vulst, foroven graverede bladguirlander; rund, midtdelt knop og indven-
dig forgyldt bæger med let udsvejfet rand. På s tandkanten Københavns by-
stempel og mestermærke for Christian Greiersen (Bøje 754), gentaget under 
foden. Tilhørende forgyldt disk med samme stempler. Til sygekalken har 
hørte en lille †oblatæske og en †tumling til vinen, begge af sølv og indvendig 
forgyldt6 . 

Alterstager, skænket 1617, 33 cm høje. Profileret fod, skaft med kugle- og 
balusterled og lille, profderet lyseskål. Lysetorn af messing. Stagerne havde 
tidligere tre ben (nævnt i rgsk. 1636), søm var fastgjort i tre nu udfyldte huller 
i foden. På skaftet er graveret Brahes og Rosensparres våben samt Axel Brahes 
og Elisabeth Rosensparres initialer og årstallet 1617. 
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†Alterstager. I inventariefortegnelsen 1632 nævnes et par gamle, ubrugelige 
kobberstager. 

†Messehagler. 1) Af brunt fløjl med perler, skænket af Anna Rosenkrantz 
(død 1589), med hendes og Albert Gøyes våben (inventarium 1632). 

2) En gyldenstykkes, perlestukken messehagel med Axel Brahes og Elisa-
beth Rosensparres våben var skænket af sidstnævnte (død 1627), men blev 
taget af svenskerne 1659 (inventarium 1632). 

3) En gammel rød fløjls messehagel (inventarium 1632). 
4) Skænket 1672 af degnen Mikkel Jensen Klog for hans hustru, Maren Hans-

datters lejersted (tilføjelse til inventarium 1632). 
Døbefont, gotisk, af kalksten, et gotlandsk eksportarbejde af bægerblads-

typen, svarende til fonten i Fejø kirke (s. 876). Foden er delvis skjult under 
gulvet. Tvm. 83 cm. På kummen var tidligere malet skriftstederne Johs. 1,26 
og Mark. 16, 15—16 (præsteindb.). 1887 fandtes endnu rester af et sort skrift-
bånd med guldbogstaver6 . (Mackeprang: Døbefonte, s. 412). 

Dåbsfad, rimeligvis sydtysk, skænket 1611. Den dybe bund har i midten en 
drevet og graveret stjerne og derom koncentriske borter af blade, cirkler og 

Aa. Rl . 1952 
Fig. 8. R a d s t e d . Indre , set mod øst. 
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rosetter. På den brede rand findes tilsvarende ornamenter, som i den ene side 
er slebet ud for at give plads til to graverede, hjelmede våben for Rosensparre 
og Gyldenstjerne samt årstallet. Over våbnene står med graverede versaler 
»Oluf Rosenspar Elisabet Gyldensteirn« og neden under: »Axel Brahe Elisabet 
Rosenspar«. Tvm. 76 cm. 

Prædikestol med †årstal 1610, fra samme værksted som prædikestolen i 
Maribo (s. 66) m. fl. Stolen, som nu består af fire fag, er helt ombygget i nyere 
tid. Af de oprindelige dele er kun bevaret to søjler på hvert hjørne. Disse har 
profderede baser, volutkapitæler og prydbælter med det for værkstedet karak-
teristiske beslagværk. De fire evangelistfigurer, som nu findes i storfelterne, er 
skåret 1868 af billedhugger Sundberg (rgsk.). †Himmel nedtoges ved stolens 
flytning 1868. Før omdannelsen fandtes Brahes og Gøyes våben på stolen 
tillige med årstallet 161010. Prædikestolen er nu egetræsådret. 

Et †timeglas f ra Lybæk betaltes 1672 med to mark (rgsk.). 
Stolestaderne er fornyet 1868 (syn). †Degnestol med skriftsted, Salm. 150, 

nævnt 1755 (præsteindb.). †Skrif testol , nævnt 1666 (rgsk.). 
Pulpitur fra 1868, i skibets vestende (syn). 
Orgel, nyt . †Orgler. 1) Et ældre orgel købtes 1813 til kirken af grev Chr. H. 

A. Hardenberg-Reventlow1 1 . 2) 6. juni 1835 ankom orgelbygger Thornam fra 
Næstved med et nyt orgel til kirken1 2 . 3) 1856, ombygget 18846. 

†Tårnur . 1633 lod Palle Rosenkrantz et sejerværk gøre, hvortil sognemæn-
dene gav nogen godvillig hjælp (rgsk.). 1671 blev en ny sejerskive malet og 
indmuret (rgsk.). Rester af uret fandtes endnu 17966. 

To klokker, begge støbt 1899. 
†Klokker. 1—2) 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede 

seks skippund (960 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 
3—4) 1755 fandtes iflg. præsteindberetningen to klokker med enslydende 

indskrif t : »Me fecit Johan Barthold Holtzmann Hafniæ. Soli Deo gloria. Bene-
dicta Margaretha Brochdorff grevinde til Rewentlau« (»J. B. H., København 
støbte mig. Gud alene æren«). De skal endvidere have båret årstallet 17326. 

5) 1782, med indskrift på latin og dansk; øverst: »Me fecit Michael Carl 
Troschell Hafniæ 1782. Soli Deo gloria« (»M. C. T., København, støbte mig 
1782. Gud alene æren«); dernæst: »Jeg er bleven lydende malm, 1. Cor. 13,1, 
da hr. Carl August v. Hardenberg Reventlau og frue Fredericia Juliane Chri-
stina v. Hardenberg Reventlau, f. comtesse til Reventlau vare ejere af stam-
huset Krænkerup«, derefter et religiøst vers og til sidst: »Fried. Christ. Krag 
p. t. pastor loci fecit« (»forfattet af sognepræst F. C. K.«)6. 

6) Af støbestål, støbt i Bochum 1872. 
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E. Skov 1951 

Fig. 9. R a d s t e d . Ep i ta f iemale r i af Pal le R o s e n k r a n t z med famil ie (s. 994). 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) 1628. Opsat af Palle Rosenkrantz til Krænkerup, født 28. juni 
1587, [død 22. febr. 1642], over sig selv og sine to første hustruer, Helvig 
Rantzow til Fevelle (Fævejle),født � 1600, gift med Palle Rosenkrantz l . sept . 
1616, død 23. juni 1618, og Elisabeth Rosenspar til Scharholt, født 2. nov. 1592, 
gift første gang med Axel Brahe til Krænkerup palmesøndag (1. april) 1610, 
anden gang med Palle Rosenkrantz 30. juni 1622, død 30. dec. 1627; endvidere 
over Axel Brahe til Krænkerup, født 15. sept. 1582, død 24. juli 1613, samt 
børnene Peter Brahe, søn af Axel Brahe og Elisabeth Rosenspar, født 6. aug. 
1612, død � juni 1613, og Frantz (Franciscus) Rosenkrantz, søn af Palle 
Rosenkrantz og Helvig Rantzow, født og død 24. juli 1617. Stele af sort marmor 
på profileret sokkel. I midten et rektangulært, fremspringende indskriftfelt med 
fordybede, hvidmalede versaler (latin) omgivet af 64 ahnevåben. Over og under 
gravskriften findes små ovale indskriftplader, og stelen krones af en t rekant-
gavl med religiøs indskrift og årstallet 1628 i gavlfeltet. Samlet højde 385 cm. 
Ved nordkapellets østvæg. 

63 
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2) O. 1660. Palle Rosenkrantz (sml. nr. 1) til Krænkerup, hans hustru, 
Elisabeth Lunge til E s k æ r , og sønnen Jørgen Rosenkrantz. Epitafiet består 
af en høj, rektangulær tavle af sort marmor med versalindskrift på latin fra 
o. 18506. Gravskriften omgives af 23 våbenskjolde af alabast, indeholdende 
32 ahnevåben; rækken er dog mangelfuld og omhængt og et par våben fornyet 
i gips. En tegning af Søren Abildgaard fra 1776 viser ialt 60 våben, men alle-
rede da syntes der at mangle en del. Tavlen hviler på et lavt, forkrøbbet posta-
ment af lys sandsten med tre let fremspringende felter af sort marmor. Posta-
ment og storstykke flankeres af to store, spændstige sandstensvolutter, hvorpå 
hviler to slanke pyramidespir af sortflammet marmor. Indskrift tavlen bærer 
et topstykke med et maleri i profileret ramme, som på siderne støttes af volutter 
og foroven krones af en splitgavl, alt af sandsten. I gavlfeltet er anbragt en 
vase af sort marmor på et sandstenspostament, og på volutter, gesimser og 
under vasen hænger frugtguirlander af hvidt marmor. Samlet højde 490 cm. 

Maleriet (fig. 9, olie på kobber, 77 x 95 cm) er et fortrinligt arbejde, rimelig-
vis malet af Heinrich Dittmers1 3 , forestillende ægteparret og sønnen. Billedet 
af Palle Rosenkrantz, som er malet en face til højre med rødligt hår og skæg 
og iført sort dragt med bred kniplingskrave og elefantordenen om halsen, er 
kopieret efter et maleri fra 1634 på Krænkerup. Hustruen i midten bærer enke-
dragt, hvid højhalset kjole og hvidt hovedlin, og sønnen bag hendes ryg har 
langt, rødblondt hår og ligesom moderen brune øjne og er iført sort dragt med 
hvid, stivet brystdug.1 4 Epitafiet står i nordkapellet, opad dettes nordvæg. 

3) O. 1693. Hans Clausen Warberg (Joannes Claudii W.), baccalaureus 
philosophise, født i Radsted 24. juli 1666, død i København 20. sept. 1693, søn 
af magister Claus Jensen Warber (Claudius Jani W.), fordum provst til Musse 
herred og Radsted kirke, og Christine Jørgensdatter (Georgii Filia). Oval ind-
skriftplade af sort marmor omgivet af en sandstensramme bestående af en laur-
bærkrans indfa t te t i en kartouche med egeblade, båret af en konsol og kronet af 
en kugle. Gravskrift på latin og græsk. Indmuret i skibets sydvæg. 

4) O. 1800. Frederich Christian Krag, født i København 30. jan. 1741, student 
fra Nyekiøbings latinskole i juli 1766, kaldet til residerende kapellan for Kiet-
tinge og Bregninge menigheder i Lolland 13. marts 1775 og til sognepræst for 
Radsted 26. mar ts 1777, død <19. jan. 1802), og hustru Kathar ina Maria Sig-
vardt , født 12. marts 1747 på Haverlykke-Gaard, gift på Rosenlund i Lolland 
4. dec. 1775. I ægteskabet var der een datter, Jud i tha Augusta Krag, født 
i Freilef 28. jan. 1777. Rektangulær, foroven rundbuet trætavle i profileret 
ramme. Over gravskriften, hvid kursiv på sort bund, er malet et skriftsted, 
Job 14,14, samt tre dødningehoveder og korslagte knogler og i bueslaget 
bibel, lysestage og timeglas. Rammen er rød- og blåmarmoreret . Ophængt på 
sakristiets nordvæg. 
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Hude fot . 

Fig. 11. Gravs t en over Alber t Gøye, dod 1558 
(s. 996). 

Hude fot . 

Fig. 10. Gravs t en over O t t o Gøye, død 1566 
(s. 996). 

*Epitafium. 1671. Opsat af Claus Jensen Warberg (Claudius Jannæus), 
sognepræst til Radsted og provst over Musse herred, over sig og sine to hustruer, 
Gunild Jacobsdatter , død 20. ma j 1664, 61 år gl. (tre børn, Jacob, Anna og 
Sophia), og Christine Jørgensdatter (tre børn, Jens (Janus), Jørgen (Georgius) 
og Gunild). Epitafiet består af et ovalt maleri (olie på træ) i en bruskværks 
ramme i Henrik Werners manér, skåret af samme hånd som epitafium nr. 1 
i Købelev (s. 511). Foroven afsluttes epitafiet af en vandret bølgelistegesims, 
mens den nedre afslutning er forsvundet ligesom indskriften, der dog findes 
gengivet i præsteindberetningen 1755. Af maleriet, forestillende præsten og 
hans to hustruer, mangler nu den midterste trediedel, og resten er stærkt af-
skallet, kun den ene kvindes ansigt er velbevaret1 5 . Epitafiet nedtoges 18686 

og opbevares nu i stiftsmuseet. 
†Epitaf ier . 1) Opsat 3. febr. 1588 af Erik Mouritsen, sognepræst i Skelle-

bjerg og Tersløse, over faderen Mourits Eriksen. Latinsk indskrift (præste-
indb. 1755). 

2) O. 1671. Christian Christiansen Seyling, degn ved denne kirke i 16 år, 
død 30. ma j 1667, 42 år gl., og Maria Hansdat ter (Joannis filia), død 8. juni 1671, 

63* 
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46 år gl. Epitafiet var opsat af Hans Christiansen (Johannis Christiani) Seyling 
(præsteindb. 1755). 

3) O. 1712. Christen Sørensen Fischer, sognepræst for Helgenæs i Jylland i 
22 år og siden for Radsted i 8 år, og hustru Maren Peders Daat ter Stub, med 
hvem han levede sammen i 29 år. Han døde 21. jan. 1710 i sin alders 55. år, 
hun 19. marts 1712, 79 år gl. Epitafiet, som nedtoges 1868 og endnu forefandtes 
1893, bestod af en oval indskrift tavle omgivet af en udskåret laurbærkrans, 
i det hele ca. halvanden alen høj1 6 . 

4) O. 1744. Niels Clausen Lyndesøe, født i Lyndelse præstegård på Fyn 
7. juni 1665, hof- og rejsepræst hos grev Reventlow, ordineret 20. maj 1705, 
kaldet til sognepræst i Radsted 19. febr. 1710, viet i Gierild præstegård i Jyl -
land 8. april 1710 til Anna Anders Dat ter Hosum, født smst. 23. nov. 1687 
(fire sønner, seks døtre). Hun døde 22. dec. 1730, han 11. dec. 1744 (præsteindb. 
1755). 

Gravsten. 1) (Fig. 10), o. 1575. Otto Gyøe til Krenkerup, Clausholm og Tor-
benfeld, søn af Albret Gyøe (se nr. 2), skudt i Sverig af rigens f jender og død 
på Elsborig 23. okt. 1566, begravet i Rasted 23. febr. 1567. Figursten af lys-
grå, gotlandsk kalksten, 260 x 161 cm, med fordybede, begfyldte versaler. I en 
hermebåret arkade står den afdøde, iført rustning, med venstre hånd i siden og 
støttende sig til slagsværdet i højre; ved fødderne står hans store, runde hjælm 
med tillukket, spidst udløbende visir. Ansigtet, der viser en yngre mand med 
fyldigt underansigt, kortklippet hår og overskæg, vidner om ti lstræbt portræt-
lighed. Gravskriften står i postamentfeltet . Langs stenens tre sider findes 
16 hjelmede ahnevåben og over bueslaget en smal kartouche med indskrif t : 
»O homo memento mori« (»menneske, husk at du skal dø«). Stenen, der oprinde-
lig sad i korets østvæg, syd for alteret1 7 , er nu indmuret i t å rnrummets nord-
væg. Samme værksted som nr. 218. 

2) (Fig. 11), o. 1575. Albredt Gyøe til Krenkerup, rigshofmester Mogens 
Gyøes søn, død på Skandilborig 24. juni, begravet i Radsted 24. juli 1558, og 
hustru, fru Anna Rosenkrans, dat ter af Ote Rosenkrans til Boler, <død på Tor-
benfeld 25. nov. 1589). Figursten af lys, spættet gotlandsk kalksten, 283 x 
207 cm, med fordybede, begfyldte versaler; et smukt arbejde fra samme værk-
sted som nr. 118. I en svagt fordybet tvillingarkade står ægteparret, han i rust-
ning med sværd i venstre hånd og den højre hvilende på dolkens fæste. An-
sigtet med det lange, bølgende fuldskæg er ikke uden lighed med Jacob Bincks 
portræt fra 1556 (Frederiksborgmuseet). Hans hjelm står med opslået visir 
forneden mellem figurerne. Hustruen er i enkedragt og holder hænderne sam-
let om en lille bog foran livet. Mellem bueslagene står på en lille, bladstøttet 
volutkonsol en put to med timeglas i hånden. Arkaden flankeres af et par beslag-
værkssmykkede joniske pilastre, som står på et høj t postament, hvis frem-
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spring har diademhoveder, mens postamentfel tet udfyldes af gravskriften. 
Pilastrene bærer en gesims med englehoveder på fremspringene og i frisefeltet 
de fire nærmeste ahnevåben på hver side af en maske. I hver side af stenen, 
uden for pilastrene, findes yderligere 10 ahnevåben, udført ganske som våb-
nene på nr. 1. Stenen, som tidligere sad i korets østvæg, nord for alteret17 , 
er nu indmuret i t å rnrummets nordvæg. 

3) (Fig. 12), o. 1625. Niels Winther, sognepræst til Rasted, og hustru Mette 
Svennisdat(ter), <han døde 20. febr. 1629, hun � aug.> vistnok samme år. 
Randprofileret figursten af rødbrun kalksten, ca. 212 x c a . 120 cm, med for-
dybede versaler. Albert Gøyes gravsten (se nr. 2) har dannet forbillede for 
enkelte detailler, men udførelsen er ret plump. I en svagt forsænket tvilling-
arkade står ægteparret, to undersætsige figurer, han med langt, kløftet skæg 
og iført ornat og stor baret, hun bærer konehue og kjole med pibekrave, s t ramt 
liv og snævre ærmer. Bueslagene løber på midten sammen i en bladstøt tet 

O. N.1951 
Fig. 12. R a d s t e d . Gravs ten over spr. Niels 

W i n t h e r , død 1629 (s. 997). 

O. N.1951 
Fig. 13. R a d s t e d . Gravs ten over spr. Anders 

Thøgersen, dod 1630 (s. 998). 
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volut, hvorpå der står en put to med timeglas og dødningehoved. Under figu-
rerne findes et rektangulært skriftfelt flankeret af englehoveder med krydsede 
vinger. En fortsættelse af gravskriften (dødsdata) er senere hugget allernederst 
på stenen. Indmuret i sakristiets vestvæg. 

4) (Fig. 13), o. 1630. Anders Tøgersøn, fordum sognepræst i Radsted, død 
20. sept. 1630 i sin alders 30. år, og hustru Guilder Jacobsdaater . Figursten af 
mørkgrå kalksten, 209 x 118 cm, med stærkt slidte reliefversaler. De afdøde 
står på et tavlet gulv under en tvillingarkade, han i præstedragt, hun med 
kriget konehue, rund pibekrave, t røje med skød og rynket skørt samt langt 
slag. Baggrunden er riffelhugget. De små buer bæres af knægte til siderne og 
i midten af et englehoved; både bueslagene og arkadens sider smykkes af en 
tungebort . Mellem bueslagene er to skjolde, det ene med en kalk og man-
dens initialer, det andet med Jesumonogram og hustruens initialer. I hjørnerne 
findes cirkler med evangelister siddende i højryggede stole. Religiøs rand-
skrift, Gen. 32, 26 og Apoc. 2, 10, med reliefversaler. Samme værksted som 
gravsten nr. 10, 12, 13 og 18 i Stubbekøbing kirke (s. 284 f.). Indmuret i 
sakristiets nordvæg. 

†Gravsten. 1) 1702. Hans Michaelsen Winding, sognepræst i Radsted i 12 år 
og viceprovst i Musse herred, født i Morsby (Moseby) præstegård på Falster 
1660, død 1702. Gift i 11 år med Gunild Clausdatter (sml. *epitafium, s. 995), 
som lod stenen lægge 1702 (præsteindb. 1755). 

2) O. 1744. Niels Clausen Lyndesøe og Anna Andersdatter Hosum, nævnt 
i præsteindb. 1755. (Sml. †epitafium nr. 4, s. 996). 

Kister. I den nu tilmurede gravhvælving under nordkapellet nævnes 1755 
(præsteindb.) følgende kister: 

1) 1627. Elisabeth Rosensparre til Skarholt, gift med Axel Brahe og Palle 
Rosenkrantz til Krenkerup, dat ter af Oluf Rosensparre til Skarholt og Elisa-
beth Gyldenstjerne, født på Skarholt 2. nov. 1592, død på Vordingborg slot 
31. dec. 1627. 

2) 1630. Jomfru Helvig Rosenkrantz, dat ter af Palle Rosenkrantz og Lis-
beth Lunge, født på Vordingborg slot 30. maj 1630, død 16. aug. samme år. 

3) 1631. Jomfru Mette Rosenkrantz til Høgested, dat ter af Palle Rosenkrantz 
til Krenkerup og Helvig Rantzau til Fævejle, født på Vordingborg slot 24. juli 
1617, død på Aalholm 31. aug. 1631. 

4) 1657. Fru Elisabeth Rosenkrantz, dat ter af Palle Rosenkrantz til Kren-
kerup og Lisbeth Lunge til Eskjær, gift med Frantz Rantzau til Estvad, født 
på Aalholm slot 27. april 1631, død 18. sept. 1657. 

5) 1659. Fru Lisbeth Lunge, dat ter af Jørgen Lunge til Odden og fru Sophia 
Brahe, gift med Palle Rosenkrantz til Krenkerup, født på Vestervig kloster 
2. febr. 1610, død i København 7. jan. 1659. 
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6) 1660. Jørgen Rosenkrantz til Krenkerup, søn af Palle Rosenkrantz og 
Lisbeth Lunge, født på Aalholm slot 12. jan. 1637, død i Venedig 12. aug. 1660. 

På gulvet i selve kapellet stod 1755 (præsteindb.) nedennævnte †kister: 
7) 1708. Grev Frederik Ahlefeldt til Langeland, født 21. april 1662, død 

10. juni 170819. 
8) 1709. Armgard Margrethe Reventlow, søster til nr. 9, gift med grev Fre-

derik Ahlefeldt (nr. 7), født 17. aug. 1678, død 7. jan. 1709. 
9) 1738. Grev Christian Detlev Reventlow, født 21. juni 1671, død 1. okt. 

1738. 
10) 1739. Benedicte Margrethe Brockdorff, gift med grev C. D. Reventlow 

(nr. 9), født 1678, død 7. juni 1739. 
11—14) Fire af grev C. D. Reventlow og Benedicte Margr. Brockdorffs børn. 
Kirkegårdsmonumenter. 1) 1817. Frederik Carl Gerhard Holck, født 12. aug. 

1810, død 20. marts 1817. Granitblok med indfældet hvid marmortavle (for-
dybede versaler), kronet af et støbejernskors. 

2) O. 1819. Jeanet te grevinde af Hardenberg-Reventlow, født von Reitzen-
stein, født i Bayreuth 14. nov. 1777, død 25. dec. 1819. Granitblok med fire 
indfældede støbejernsplader (relieffraktur), kronet af støbejernskors. 

3) O. 1840. Hans Excellence Christian Heinrich August greve af Hardenberg 
Reventlow, lensgreve, gehejmekonferentsråd, hofjægermester, storkors af 
Dannebrogen, Dannebrogsmand, storkors af Guelfeordenen, ridder af den 
preussiske røde ørns ordens første klasse og af Johanni te rordenen , født 
19. sept. 1774, død 16. sept. 1840. Marmorplade med fordybet skriveskrift, 
lænet mod en granitblok, som krones af et støbejernskors. 

4) O. 1846. Grev Christian Ludvig Johan Adolph Dormind Gersdorff Har-
denberg Reventlow, født i Manheim 10. maj 1809, død i Kjøbenhavn 23. dec. 
1846. Sandstensblok med indfældet hvid marmortavle (fordybede versaler), 
øverst et marmorkors. 

5) O. 1866. Lensgrevinde Ida Augusta Hardenberg Reventlow, født komtesse 
Hardenberg Reventlow, født 13. april 1798, død 31. dec. 1866. På en plint af 
granit med indfældet hvid marmortavle (fordybede versaler) står en brudt 
søjle af hvidt marmor, hvorpå hænger en metalstøbt laurbærkrans. 

Alle på det Hardenberg-Reventlowske familiegravsted vest for kirken. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskabsbog 1632—1710; Kirker og Tiender vedkommende 1752—1910 og 1791— 
1928 (Krenkerup godsarkiv). — Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 
1803 13, 1816 24 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Provsteprotokol for Musse Herred 
1820—29, Syn over Musse Herred 1849—61, 1862—1920 (provstearkivet, LA). Syn over 
Musse Herred 1860—80 (Nykøbing bispegård). — Udskrift af Holms Saml. (LA). Em-
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bedsbog 1785—1816 (sognekaldsarkivet, LA). — Optegnelser vedkommende Rad-
sted Præstekald og Radsted Kirke af C. A. Dons, forhen Sognepræst i Radsted Sogn, 
1887 (ved kaldet, afskrift i NM). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og 
C. Engelhardt 1880, Magnus-Petersen 1893 (epitafier), M. Mackeprang 1898, O. Norn, 
K. Weber-Andersen og E. Skov 1951 og Aa. Roussell 1952 (NM). 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 76 ff. (NM). — N. L. Høyen: Notesbog VII. 1830. 
S. 29. (NM). J. Kornerup: Notesbog II. 1893—94. S. 66 (NM). 

1 Suhms Saml. II, 2, 85 (Vastæde = Rastæde?). 2 Frederik l .s Registranter, 
s. 205, jfr. Thiset: Fru Eline Gojes Jordebog, s. 67. 3 Bobé, Graae og West: Danske Len, 
s. 418 f. 4 F. R. Friis: Musse Herred, s. 134. 5 Optegnelser i Dansk Folkemindesam-
ling. 6 C. A. Dons: Optegnelser vedkommende Radsted Præstekald og Radsted Kirke. 
7 Larsen: Laaland Falster II, 81. 8 Abildgaard, s. 77 f. 9 Smst. s. 80. 10 Abildgaard, 
s. 77. 11 Larsen, s. 80. 12 Holms Saml. 13 Weilbachs Kunstnerleksikon, 2. udg., jfr. 
Høyen: Notesbog VII , 29. 14 Danske malede Portrætter IX, 237 f. 15 En skitse af 
Magnus-Petersen fra 1893 viser hele maleriet (NM). 16 Dons, jfr. Magnus-Petersens indb. 
1893. 17 Abildgaard, s. 76. 18 C. A. Jensen: Danske adelige Gravsten II, 96 (under 
trykning). 19 Præsteindberetningen anfører blot »Grev Ahlefeldt med sin frue Revent-
low«. Der kan dog næppe være tale om andre end det her nævnte par, som også nævnes 
af Dons. 

Fig. 14. R a d s t e d 1798. 



V. H . 1941 
Fig. 1. Toreby. Ydre, set f ra nordøst . 

T O R E B Y K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken, der er viet til S. Mikael1, tilhørte i middelalderen kronen2 og forblev efter 
reformationen under denne, under Aalholms len, blandt hvis lensmænd i enkedronning 

Sofies tid var Frederik Hobe (sml. klokke nr. 1, s. 1020). Ved auktionen over det laaland-
ske ryttergods 1725 blev den solgt til og 1726 tilskødet kammerherre Chr. Carl von Ga-
bel, tilligemed Fuglsang-Priorskov godser3, blandt hvis senere ejere kan nævnes C. G. von 
Wallmoden (sml. klokke nr. 2, s. 1020, og kiste nr. 2, s. 1023) og fru Bodil de Neergaard 
(sml. altertavle, s. 1014). Kirken hører stadig under disse godser. 

Et marked i Toreby flyttedes 1550 til Sakskøbing4. 

Kirken ligger på fladt terræn midt i byen og sognet, der er amtets største. 
Kirkegården er 1916 udvidet mod nord. Sydsiden, der vender ud mod vejen, 
er siden 1857 hegnet af en mur med piller ved lågerne; i øst og vest har den 
gamle del et kampestensdige. Udvidelsen er omgivet af en mur af kløvet kamp. 

Den meget store kirke (fig. 1) består af romansk kor — der har haf t apsis — 
og skib, senromansk vesttårn, gotisk sakristi på korets nordside, gotiske side-
skibe samt på sydsiden et våbenhus, der er moderne ombygget. Alt er opført 
af munkesten i munkeforbandt . 
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Den romanske kirke er usædvanlig stor. Den allerede i gotisk tid forsvundne 
apsis erkendes nu udvendigt som en bue på korgavlen stammende fra den 
borthuggede, helstens kvartkuglehvælving. Desuden er i jorden bevaret rester 
af fundamente t lagt af delvis kløvet kamp under munkestensmurværk. Ind-
vendig ses den falsede apsisbue bag det yngre korhvælv. 

Kor og skib har sokkel under langmurene, nu bedst bevaret på korets nord-
side, bestående af en svagt hulet skråkant under almindelige skifter og en halv-
rund vulst. Koret har ikke haf t præstedør. På sydsiden er spor efter en bort-
hugget buefrise under den moderne gesims. Korets nordside ses at være bygget 
af velbrændte, store munkesten; forbandtet har i reglen tre, men ofte flere 
løbere mellem binderne. Midt i muren sidder et stort, smiget vindue med t ryk-
ket rundbue; falsene er riffelhuggede, bueunderside og sålbænk pudsede. Lys-
ningsfalsen, der måler 5 0 x 122 cm, har spor af vinduesstifter på ydersiden; 
den er senere gjort lavere med en lille fladbue og endelig t i lmuret med moderne 
sten. Over vinduet er der en gesims bestående af et udkraget løberskifte båret 
af rulskiftestillede formstenskonsoller med 57—60 cm afstand, vekslende hul-
og rundprofilerede; murfladerne mellem dem er pudsede og kalkede. Over 

Fig. 2. Toreby . P lan . 1 :300. Mål t af K u n s t a k a d e m i e t s a rk i t ek tu rsko le 1938. 
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Fig. 3. Toreby . Sydfaçade . 1 :300 . Mål t af Ørnshol t og Køhle r 1910. 

løberskiftet ligger et kalket savskifte og derover glat mur, der er bevaret i ind-
til fire skifters højde. Korets østgavl er glat med moderne, af t rappet gavlkam 
med fodtinder. 

Skibets østgavl er på nordsiden muret op mod koret og har riffelhuggede 
sten ved hjørnet . Langmurene er gennemhuggede af de gotiske arkadebuer, 
men soklen er brudstykkevis bevaret på pillerne. På vestre pillepar står lisener, 
der angiver vestre kant af portalfremspringene om de iøvrigt forsvundne døre; 
på sydsiden ses over sideskibshvælvet fremspringets retkantede, vandret te 
afslutning. I samme mur sidder på hver side af anden arkade fra øst romanske 
vinduer med halvstens stik; de er t i lmuret og delvis ødelagt ved arkadens ind-
hugning. Antagelig har der været et tredie vindue vest for dem, som nu ikke 
kan ses; et f jerde spores måske over vestre arkade. Sydsidens gesims (fig. 6) 
ligger tre skifter over vinduernes stik og består af en smukt muret, krydsende 
buefrise af formsten bindig med muren; det i ca. lire cm dybde forsænkede 
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Fig. 4. Toreby . Øs t façade . 1 :300. Mål t af B e n d t Jo rgensen 1942. 

buefelt er pudset og kalket. To skifter over buefrisen — hvoraf det øverste 
næsten hele vejen er et fladskifte — ligger et hvidtet savskifte; det følgende 
skifte er skjult af sideskibets tagværk, men synes dog at være muret på senere, 
så fugemørtlen delvis dækker hvidtekalken. I skibets nordmur ses to ti lmurede 
vinduer, hvis ydre bredde er 103 cm, rundbuens underside er pudset og kalket ; 
på fugerne findes spor af rød kalkning. Nordsidens gesims består af en enkelt 
buefrise af krumme formsten med forsænkede, pudsede buefelter som på syd-
siden. Over buefrisen ligger seks skifter; gesimsfremspring findes ikke. 

Skibets vestgavl ses i tårnet at være muret af svære, røde sten, hvoraf mange 
er sor tbrændte; skiftegangen er middelalderlig, men med mange løbere. Den 
iøvrigt glatte gavltop har foroven et lidt udkraget løberskifte med en rulskifte-
stillet bindertand under hver fuge; tænderne har afrundet underkant, tre af 
dem er ornamenterede med geometriske mønstre. Mellemrummene er pudset 
og kalket. Over løberskiftet ligger et kalket savskifte, og fire skifter derover er 
et skifte kalket således, at det gør indtryk af at bestå af skiftevis hvide og 
mørke bindere. Gavllinierne er glatte. 

Indvendig ses af romanske detailler foruden den omtalte falsede apsisbue 
det nordre korvindue som niche og den meget store, sikkert udvidede, runde 
korbue med overliggende stor aflastningsbue (fig. 7). Korets overvægge er 
fugede, men dækkede af puds med kalkdekorationer (se side 1012). På alle fire 
vægge er eet skifte under tagremmen udhugget 10—12 cm brede skråhuller 
med ca. 70 cm afstand til knægte af Gloslundetype (sml. s. 356) og i vestre 
del en hugget rille, der danner begrænsning for vægpudsen, der ses at have 
været ført op mod træ. 
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Fig. 5. Toreby. Langsnit. 1:300. Målt af Edvin R a v n 1938. 

Det senromanske tårn må være opført få år efter kirkens fuldførelse. Det er 
en svær blok, der kun er lidt smallere end skibet, bygget af store munkesten 
i regelmæssigt munkeforbandt . Udvendig har det ved alle fire hjørner svagt 
fremspringende pilastre, der ender i højde med første bjælkelag. Syldstenene 
er særlig under sydvestre pilaster meget svære og har her kilehuller fra kløv-
ning; på langsiderne mellem pilastrene er en dobbelt skråkantsokkel; det øver-
ste profil har oprindelig måske været rundet. Mod vest har tårnet en mange-
falset, rundbuet dør, der indvendig sidder i fladbuet spejl; i søndre side er et 
dybt stængebomhul, men intet tilsvarende i nord. Døråbningen er meget 
forvitret og repareret i gammel tid, men dog vist oprindelig. Understokværket 
har i syd et dobbeltsmiget, ud- og indvendig rundbuet vindue, hvis spidsbuede 
lysning er sat af sten på højkant . På ydersiden har det et omløbende savskifte 
over st ikket; sålbænken er indvendig af t rappet , udvendig af nye sten på fladen. 
Et lignende nordvindue mangler savskiftet. Fra det lave tå rnrum er hugget en 
rundbuet , nu t i lmuret dør til skibet. 
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En vindeltrappe med helstens spindel af hugne munkesten er indbygget i 
tårnets nordvestre hjørne; t rappens nedre del er overbygget med stigende 
spidsbuer, den øvre med lige udkragninger. Underdøren er rundbuet , t rappens 
øvrige døre har ligesom vinduesslidserne været overdækket med egeplanker. 
Tårnets stokværksinddeling er ændret. En døråbning fra vindeltrappen anty-
der et mellemstokværk, der har fået lys fra de to ovenfor omtalte vinduer; 
andet bjælkelag, der har ligget højere end det nuværende første, er ligeledes 
forsvundet, men er markeret af en afsats i muren og en dør til t rappen. Stok-
værket har været højt , dets loftsbjælker ligger ved toppen af skibets romanske 
gavlspids, og det har fået lys fra rundbuede, dobbeltfalsede glugger; i den 
søndre er nu et tå rnur . Tredie stokværk er ganske lavt og nu mørkt ; det har 
vindeltrappedør som de øvrige, mod øst har siddet en rundbuet åbning, en 
lignende ses vestligt i nordmuren. Klokkestokværket, der — som uregelmæssig-
heder i ydersiderne antyder — sikkert er en senere tilføjelse, er bygget af 
munkesten, dog er de øverste 40 cm moderne. Til hver side har det en smal, 
fladbuet dobbeltglug, den østre ses at være ældre end skibets forhøjede tagryg. 
Ydersiderne har i højde med glamhullerne dobbelte savskifter. I pyramide-
tagets vindfløj står årstallene 1811 og 1905. Ned gennem tårnet går svære af-
stivninger af eg. 

Gotiske ændringer og tilføjelser. Allerede i overgangstid er apsis nedrevet og 
hullet lukket med en lige mur med et smiget, s tumpt spidsbuet, trekoblet vin-
due, der nu er t i lmuret i lysningen, men har et lille støbejernsvindue i midten. 

Sakristiet på nordsiden af koret har gulvet ca. 90 cm lavere end korets. Den 
helt omdannede dør i kormuren har sikkert fra begyndelsen været den eneste 
adgang til det kælderagtige rum. Sakristiet er bygget af temmelig små munke-
sten, 25—26 x 1 2 x 8 — 8 , 5 cm. På yderhjørnet sidder en svagt fremspringende 
lisén, gavlen er glat med en højtsiddende korsglug, yderdøren er ny og har 
afløst en portagtig åbning, der antagelig er blevet indrettet i nyere tid, da 
sakristiet gjorde t jeneste som kalkkule. Stræbepillen på langmuren er en mo-
derne erstatning for en pille, der tidligere dækkede det østre af de to rundbuede 
vinduer, som nu er rekonstruerede. Rummet har ved vestvæggen en muret 
bænk under to fladbuede nicher. Sakristiet er dækket af to samtidige lave 
krydshvælv med spidsbuet, ca. 55 cm bred gjordbue og kvartstens ribber, hvis 
ender delvis er profderede, enten med hulkehl i kanterne eller med et kryds i 
relief. Svagt markerede overribber. Hvælv og vægge er dekoreret med kalk-
malerier f ra o. 1300 (se s. 1010). 

Sondre sideskib er bygget i to omgange. Ældst er østre fag, hvis gamle vest-
gavl nu ses dels som en lav, spidsbuet gjordbue, der vist først er gennem-
brudt, efter at de tilstødende fag af sideskibet er overhvælvet, dels som et 
60 cm bredt spor på midtskibets mur over sideskibshvælvene. Den kamløse, 
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glatte østgavl er omsat i renaissance-
t iden; den har haf t et stort, rundbuet , 
nu t i lmuret vindue. Fagets sydmur har 
udvendige stræbepiller (omsatte?) og 
rester af et vistnok spidsbuet vindue, 
hvis yderste fals er affaset, den næste 
ret. Vestligt i faget sås tidligere nede 
ved jorden en spidsbuet, t i lmuret åb-
ning. Rummet har stået i forbindelse 
med midtskibet ved en stor, rund ar-
kadebue, men denne er senere udfyldt 
med en lav spidsbue og faget overdæk-
ket med et svagt puklet krydshvælv med 15 cm stærkt fremspringende kvar t -
stens ribber profileret med et pæreformet led mellem retkanter og løbende af 
på et i tegl skåret mandshoved. Ingen overribber. 

Den øvrige del af sideskibet (fig. 9) har haf t lavtsiddende, spidsbuede 
vinduer, der er ældre end hvælvene. En rest er bevaret delvis dækket af østre 
våbenhusmur. I andet fag ses østfalsen af et kurvehanksbuet vindue. Den 
glatte, kamløse vestgavl har en svær støttepille på hjørnet og to små, skævt 
spidsbuede, mangefalsede glugger, der er blevet t i lmuret, da hvælvet blev 
indbygget. At disse er senere, og at sideskibet har ha f t åben tagstol, ses også 
af, at gavlvæggen er pudset og kalket. Et af t ryk i en hvælvingskappe viser, at 
de oprindelige spær har sigtet fra overkant mur op mod savskiftet i midtskibets 
gesims. Sideskibet er sat i forbindelse med midtskibet ved store, runde arkade-
buer, hvis stik er pudsede på undersiden og på sydsiden, mens resten af arkade-
muren ind mod sideskibet kun er overstænket med kalk; arkadepillernes 
hjørner er affaset indtil vederlagshøjde. Sideskibet er overhvælvet med tre 
grove krydshvælv med halvstens ribber, der i de to vestre fag mødes i top-
kvadra ter ; ingen overribber. Af hensyn til takten i arkadepillerne og for ikke 
at få det vestligste fag for langt, er de sidste 190 cm overdækket med en spids-
buet tøndehvælving. Ved hvælvenes indbygning er arkadebuerne delvis ud-
fyldt med spidsbuer, hvis top dog ligger betydeligt højere end i den tilsvarende 
bue i østre fag. 

Højkirken er tilbygget det gamle skibs mure efter søndre sideskibs opførelse, 
men dens tidsmæssige forhold til nordre sideskib kan ikke afgøres, sandsyn-
ligvis er den dog ældre; samtidige kan de to bygningsafsnit næppe være, idet 
sideskibet er bygget af væsentlig bredere sten. Høj kirken, der er bygget i meget 
regelmæssigt munkeforbandt , har i øst en rig blændingsgavl (fig. 4), hvori 
to cirkelglugger med korsstave. Gavlen har mange små kamtakker ; nordsidens 
er senere forsvundet under en kam med endnu flere takker, der blev muret på, 

Aa. Rl. 1942 

Fig. 6. Toreby . Gesims på skibets sydside 
(s. 1003). 



1008 M U S S E H E R R E D 

da man lagde fælles tag over høj kirken og nordre sideskib, men de ses indven-
dig. Langmurenes vinduer sidder indvendig i dybe nicher, der skærer helt op i 
muroverkanten; de har i modsætning til overmuren iøvrigt været hvidtede. 
De mangefalsede vinduer er i sydsiden fladbuede og endnu i brug, omend vist 
omdannede. Nordsidens tilmurede vinduer er spidsbuede; de har i lysningen en 
hugget glasrille og rester af vindjern. 

Høj kirkevinduernes placering viser, at overhvælving ikke fra første færd 
har været på tænkt (fig. 8). Det er dog næppe tænkeligt, at de ubehandlede 
røde overvægge med de hvide vinduesnicher kan have stået synlige ret længe, 
omend de affasede hjørner på arkadepillerne i nordre sideskib gør det sand-
synligt, at sideskibet har været opført og arkaderne udhugget, før hvælvenes 
vægpiller er ført op langs arkadepillerne. De store seksdelte hvælv har halvstens 
ribber og hel- eller halvstens vægbuer og helstens gjordbuer med søm langs 
kappekanten. Vægbuerne er ført ind i vinduesnicherne og afskærer de øverste 
partier. Hvælvene har overribber, de korte dog kun i halv højde. 

Korhvælvet minder meget om høj kirkehvælvene, blot er det ottedelt, har 
topkvadra t og søm langs alle vægbuerne. De falsede hjørnepiller har fladt 
vederlagsbånd. Hvælvet hænger noget ned under korbuen, til trods for at denne 
er sænket lidt. 

Nordre sideskib er bredere og højere end det søndre og afviger i stenstørrelse 
og fugebehandling fra højkirken. Langmuren er inddelt af stræbepiller, som den 
lille skråkantsokkel er forkrøbbet omkring. Pillerne, hvoraf de to yderste er 
brynede, skærer op gennem gesimsen, som består af bindertænder i stor ind-
byrdes afstand under en kraf t igt udkraget re tkant . I andet fag fra vest spores 
rester af den tilmurede, vistnok fladbuede norddør over en stor trinsten, i hvert 
fag ses desuden spor af et stort, spidsbuet vindue, der er ødelagt af de moderne 
vinduer. Sideskibet har haf t selvstændige gavle med fuld kamgavl, således at 
sideskibet må have haf t egen tagryg med vandfald mod højkirkemuren. 
På denne ses i højde med den romanske buefrise en hugget skotrende med svagt 
fald fra midten mod begge gavle. I øst har afløbet været ført ud gennem en 
fladbuet åbning i nederste kamtak. Denne ordning, der må have budt på meget 
store vanskeligheder med vand og sne, er først ændret i nyere tid, da gavlenes 
sydsider blev udfyldt med murværk af små sten samtidig med, at højkirkens 
østgavl har fået hævet sin nordre kamtakrække, og skibene har fået fælles tag. 
Begge sideskibets gavle har seks smalle, stigende høj blændinger med trappestik 
over et savskifte. 

Sideskibet er sat i forbindelse med hovedskibet ved en række runde arkade-
buer på firkantede piller med affasede hjørner magen til søndre sideskibs. I 
det vestligste fag ses arkademuren at være glittet pudset indtil en højde af ni 
skifter under buefrisen; denne puds går ind bag sideskibets vestgavl og stam-
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Fig . 7. Toreby . De t indre af mid t sk ibe t , set mod øst. 

mer således måske fra et ældre, nu helt forsvundet bygningsafsnit. Den øvrige 
del af arkademuren ses at være hvidtet til otte skifter under buefrisen, hvor der 
ligger en række bomhuller, som viser, at sideskibet en tid lang har haf t fladt 
bræddeloft eller åben tagstol. 

Sideskibets hvælv er høje og elegante i formen. De er indhugget i murene uden 
synlige vægbuer; de 15 cm ribber og helstens gjordbuer har affasede kanter og 
hviler på profilerede kridtstenskonsoller (fig. 11), der synes oprindeligt beregnet 
som kapitæler over en slank søjlestav. De kan næppe være yngre end 1400'rne 
og stammer måske fra en nedrevet, ældre bygning, mens hvælvene at dømme 
efter de symmetriske skjolde, der er skåret i yderfagenes cirkelrunde topskive, 
må tilhøre reformationstiden. De to mellemste hvælv har seksoddede stjerner 
i topskiverne. 

Det sengotiske våbenhus er så stærkt ombygget i nyere tid, at middelalderligt 
murværk nu kun ses i gavlens inderside. 

Nyere ændringer. I 1700'rne er i østre halvdel af tårnets understokværk ind-
ret tet et gravkapel for familien Wallmoden. I nord- og sydmuren er et falset, 
fladbuet vindue, under det søndre en dør af meget svære, vandret te egeplanker. 

Tagværket over koret er senmiddelalderligt i fuld eg med dobbelte hanebånd 
64 
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Fig. 8 . Toreby . Midtsk ibe t , set gennem sondre sideskibs anden a rkade . 

og stort kryds. Spær og spærstivere er tappet i spærsko, de andre forbindelser 
er bladede. Ejendommelige, omhyggeligt udførte, bogstavlignende huljerns-
mærker på tømmerets vestside. Over midtskibet er et samtidigt tagværk af 
eg med tredobbelte hanebånd og skrå spærfodsstivere, hvilende på en tagstol 
med fem konger. Både på spærfag og tagstol findes lignende mærker som på 
korets tagværk. Tårnets tagværk er noget omdannet gammel eg. De øvrige 
tagværker er nyere. 

Nu er hele kirken hængt med vingetegl og står udvendig kalket lyserød med 
hvide detailler og t jære t sokkel. I sakristiet er indsat blyvinduer, ellers findes 
overalt rundbuede jernvinduer. Kirken har gulv af sorte og hvide fliser samt 
gule klinker, dog ligger i sakristiet nye ølandssten. 

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

1) Billederne i sakristiet, som restaureredes 1920 af E. Rothe, er fra 1300'rnes 
begyndelse. Motiverne er i østre hvælv, på østkappen: den tronende Kristus 
(fig. 13) mellem Alfa og Omega og i kappefligene to engle. På sydkappen: 
Johannes Døberen med lammet og sejrsfanen i midten; navnet angivet øverst 
med klare majuskler, nederst mellem hans fødder fandtes et våbenskjold (tre-
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bladet lilje?), i hver kappeflig en siddende profet med lange skr i f tbånd; også 
navnene på disse figurer er angivet ved indskrifter, [Zach]arias og Jeremias. 
På vestkappen ses i midten en stående, velsignende biskop; ved hans side et 
par usammenhængende bogstaver . . . y . . . u s , hvoraf nu kun sidste bogstav 
er synligt; på siderne to siddende figurer, den ene er meget medtaget, over den 
anden til venstre læses navnet Cleoboles. I nordkappen ses nu kun meget svage 
spor af et billede forestillende Mikael i kamp med dragen. I vestre hvælv ses 
i ostkappen Salomons dom og i sydkappen Isaks ofring, begge fragmentarisk 
bevaret ; i vestkappen var billedet meget beskadiget, men det synes at forestille 
en siddende kvinde med skriftbånd i hænderne flankeret af en ligeledes siddende 
mand og kvinde, begge med opløftede hænder. Nordkappens maleri er helt 
udvisket. Også vægfladerne har været dekoreret, bevaret er kun på søndre 
væg Moses med lovens tavler og den brændende tornebusk, over Moses' hoved 
læses navnet »Moy(ses)«, og på den vestre væg syndefaldet (fig. 14). Forneden 
har vægbillederne været afgrænset af borter (ranke- og sparreværk), ligesom 
ribberne har været prydet af sparreværk. På den brede gjordbue er en smuk 
ranke (fig. 12). Rester af en samtidig dekoration på triumfvæggen fandtes 1920. 
Syd for korbuen fremdroges en ret velbevaret basunengel; over figuren var spor 
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Fig. 9. Toreby . De t indre af sondre sideskib, set mod vest . 
Aa. Rl. 1942 
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Fig. 10. Toreby . De t indre af nordre sideskib, set m o d øst. 

af sorte bogstaver, ligeledes på kanten af korbuen. Farverne er hovedsagelig 
røde med anvendelse af noget grønt. Endelig findes på korets overvægge rester 
af en frise med røde rammestreger og sort rankeværk. 

2) Fra tiden o. 1500 stammer kalkmalerierne i korets hvælv, som fremdroges 
1888, men som at ter er dækkede på grund af deres ringe kvalitet . Motiverne 
var Kristi lidelseshistorie, begyndende i nordre kappes vestre halvdel med 
Kristus for Pilatus og fortsættende i vestre kappe med en fremstilling af 
Kristus bundet mellem to bødler (tornekroningen) og Kristus knælende i 
Gethsemane have. I søndre kappe fandtes korsbæringen og et helt udslettet 
billede. I østre kappe hudfletteisen og naglingen til korset. I nordre kappes østre 
halvdel var Kristus på korset mellem de to røvere. Ribber og skjoldbuer havde 
sparredekorationer i tre farver. Spor af rankedekorationer og blomster i hvæl-
venes top fandtes i midtskibet, og på pillerne er malet indvielseskors. 

†Glasmalerier. I tre af vinduerne i kirkens nordmur har siddet sengotiske glas-
malerier fra o. 1520; i hvert vindue var malet to adelsvåben og derunder 
ejernes navne med minuskier5 . I et af vinduerne fandtes et Huitfeldt- og et 
Oxe-våben med navnene »otte klausen« og »he(r) iehan oxe«, henvisende til 
Otte Clausen Huitfeldt til Berridsgaard, død 1529 (sml. gravsten nr. 1 i Saks-
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Fig. 11. Toreby . Hvælvingskonsol i no rd re 
s ideskib (s. 1009). 

Fig. 12. Toreby . K a l k m a l e t dekora t ion på 
g jo rdbue i sakr is t ie t (s. 1011). 

M. M.1906 

købing kirke, s. 152) og Johan Oxe til Nielstrup, død 1534. I et andet vindue 
»højere op i kirken« fandtes et Blaa- og et Ulfstand-våben med navnene »he(r) 
mas erese« og »her olof holgersen«, henvisende til Mads Eriksen Bølle til Oreby-
gaard og Fuglsang, død 1539, hvis moder var Anne Sivertsdatter Blaa, og Oluf 
Holgersen Ulfstand til Bønnet (Falsters sdr. hrd.), død 1529. I et tredie vindue 
»højere op paa samme side« sås et våben for Niels Torkildsen (sml. præstestol, 
s. 1019) med underskriften :»d(omi)n(u)s nicolaus Torkilli hui(us) ecc(lesi)e 
pastor« (»hr. Niels Torkildsen, denne kirkes sognepræst«) samt et Beldenak-
våben med underskrif ten: »Andreas (!) dei gra(tia) ep(iscopus) ottonien(sis)« 
(»[Jens] Andersen, af Guds nåde biskop i Odense«), for Odense-bispen Jens 
Andersen (Beldenak). I et f jerde vindue, hvis placering er uvis, fandtes »det 
ældgamle danske våben, med det gyldne flusses [vlies'] ridderorden om og en 
krone over« (præsteindb. 1706). Ifølge F. R. Friis6 borttoges glasmalerierne 
»for en del år siden«, da nye og større vinduer blev indsat. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er nyt . 1710 ønskedes et †alterbord, som var indvendig hult og 
brøstfældigt, repareret og flyttet bort fra væggen, så folk kunne »gå bag om 
til offers« (rgsk.). 
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†Alterklæder. 1) Omtalt 1698 som gammelt (inventarium). 2) Nævnt 1715, 
af blommet fløjl og gammeldags silkestof (rgsk.). 

Altertavlen er et stort maleri, 215 x 194 cm (olie på lærred), forestillende grav-
læggelsen, en kopi af Peruginos maleri fra 1495, signeret Albert Küchler 1849, 
i samtidig, forgyldt ramme. Ifølge en indskrift på fodstykket, der stammer fra 
den tidligere altertavle (s. d.), er maleriet skænket 1919 af fru Bodil de Neer-
gaard, Fuglsang. 

Altertavle i ung-renaissance, o. 1590, oprindelig sikkert af samme type som 
Hillested (s. 840), men stærkt omdannet og fornyet med dele af fyrretræ. Af 
den gamle tavle er bevaret storstykkets slanke, flankerende halvsøjler på lang-
strakte volutkonsoller, svarende til Hillested-tavlens, blot med skællagte skiver 
på forsiden; til siderne for halvsøjlerne sidder lister med skællagte skiver. Gamle 
er endvidere gesims- og postamentfremspringene med diamantbosser samt 
fodlisten og arkitraven, der har karnisprofilerede tænder. Tavlen har hvilet 
på en glat predella, der nu t jener som fodstykke for den nye altertavle. 

I storstykket er indsat et maleri fra 1850 (syn), Kristus velsigner de små børn 
(olie på lærred). Under træværkets egetræsmaling spores brogede farver, og på 
predella'en fandtes 1919 rester af malede dekorationer fra 1700'rne, gule på 
brun bund. 1680 bekostedes altertavlens staffering af sognepræsten Lauritz 
Lund og hustru (præsteindb.). 

Altersølv. Kalk fra 1825, 24,3 cm høj. Rund fod med vulst forneden, ægformet 
knop og stort bæger med udsvejfet rand : på bægeret graveret kursiv i en oval: 
»Foræret Thorebye Kirke A(nn)o 1659 af C. Kisevetter og Hustru A. K. Kamp-
zerin forbedret A(nn)o 1684. Fornyet og med 15 Lod Sølv forøget A(nn)o 1825 
vog 47 Lod«. På bægeret utydeligt mestermærke. På foden er fastgjort en støbt, 
gotiserende krucifiksgruppe, der er den eneste rest af den gamle kalk. Disk 
med graveret cirkelkors på randen; ingen stempler. †Kalk repareredes 1641 
(rgsk.). Oblatæske (fig. 15) fra 1764, rektangulær, hvilende på støbte, fligede 
fødder; på siderne er graverede rocailler og på låget en rocaillekartouche hvori 
et støbt, liggende lam med sejrsfane. Indvendig er æsken delt på langs i to lige 
store rum, og under bunden står med indprikket skriveskrift: »Denne Eske er 
af Sogne Præsten H. Brügman og Hustrue D. M. Ryge (sml. epitafium nr. 3, 
s. 1022) giwet til Thorebye Kirke 1764 vog 21 lod 2 qt;« ingen stempler. †Oblat-
æske, lille, af sølv, nævnt 1698 (inventarium). †Vinkande, lille, af sølv, nævnt 
1715 (inventarium). †Vinftasker . 1662 købtes en glasflaske og 1692 en vinflaske, 
sikkert af tin, der delvis betaltes med en gammel flaske (rgsk.). 

Sygekalk f ra 1758, 12,5 cm høj, buklet og knækket arbejde. Rund fod med 
fodplade og knækket vulst, fladrund knop og bæger med lige sider; utydeligt 
mestermærke. Samtidig disk med oblatgemme og graveret, hjelmet våben, 
årstallet 1758 og initialerne C M L for Catharina Margaretha Lehn (sml. epi-
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tafium nr. 4, s. 1022). †Berettelsestøj fra 
1719 (rgsk.). †Tin f laske til de syge an-
skaffedes 1698 (rgsk.). 

Alterstager, o. 1600—25, 38 cm høje. 
Profileret fod, skaft med kugle og ba-
lusterled og lille lyseskål; lysetorn af 
messing. 

*Røgelsekar, romansk, af malm, med 
rund, graveret underdel på en lille fod 
og gennembrudt låg formet som en 
korskirke med spir; ophængt i fire bære-
stænger forbundet med kæder og sam-
let med en øsken foroven. Karret , der 
er fundet i Nagelsti og nu opbevares i 
stiftsmuseet i Maribo, s tammer mulig-
vis fra kirken. 

†Messehageler. 1) Nævnt 1698 som 
gammel, sikkert den samme, der 1721 
omtales som gammel og ubrugelig, med 
silkebordyrer bagpå (rgsk.). 2) Nævnt 1721, af rødt fløjl med kors og kanter af 
guldgalloner. 3) Nævnt 1721 som gammel, af blåt blommet fløjl med sølv-
galloner (rgsk.). 

Døbefont, romansk, af granit ; bevaret er kun kummen, der oprindelig var 
smykket med figurer og ornamenter, men efter at være blevet ophugget 1848 
nu er firsidet med affasede hjørner og ganske glat. Det firpasformede fodstykke, 
der er gravet ned i jorden, så kun den øvre rundstav er synlig, s tammer sikkert 
fra en døbefont af gotlandsk kalksten. Når præsteindberetningen 1755 med-
deler om fonten, at den var bekostet 1681 af dronningens fuldmægtig på Fugl-
sang Ditløf Schøler og hans hustru Dorthea Lucin, må det dreje sig om en 
staffering eller en barok font, som nu ikke kendes. 

Dåbsfad, o. 1625, af nederlandsk arbejde. I bunden syndefaldet, på randen 
hunde, hjorte og enhjørninge, alt på baggrund af tæt te rankeslyng. 

Dåbskander. 1) 1834, af tin, stemplet H. C. Høy. 2) O. 1850, af tin, stemplet 
Hans Høy. 

†Fontelåg blev 1721 bestilt hos slotssnedker Vibert Mathisøn (rgsk.). 
Håndklædeholder (fig. 19), o. 1650, af messing med smukke, gennembrudte 

vægbeslag. Over fonten. 
Korbuekrucifiks (fig. 16), gotisk, o. 1325, med senromanske sidefigurer, sik-

kert f ra o. 1250. Kristusfiguren, hvis højde er 155 cm, hænger ret langt ned 
i de spinkle arme (venstre hånd fornyet), hovedet hælder fremefter og ned mod 

M. M. 1906 

Fig. 13. Ka lkmale r i , Kr i s tus , i sakr is t ie t 
(s. 1010). 
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højre skulder, ansigtsudtrykket er smertefuldt med lukkede øjne og halvåben 
mund, håret ligger glat ud over skuldrene; der er spor efter en tornekrone. 
Kroppen er mager, svajet til venstre, med markerede ribben og sidevunde. 
Lændeklædet, hvis folder er skarpe og kraftige, med en lille vulst omkring 
hofterne, har snip i venstre og knude i højre side og blotter det højre, bøjede 
knæ; højre fod er lagt over venstre. Det samtidige, anselige korstræ, 300 cm 
højt , 180 cm bredt, er fladt og tyndt , med afhuggede grenender i kanterne og 
hulede cirkelskiver i enderne; bag figurens hoved har siddet en glorieskive, der 
nu er fornyet, og muligvis et skrif tbånd. 

Sidefigurerne, hvoraf Maria er 168, Johannes 163 cm høj, er meget lang-
strakte, stillingen frontal og ansigterne brede. Maria, der har båret krone, er 
iført kjole med bælte, lang kappe og spidse sko og holder venstre hånd mod 
kinden i den traditionelle sørgestilling; med højre holder hun kappen op foran 
sig. Johannes er iført en lignende dragt, men er barfodet og løfter med højre 
hånd kappen op mod ansigtet, i venstre holder han en bog. 

Gruppen blev restaureret 19197 og nymalet på grundlag af rester af en staf-
fering, der 1723 bekostedes af sognepræsten Reenberg (rgsk.). Kristusfiguren 

Fig. 14. Toreby . Ka lkmale r i , syndefa lde t , i sakr is t ie t (s. 1011). 
M. M. 1906 
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har bleg legemsfarve med bloddråber, 
mørkebrunt hår og skæg og forgyldt 
lændeklæde, korstræet er gulbrunt med 
indskrifter i cirkelskiverne, øverst »Inri«, 
til siderne: Es. 49,16 og forneden: »Amor 
Deus crucifixus« (?). Sidefigurerne har 
grønne kjort ler og røde kapper med 
guldkanter. Herunder fandtes spor af 
en ældre staffering, sikkert den oprinde-
lige. Legemsfarven på Kristusfiguren 
har været usædvanlig mørk, lændeklæ-
det hvidt med zinnoberrød og smalte-
blå staffering; Marias kjortel og hoved-
klæde har været malet på lignende måde, kappen med lysegrønt for; Johan-
nes' kjortel var gul med mørke ornamenter, kappen kraft ig zinnoberrød. 
Korstræet var mørkt brunt , og på bagsiden fandtes rester af en sengotisk 
dekoration med sorte og rødbrune kalkfarver på hvid kalkgrund. 

Figurerne har oprindelig været anbragt på en bjælke tværs over korbuen, 
senere hang de i blændingen over denne og fjernedes herfra 1849, hvorefter 
de lå på kirkens loft og derefter en del år på Fuglsang, indtil de kom tilbage til 
kirken og efter restaureringen at ter anbragtes på en bjælke tværs over kor-
buen; de hænger nu på nordre sideskibs østvæg. 

†Korgitter. Et topstykke fra slutningen af 1600'rne, der opbevares i tårn-
rummet, samt et par søjler af eg, der 1919 fandtes i en gård i Flintinge, s tammer 
sikkert fra et korgitter med dobbeltdøre, der omtales 1755 (præsteindb.). 
*Søjlerne, der er 216 cm høje, med firkantede baser og bruskværkskapitæler, 
opbevares nu i stiftsmuseet i Maribo. 

Prædikestol fra 1645 (rgsk.) af Jørgen Ringnis, der fik 100 dlr. for arbejdet. 
Stolen har seks fag, hvoraf de to er stillet sammen i en ret vinkel ved opgangen. 
Kompositionen er Ringnis' sædvanlige med figurer af evangelisterne, Johannes 
Døberen og Kristus med verdenskuglen i arkader med muslingeskalnicher og 
på hjørnerne kvindelige hermer med dydernes a t t r ibu t te r ; i hængestykkerne, 
der er formet som bruskværkskartoucher, står figurernes navne med relief-
versaler, under hjørnerne er der vingede englehoveder. Underbaldakinen be-
står af udsavede bøjler samlet på en midtkugle med nedhængende drueklase. 
Samtidig, sekssidet himmel med gennembrudte bruskværks topstykker og 
engle med lidelsesredskaber på hjørnerne; undersiden er kassetteværksdelt og 
har en dyb midtfylding, hvori er ophængt en helligåndsdue. Samtidig opgang 
med dør og panel, det sidste med tre fyldinger adskilt af joniske halspilastre, 
bosser på postament og frise og forneden en udsavet hængeliste. Dørens stolper 

O.N. 1942 
Fig. 15. Toreby . Obla tæske 1764 

(s. 1014). 
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O. N. 1942 
Fig. 16. Toreby. Kruc i f iksgruppe (s. 1015). 

smykkes af skællagte skiver, slyngbånd og bosser, dørfløjen har øverst en 
fladsnitprydet arkade med trekantgavl af påsat te lister og nederst en rektangu-
lær fylding; over et frisefelt afsluttes døren af et topstykke svarende til 
himmelens (se fig. 8). 

Stol, himmel og opgang stafferedes 1722 på sognepræsten Reenbergs bekost-
ning (rgsk.). Farverne er brogede med rig anvendelse af lasurer, de religiøse 
indskrifter er gylden f raktur . I stolens postamentfelter står Joh. 1, 29, Matth. 
10, 20, Marc. 13, 31, Act. 4, 12, Luc. 11, 31 og Joh. 14, 21; i himmelens frise-
felter står Ps. 22, 25—26 samt årstallet 1722. I opgangens fyldinger Psal. 19, 
i frisefelterne Ps. 43 og i postamentfelterne Paul. Tessal. 5, 4, 2. Pet . 1 og 19; 
i dørens frisefelt Coll. 4, 3 og på bagsiden Act. 4, 29. Før restaureringen 19197, 
da stafferingen genfremstilledes, stod stolen med egetræsmaling i forskellige 
lysstyrker, og herunder lå en staffering fra 1849 (syn) med hvidgråt, blågråt, 
brungråt , hvidt og blåt. 

Stoleværk f ra 1952, tegnet af arkitekt Mogens Lassen. De tidligere egetræs-
malede †stole var rimeligvis fra 1800'rne. †Stole forfærdigedes 1701 af mester 
Vibert (rgsk.). 
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Præste- og degnestol, nyere og ganske ens. Gamle er kun gavlene, der er sen-
gotiske, med tresidet, profileret afslutning og glatte med undtagelse af vest-
siderne, hvori der er skåret et cirkelfelt med et usymmetrisk skjold; våbenet, 
en syvoddet stjerne i hvis midte en tredobbelt roset, tilhører Christiern 2.s 
kapellan Niels Torkildsen (sml. †glasmaleri, s. 1013), der 1513 fik præsentation 
på Toreby kirke8 og adledes 15209. Stolene er egetræsmalede. 

Herskabsstole f ra 1567, ung-renaissance, med halvrundt afsluttede gavle, 
hvori findes reliefskårne, hjelmede våben, på sydsiden Rud og Bolle, på nord-
siden Hardenberg og Lykke, og derunder indskrifter med fordybede versaler, 
på sydsiden: »Erick Rud anno 1567« og »Sermo Dei Veritas« (»Guds ord er 
sandhed«), på nordsiden: »Frw Anne Hardenbeei(!) 1567« og »Pietas ad omnia 
est utilis« (»fromhed er nyt t igt i alle ting«). På baggavlene findes indridsede 
ornamenter, halvrosetter, lillie og profilhoved. Dørene har to, sidepanelerne 
seks fyldinger. Egetræsmalede. 

†Kiste til at forvare alterklæderne i nævnes 1698 (inventarium). 
Pulpitur med malet årstal 1705, sikkert det samme, der omtales som nyt 

169910. Pulpi turet bæres af søjler med en art toskanske kapitæler, brystværnet 
består af slanke, tætstillede, drejede balustre og har barokprofileret hånd- og 
fodliste. Balustre og søjler er marmorerede med hvidt og rødt på blågrå bund, 
om søjleskafterne er malet et snoet bånd med hvid og rød marmorering på 
sort bund, hånd- og fodliste er ligeledes marmorerede med hvidt og rødbrunt, 
og på fodlisten findes malerens signatur, L. J. S, samt årstallet 1705. På den 
underliggende tværbjælke står hvid f rak tur på sort bund: 

»Hvo i sin alderdom vil u-be-ængsted være 
For ungdoms synd, oc staa for Herrens dom med ære, 
Hand skall i ungdoms tid troe Gud oc giøre gott 
Saa har hand priis oc fred, naar andre har kun spott«. 

Før restaureringen 19197 stod pulpituret med egetræsmaling i to toner, og 
herunder lå en staffering fra 1849 i hvidt og gråt med grågrønne balustre og 
søjler. I skibets vestende. 

†Pulpiturer. 1710 behøvedes et pulpitur under den øverste bue ved den nor-
dre side, omtrent 6 alen langt og 6 alen bredt, beklædt rundt om med panel-
værk og bag et skillerum med to døre, samt en vindeltrappe med 13 trin 
deroptil, som ingen stole »betager i kierchen« (rgsk.). 1808 nævnes to pulpitu-
rer (syn), og ved en hovedreparation i forrige århundrede, sikkert 1849, f jerne-
des to pulpiturer6 . 

Orgel fra 1910. 
Pengeblok, sikkert fra 1689 (rgsk.), o t tekantet og jernbunden med to sam-

tidige cylinderlåse. I søndre sideskib. 
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Pengebøsse, o. 1650, af kobber, cylindrisk, med snoet hank og hængsler til 
tre hængelåse; under bunden en opdrevet roset, på siderne og på låget drevne 
ranker, på lågets rand graveret : »Torrebye Sogns Fat t ig Bøsse«. 

To †pengetavler nævnes 1721 (rgsk.). 
Lyseskjolde. 1—2) O. 1650, af messing, ot tekantede med oval reflektorplade 

omgivet af drevne bukler og frugtranker og to lysepiber, foroven findes små 
runde plader med hjerteformede buler. I koret. 

3—4) O. 1650, af messing, ovale med oval reflektorplade omgivet af drevne 
bruskbukler og store blomster og to lysepiber, øverst lignende, mindre skjolde 

med senere graveret kursiv: »Peder Hansen Pommer 1782« og: »Maren Mads 
Dat ter 1782«. Ophængt i korbuens vanger. 

Kirkeskib fra 1924, t remastet fuldrigger »Pax«, i nordre sideskib. 
To ligbårer, sortmalede, den ene med årstallet 1764 og en næsten udslidt 

f rakturindskrif t , findes på loftet. 
Tårnur, nyt, af Bert ram Larsen, har afløst et gammelt sejerværk, der hen-

står i t å rne t ; ved opstillingen er genanvendt barokke, udsavede balustre med 
gennembrudte hjerter . Et †sejerværk nævnes 1681, da bønderne fik tilhold om 
at give hver mand 4 sk. til sejerværket at stille, som de, efter kirkeværgens 
beretning, fast i 100 år havde udgivet10 . 

Klokker. 1) 1595, støbt af Michel Westphal. Toliniet versalindskrift mellem 
korsblomstfriser: »Anno 1595 yar war Frederick Hobe drunnyges( ! ) lensman 
her Per Micelsen Jørgen Lavrisen Jens Jørgensen Rasmus Mortensen Hans 
Render Niels Hwos kierkeverge Torby«, på slagringen et bomærke og: »Af 
ile byn yck geflaten Michel Westfal heft mi gaten. Det har kost sonne men 
ale. Verbum Domini manet in aeternum« (»Herrens ord bliver i evighed«). På 
siden to relieffer af Maria i solgisel og under det ene et lille felt i perlestav-
ramme og med versalerne: »Krisen Vollemar«. Hankene har tovsnoninger og 
masker. Tvm. 148 cm. 

2) 1793, støbt af H. C. Gamst. Versaler under akantusbladbort : »Forfer-
diget af H. C. Gamst Kiøbenhavn anno 1793. Denne klokke som var bekostet 
af adskillige i Thorbye sogn 1588 er formedelst brøstfaeldighed foranstal tet 
omstøbt af Christopher Georg von Wallmoden geheimeraad ridder af Danne-
brog kammerherre og amtmand over Nyekiøbings amt herre til Wallmoden 
Fugelsang og Pierskov(!) 1792« (sml. kiste nr. 2, s. 1023). På slagringen akan-
tusbort . Tvm. 82 cm. 

†Klokker. 1528 havde kirken tre klokker, hvoraf de to mindste, der vejede 
henholdsvis to skippund fem lispund (360 kg) og eet skippund ni lispund (232 kg), 
afleveredes ved klokkeskatten samme år, mens den tredie købtes fri med 130 
lod sølv. Klokke fra 1588, se klokke nr. 2. 1684 omgjordes en klokke, den ene 
forbedret af den anden (rgsk.). 
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Fig. 17. E p i t a f i u m 1643 (s. 1021). 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) (fig. 17), bekostet og opsat 24. jan. 1643 af Hans Brems, foged 
på Kierstrup, over hans forældre Hans Knudsen og Anne Nielsdatter, som 
boede og døde i Grenge. Epitafiet består af kontursavede egeplanker med en 
malet dekoration, rimeligvis tempera, på tynd kridtgrund, usædvanlig dygtigt 
og elegant udført , en ramme af viltert bruskslyng i gult og gråt på sort bund 
omkring et ovalt maleri, forestillende Ezekiels syn; yderst til højre står profeten 
i et stort gråviolet gevandt, han vender sig mod dalen, hvor de døde står op; 
hvirvlende grå skyer, hvori skimtes englehoveder, åbner sig mod en gullig 
himmel. I det som en kartouche formede topstykke, der flankeres af kranier 
og krones af en muslingeskal, står på en halvkugle en versalindskrift henvisende 
til maleriet, Ezek. 37, 5. Nederst en kartouche flankeret af profilvendte engle-
hoveder med gravskriften, gylden f raktur på sort bund. Farverne er ganske 

E. Skov 1952 
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få, gråt, gult, sort, grønt og hvidt. På 
søndre sideskibs østvæg, tidligere på 
skibets vestvæg. 

2) O. 1650. Rester af en udskåret epi-
tafieramme og et tilhørende maleri på 
træ findes på loftet. 

3) O. 1778. Hr. Hans Briigmann, født 
på Wemmeltofte 1711, dimitteret fra 
Roeskilde skole 1726, lærer sammesteds 
fra 1730 til 17 43, derefter feltpræst og 
fra 1750 sognepræst for Thorebye, fra 
1757 provst i Musse herred til sin død 
4. aug. 1774, og hans hustru Dorothea 
Margaretha Ryge (sml. oblatæske, s. 
1014), født i Roeskilde 1718, gift 17. 

Hude fot. okt. 1752, død i Nyested efter fire års 
Fig. 18. Toreby. Detail af Epitafium 1791 enkesæde 27. juli 1778. >>De tvende børn 

(s. 1022). 
Gud gav disse forældre borttog hand 

igien tilig, de giorde derfore vel imod andres børn og gav desuden til Thorebye 
sogns fattige 200 rdlr., som bestandig skal blive stående i Flintinge præste-
gaard . Endnu gav de til Thorebye kirke 50 rdlr., at deres been der måtte ligge 
urørte<<. Rundbuet tavle af norsk marmor med fordybede, gyldne versaler, 
hvilende på en bjælke og to kannelerede konsoller af brunligt marmor. Vestligt 
på nordre sideskibs sydvæg. 

4) 1791. Catharina Margaretha von Walmoden, født von Lehn, født 18. jan. 
1731, død 5. nov. 1788. Epitafiet, der er udført af Wiedewelt11, er formet som 
en stele af blåt og gult norsk marmor, hvori foroven er indsat en portræt-
medaillon (fig. 18) og forneden en firkantet tavle med to hjelmede våben-
skjolde for W allmoden og Lehn; begge reliefferne er af hvidt italiensk marmor, 
og mellem dem står gravskriften med fordybede, gyldne versaler. I fodstyk-
ket, der er af rødligt marmor, står i en niche en hvid marmorurne. Opad grav-
kapellets vestvæg. 

Gravsten. O. 1600-50. Fragment af rød kalksten, 119 cm bredt, med rester 
af en religiøs indskrift med fordybede versaler og nederst et bomærkeskjold; 
i hjørnerne cirkler med evangelisterne og derimellem et bånd med beslagværks-
ornamentik. Der har aldrig været hugget nogen egentlig gravskrift. Rejst opad 
nordre sideskibs vestvæg. 

Gravramme, o. 1600, lagt af sognepræst Peder Mikkelsen (sml. klokke nr. l, 
s. 1020) over hans fortræffelige hustru Anne Ottesdatter (Anne Otoniana). 
Egetræ, 170 x 107 cm, med latinsk indskrift (reliefversaler). Fundet under 
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præstekonens stol ved gulvets omlægning 1952. For tiden hensat i tårn-
kapellet. 

Kister. I Wallmoden-kapellet i tårnet står fem kister, hvoraf een er nyere, 
de andre fra o. 1800, rigt profilerede og betrukket med sort læder. Kun to af 
af dem har kisteplader: 

1) O. 1788. Catharina Margrete Wallmoden (sml. epitaf nr. 4, s. 1022), født 
Lehn, til Fuglsang og Prierskov, født 18. jan. 1731, gift 9. nov. 1759 med 
Christopher Georg Wallmoden (een søn og tre døtre), død 5. nov. 1788. Rektan-
gulær sølvplade med vase og guirlander. 

2) O. 1793. Christopher Georg von Wallmoden (sml. klokke nr. 2, s. 1020), 
født 6. juni 1730, friherre til s tamhuset Wallmoden i det Hildesheimske og herre 
til Fuglsangs og Prierskovs godser i Lolland, geheimeråd, ridder, kammer-
herre og amtmand over Falsterland, død 23. okt. 1793. Som nr. 1. 

†Begravelser. 1722 omtales to åbne begravelser i koret (rgsk.). 
Kårde fra 1600'rne, ophængt i søndre sideskib. Ef ter sagnet skal den have 

tilhørt en svensker, der blev dræbt foran våbenhuset. 
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1824. S. C. von Walmoden, født 14. dec. 1770, 

død 7. marts 1824. Plade og kors af marmor, nu i Wallmodenkapellet, tid-
ligere på kirkegården i Maribo. 

2) O. 1837. Forpagter I. Friderichsens hustru Elsebeth Kirstine født Dahl, 
født i København 27. maj 1798, død på Fuglsang 28. febr. 1837. Sandstens-
monument med plade og kors af marmor. 

3) O. 1839. H. J. Junior, født 4. jan. 1791, død 27. juli 1839. Som nr. 2. 

Regnskaber 1630—1715 (LA), 1692—93 (RA), 1694—95, 1699—1715, 1719—20 (LA), 
1715—25, 1721 25 (RA). — Synsforretning 1721 (Kommissionsakter ang. lolland-fal-
sterske Kirker 1741, RA); Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 
1816—24, div. år (LA); Syn over Lollands østre Provsti 1829—44, Syn over Lollands 
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O. N. 1942 
Fig. 19. Toreby. Håndklædeholder (s. 1015). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
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M. Henriksen 1905 (kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1906 (krucifiksgruppe), Eigil Rothe 
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Fig. 20. Toreby 1807. 





Aa. Rl. 1944 
Fig. 1. Slemminge. Ydre, set fra sydost. 

S L E M M I N G E K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken nævnes flere gange i middelalderen, tidligst 13801, men om ejerforholdene 

vides intet før 1536, da kaldsretten tilhørte kronen2, hvorunder kirken forblev, til 
den 1698 tilskødedes Cornelius Lerche til Nielstrup3. Kirken hørte under Nielstrup til 
1793, da den blev købt af grev Raben4 , og 1839 indlemmedes den i grevskabet Chri-
stiansholm5, under hvilket den hørte, indtil den overgik til selveje 1. juli 1914. 

Sagnet fortæller, at Slemminge og Fjælde kirker er bygget af to brødre, som ville 
overgå hinanden8. 

Alterkalken skal være hentet fra troldene i Kirkehøj7. 
K i r k e n l igger på f l ad t t e r r æ n m i d t i b y e n . K i r k e g å r d e n h a r s to re udv ide l se r , 

særlig m o d syd og ø s t ; m o d v e s t b e g r æ n s e s den a f e t o m s a t s t end ige m e d låge 
t i l p r æ s t e n s h a v e , på de øvr ige s ider a f en m u r a f k l ø v e t k a m p eller h æ k . Mod 
v e j e n på no rds iden e r de r t o s to re j e r n l å g e r ; 1813 v a r k i r k e p o r t , l åger og m u r 
m e g e t f o r f a l d n e (syn) . 

K i r k e n b e s t å r af r o m a n s k k o r og skib og go t i sk t å r n , a l t af m u n k e s t e n i 
m u n k e f o r b a n d t . E t † v a b e n h u s h a r s t å e t p å s k i b e t s no rds ide . 

Danmarks Kirker, Maribo amt. 65 
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Fig. 2. Slemminge. Plan. 1:300. Målt af Erik Fogh 1943. 

Den romanske kirke er bygget på kamp af ca. 10 cm tykke munkesten med 
glittede rygfuger. På korgavlen ses en stærkt profileret sokkel (fig. 3) bestå-
ende af en vulst mellem to skråkanter ; på hjørnerne løber soklen (nu?) af på 
opstikkende syldsten. Korets sydside har kun den øverste skråkant, men 
iøvrigt ses ingen sokkel på kirken, måske på grund af omsætning af murfoden. 
Korgavlen har et romansk vindue med lysningssten; det er t i lmuret og står 
invendig som niche. I rejsehøjde ligger et savskifte og helt i toppen af den 
iøvrigt glatte gavl fire korte savskifter. Gavlkonsollen består nu kun af et 
enkelt skråkantskif te under den ommurede gavlkam og dens tre små tinder, 
der har munketeglsafdækning. Korets sydside har to spidsbuede vinduer, der 
særlig i stikket er stærkt smigede og sikkert er moderne, men måske sidder 
på den oprindelige plads; indvendigt dækkes de østre vinduer delvis af kor-
hvælvet. Over vinduerne ligger en enkelt rundbuefrise på forskelligt profi-
lerede rulskiftekonsoller. Der findes ingen gesims eller sugfjæl. Korets nord-
side svarer ganske til sydsiden. 

Skibets østgavl har gavlkam som korets og i toppen et lille, græsk blændings-
kors. Sydsiden har midt på muren et romansk vindue med halvstens stik og 
omløbende løberskifte samt af t rappet sålbænk; vinduets forhuggede lysning 
er lukket med en lem. Over det østre, moderne vindue er vistnok spor efter et 
lignende vindue, mens der næppe har været plads til et vindue vest for portal-
fremspringet, der er ret lavt og afsluttet med en skråkant . Døråbningen er til-
muret og ødelagt af et moderne vindue, men det ses, at buen har helstens stik 
og omløbende løberskifte; en udhugning har vist, at dørfalsen består af et 
hulled mellem to retkanter . Skibet har hverken gesims eller sugfjæl, men kun 
et ikke fremspringende savskifte øverst på muren. Nordsidens romanske vin-
due er blændet udvendigt. Nordportalens fremspring er som sydsidens, men har 
vederlagsskifte profileret med to riller og som tredie fals en halvsøjle med 
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klokapitæl; den inderste fals er halvanden sten bred. løvrigt 
svarer nordsiden ganske til sydsiden. Den romanske vest-
gavl ses ikke. 

Det indre. Korets overmure er mod nord og syd pudsede 
helt til tops med romansk, glittet puds, og gavlene er pud-
sede til samme højde. Mod vest er en lille, oprindelig gennem-
gang til skibets loft. Korbuen er udvidet i nyere tid. Skibets 
overmure har fire skifter under murkronen på alle fire vægge 
en hugget rille og huller til skråknægte af Gloslundetype med 
ca. 110 cm afstand. Op til rillen er væggene pudsede. 

Ændringer og tilføjelser. I kirken er indbygget t re kryds-
hvælv med helstens vægbuer og gjordbuer. I kor og vest-
hvælv mødes ribberne i et topkvadrat . Korhvælvet har ingen 
overribber, skibets hvælv har helstens overribber med trin-
sten. Hvælvene hviler på falsede vægpiller med skråt vederlagsbånd. I 1822 
havde hvælvene så mange revner, at provsten krævede opsat »de fornødne 
stormpiller udvendig til kirkemuren« (syn.). Dette skete ikke. Under koret skal 
være en hvælvet begravelse med nedgang ad en stentrappe (præsteindb.). 

Tårnet skal efter traditionen være opført af fru Karen Gyldenstjerne (se grav-
sten s. 1031), der døde 1616, men det kan dog ikke gælde tårnets murværk, 
der er af munkesten i munkeforbandt på kampestenssyld. Mod vest har tårnet 
samtidige støttepiller og et fladbuet vindue i spidsbuet spejl over en dør fra 
1868 (syn). Mod syd er vinduet moderne omdannet. Tårnrummet har stor, 
spids tårnbue og ansats til hvælv, som aldrig er blevet opført. På tårnets nord-
side står et samtidigt, brynet t rappehus med munketegl på pult taget . En flad-
buet, falset dør fører ind til en spindeltrappe med tøndehvælvet loft. Første 
mellemstokværk har en lille glug mod vest ; i 1859 blev der krævet et vindue 
indsat, fordi loftet var ganske mørkt . I andet mellemstokværk sidder en kreds 
af radialt stillede bomhuller. Klokkestokværket har til alle fire sider fladbuede 
tvillingglamhuller med en lille cirkelglug over i fladbuet spejl; på siderne små 
cirkelblændinger. Gesimsen dannes af en bloktandfrise. Før tå rnet i 1901 blev 
ramt af lynnedslag, havde det et almindeligt, spåntækt pyramidespir, hvis 
kobberfløj, der 1755 omtales som »gammeldags« (præsteindb.), var nedblæst 
og beskadiget i 1842 (syn). Lynet antændte spiret, og hele tårnets indre brændte 
ud, og det lykkedes kun med besvær at redde skibet8 . Også klokkestokværkets 
mure blev stærkt beskadigede. Ef te r tegning af arki tekt H. Glahn blev samme 
efterår det nuværende, mindre kønne spir opsat. 

†Våbenhus har afsat et tagspor ved skibets nordportal. Det var 63 /4 alen 
langt og 5½ alen bredt, havde bræddeloft og var dækket med munketegl 
(syn). Våbenhuset skal have båret årstallet 1653 og være opført af en kirke-

65* 

Fig. 3. Slemminge. 
Sokkelprofil. 1:20. 

(S. 1026). 
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værge »for den gæld han var udi hos kirken« (præsteindb.). 1868 blev det 
nedbrudt . 

1862 havde kirken i koret et gammelt blyvindue (mod øst?) og iøvrigt træ-
vinduer, i koret fire enkelte og i skibet to enkelte, to halve fag dobbelte og eet 
fag dobbelte. Det er sikkert de samme, der i 1799 blev udspækket og hvidtet 
sammen med to blinde. Fem af dem (skibets?) blev da indsat af nyt (rgsk.). 

Tagværket over koret er af ret svær eg, spærene ca. 24 x 12 cm, af sædvanlig 
type med lange kryds, der er bladet både i spærsko og stiver; tømmeret er mær-
ket med huljernsnumre. Skibets svarer til korets, dog har det tre sæt hanebånd, 
og krydsene når ikke ned til spærskoen. Nummereringen er hugget med økse. 

Kirken har nu spidsbuede støbejernsvinduer og står indvendig glatpudset 
med gulv af gule fliser i kirken og rode mursten i tårnet , hvis vestre del er skilt 
fra som forhal. Udvendig har kirken t jære t sokkel og er hvidkalket, men før 
spirbranden var den lysrød med hvide detailler, og umiddelbart efter branden 
var tå rnet alene kalket hvidt. Spiret er tækt med spån og kobber, de øvrige 
tage med vingetegl. 

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

1) På overmuren af korets østvæg ses svage spor af kalkmalerier i rødlige 
farver, tilsyneladende små figurer omgivet af ornamentik. 

2) 1756 er noteret, at over korbuen fandtes malet fru Karen Gyldenstjernes 
og Hans Laursen til Nørregaards to gange seksten ahnevåben med årstallet 
15849. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret og pudset. Bordet er 107 cm højt , 150 cm 
langt og 94 cm bredt ; afstanden fra østvæggen er 65 cm. Forsiden dækkes af 
et nyt panel. 

†Alterklæde af blåt manchester med sølvsnore, nævnt 1798 (rgsk.). 
Altertavle af katekismustype, ifølge †malet årstal fra 1587. Tavlen afviger 

kun i detailler fra de andre seksdelte katekismustavler, f. eks. Torslunde 
(s. 682), således er der mellem de to rækker arkadefelter med kannelerede 
pilastre indskudt et forkrøbbet postament, og på de lodrette rammestykker 
sidder kannelerede pilastre med akantusbladskeder og volutkapitæler, yderst 
dog halvsøjler med korinthiske kapitæler. Storvingerne løber foroven ud i 
svanehalse og har langs kanten reliefskårne akantusblade. Nyere, drejede små-
spir over gesimsfremspringene på den tredelte baldakin har afløst en ældre 
frise af udskårne akantusblade og liljer. 
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Tavlens rammeværk er nu mørkt egetræsmalet med lidt forgyldning, arkade-
felterne blå med religiøse frakturindskrif ter . 1755 stod i arkadefelterne med for-
gyldte bogstaver på sort bund nadverordene på dansk, tysk og latin og på 
predella'en Johs. 3, 16 og Ap. Gern. 10, 43 på latin (præsteindb.). 1851 og vist-
nok igen 1872 blev tavlen opmalet og forgyldt (syn); et ældre fotografi i Natio-
nalmuseet viser de nuværende indskrifter, men flere farver og på baldakinens 
underside Hans Laursens og Karen Gyldenstjernes fædrene og mødrene våben 
samt på baldakinens frisefremspring årstallet 1587. 

Altersølv. Kalk, barok, 21 cm høj. Rund fod med smal fodplade og plat te 
over vulst, cylindrisk skaft og fladrund, midtdel t knop med seks ovale bukler 
på over- og undersiden. Bæger fra 1851 (syn). På fodpladen to ens stempler, 
vistnok mestermærke for Anders Jensen Scheel, Nykøbing F. (Bøje, s. 309). 
Samtidig forgyldt disk med graveret cirkelkors på randen. Ingen stempler. 
Nyere vinkande og oblatæske af porcelæn. †Oblatæske af træ, nævnt 1798 (rgsk.). 

Sygekalk med Københavns bystempel 1862 og utydeligt mestermærke. 
9 cm høj. Forgyldt disk med samme stempler. 

Alterstager, o. 1600, 38 cm høje. Høj, klokkeformet fod, svært skaft med 
sammentrykt halvbaluster over et ægformet led og bred, profileret lyseskål; 
lysetorn af malm. 

E. Skov 1951 Fig. 4. Slemminge. Indre, set mod øst. 
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†Messehagel med sølvsnore, nævnt 1798 (rgsk.). 
Døbefont, romansk monolit, af granit, svarende til Ringsebølle (s. 656), 

bortset fra at kummen har en tovstav som mundingsprofil. Tvm. 76 cm. 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 121 ff.). 

Dåbsfad, nyt . †Dåbsfad , nævnt 1879; i bunden spejderne med drueklasen. 
Dåbskande af tin, f ra 1800'rne. 
Krucifiks, sengotisk. Figuren, der har tvedelt hageskæg og snoet tornekrone, 

hænger ganske lidt ned i armene, hænderne er åbne og højre fod lagt over 
venstre. Smalt lændeklæde. Korstræet har en bred, forsænket rundstavprofil på 
midten og cirkulære endeplader, der på den lodrette korsplanke er smykket med 
fire korsblomster. Den vandret te korsarm har små, tungeformede fremspring 
på kanten. I korsskæringen en glorieskive. Krucifikset, der kun er knap en meter 
højt , er nu anbragt over altertavlens baldakin, muligvis er det oprindelig bereg-
net til ombæring i procession, eller det kan have t j en t som alterkrucifiks. 

Prædikestol i høj-renaissance fra o. 1610 med nyere ændringer. Stolen, som 
består af fem fag, svarer i sine oprindelige detailler til prædikestolen i Vaaben-
sted (s. 930). I arkadefelterne står smukke figurer af evangelisterne og Kristus, 
skåret af samme hånd som evangelistfigurerne i Vaabensted. Stolens postament 
er omdannet i beg. af 1800'rne. Nyere opgang. Samtidig, sekskantet himmel 
med fem beslagværksprydede topstykker, hvoraf tre har englehoveder med den 
for snedkeren karakteristiske høje pande; på hjørnerne drejede kuglespir 
på små postamenter. Loftet har et lille, sekskantet midtfelt , hvorunder der 
hænger en udskåret due. 

Staffering som på altertavlen med egetræsfarve og blåt. I postamentfefterne 
fandtes tidligere fire våben med initialer henvisende til Christen Hansen Ba-
dens far (Baden), mor (Gyldenstjerne), farmor (Juel) og mormor (Grubbe)10. 
1879 var stolen sortmalet med forgyldte lister og forsølvede figurer. 

Stolestader og degnestol, nyere, egetræsmalede. 1820 var †stolene umalede 
undtagen †herskabsstolene og præstestolen (syn). 

Præstestol. I et nyere rammeværk er i forsiden indsat tre panelfag i ung-
renaissance med arkadefelter svarende til altertavlens, dog mangler nu pila-
strene. Panelet s tammer sikkert f ra en ældre alterbordsforside, hvorpå der 
tidligere var malet Hans Laursens og Karen Gyldenstjernes fædrene våben og 
årstallet 15909. Nu egetræsmalet. Ved korets nordvæg. 

†Herskabsstole, nævnt 1755, med Hans Laursens og Karen Gyldenstjernes 
våben og initialer samt årstallet 1583 (præsteindb.). 

Pulpitur, nyere, i skibets vestende. †Lægter, nævnt 1813 (syn). 
Orgel f ra 1938. 
Lysekroner. 1) 1590. Rigt profileret stang med flakt ørn som topfigur og stor 

hængekugle. 2 x 6 nyere, simple lysearme og tre prydbøjler, rimeligvis fra 1848, 
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da lysekronen blev repareret i København (syn). På hængekuglen et graveret 
alliancevåben for Baden og Gyldenstjerne samt versalindskriften: »Fru Karine 
Gyldenstierne til Nørregaard Hans Laversens salige efterleverske 1590«. I 
koret. 2—3) Nye, i skibet. 

Kirkeskib fra 1935, en meget plump model af en fuldrigger. 
To klokker f ra 1901. 
†Klokker. 1—2) 1528 havde kirken tre klokker, hvoraf den største og den 

mindste, som vejede henholdsvis t re et halvt skippund, fem lispund (600 kg) 
og et halvt skippund (80 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 

3) 1545, støbt af Gert van Marvelt. Indskrift på plat tysk og lat in: »Gert 
van Marvelt got mi. V a r b u m ( ! ) Domini manet in eternum 1545« (»G. v. M. 
støbte mig. Herrens ord forbliver i evighed«). Klokken blev ødelagt ved tårn-
branden 1901. 

4) 1649, støbt af Michel Westphal. Den havde følgende indskrif t : »Anno 
1649 er denne klocke omstøbt på kirkens oc menige sogne mænds bekostning, 
og da var erlig velbiurdig Jus t Fridrick von Papenheim til Søeholt lensmand, 
h(r.) Jacob Clausøn sogne præst, Villom Andersen degn, Peder Nielsøn oc Hans 
Jensøn medhjælpere, Lauridtz Løget foget, Rasmus Lolle oc Rasmus Løget 
kirckeverger. M(ester) Michael Westvael me fecit Rostoch«. Klokken blev 1892 
omstøbt på Frederiksværk, og ved branden 1901 blev den ødelagt. 

G R A V M I N D E R 

†Epitaf ier . 1) O. 1590. Hans Laursen (Badens) enke, Karrin Gyldenstierne 
til Nørregaard (sml. lysekrone nr. 1, s. 1031), dat ter af Knud Gyldenstierne til 
Tim, og fem af hendes børn, Knud, Kristen og Herloff Hansen, jomfru Anne 
Hansdat ter samt en søn, hvis navn 1756 var ulæseligt, rimeligvis Erik Hansen 
(sml. gravsten, s. 1032). På epitafiet var malet et billede af Karen Gyldenstjerne 
og børnene samt i hver side 12 ahnevåben. Indskriften sluttede med årstallet 
1590.11 

2) Abildgård nævner et epitafium, hvorpå der havde været malet mange ade-
lige billeder, men det var så stærkt afskallet, at kun to ansigter kunne ses; 
over det ene stod navnet Christen Hansøn (sml. prædikestol, s. 1030). I højre 
side var der spor af fire af Hans Laursens Badens ahnevåben.1 2 

Mindetavler. 1) Over Gårdmand Peder Jensen af Udstolpe, indsidder Peder 
Christensen af Udstolpe og ungkarl Niels Clausen af Udstolpe, alle faldne i 
treårskrigen. 2) Over Lars Hansen af Udstolpe, faldet 1864. 

Gravsten. 1584(?). Admiral Hans Laursen (Baden) (sml. altertavle, s. 1029), 
død for Gulland [1566], og hustru Karren Gyldenstierne død <9. jan. 1616>, 
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samt tre sønner, Knud, Erich og Herloff Hansen og datteren jomfru Anne 
Hansdater . Figursten af grå kalksten, 248 x 168 cm, med stærkt slidt, fordybet 
f raktur . Midt på stenen findes i et omtrent kvadratisk felt relieffer af tre per-
soner, i midten admiralen i rustning med venstre hånd på sværdfæstet og den 
højre hvilende på låret, mellem fødderne står hans hjelm; ved hans venstre 
side står hustruen iført enkedragt og med hænderne samlet foran livet, og ved 
højre side en af sønnerne, rimeligvis Knud Hansen, der døde som voksen 1589; 
han bærer korte posede bukser, kort, vid kappe og pibekrave. Feltet flankeres 
af joniske pilastre, hver med otte hjelmede våbenskjolde. Stenen afsluttes 
foroven af et rektangulært felt, hvori der på midten er et lille relief af den op-
standne Kristus stående på kisten og til hver side otte hjelmede ahnevåben i 
to rækker. Nederst på stenen står gravskriften i et ovalt felt, holdt af to engle, 
i venstre side af feltet står Hans Laursens og i højre side hustruens og børnenes 
gravskrift . Årstallet 1584 skal tidligere have kunnet læses på stenen, som 
oprindelig lå i koret over den åbne begravelse (sml. ndf.)13. Nu indmuret i 
korets sydvæg. 

†Gravsten. 1) O. 1485. Dronning Dorotheas køgemester, ærlig og velbyrdig 
mand Baldtzer, født i Thüringen, død 1485 (præsteindb. 1755)14. 

2) 1600'rnes første halvdel. Peder Hansen Melfart15 , sognepræst fra 1622, 
død før 164816. 

†Åben begravelse. Under koret fandtes 1755 en muret, hvælvet begravelse 
med nedgang ad en stentrappe. I begravelsen hvilede Hans Laursen Badens 
familie, men 1755 sås kun »nogle Ben og Hovedpander« (præsteindb.). 

Tavler. I kirken hang 1755 et par sorte tavler, »tilsyneladende kistelåg«, 
med navn og våben af messing, men uden indskrift eller årstal, »så man ikke kan 
vide, hvad man skal gøre deraf« (præsteindb.). 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1835. Anne Kathar ine Mentzler, født Schmøe, 
død 3. juli 1835 i sit 68. år. Marmorplade. 

2) O. 1849. Sognepræst Niels Hansen Ranleff, født 7. marts 1768, død 10. 
marts 1833, og hustru Ane Kirstine Ranleff, født Holst, født 22. jan. 1774, 
død 23. april 1849. Støbejernskors på gravsted øst for koret. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1798—99 (Aalholm godsarkiv). — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 

1579—1762, syn 1719 (LA); Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803— 
13, 1816—24, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). Provsteprotokol for Musse Herred 
1820—29, Syn over Lollands ostre Provsti 1829—49 og over Musse Herred 1849—1920 
(provstearkivet, LA); Syn over Musse Herred 1850—80 (Nykøbing bispegård). — Præste-
indberetning 1707 (Gl. kgl. Saml. 2351, kgl. Bibl.). — Museumsindberetninger af J. Mag-
nus-Petersen og C. Engelhardt 1879, O. Norn, Kirsten Weber-Andersen og E. Skov 1951, 
Aa. Roussell 1952. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 17 ff. (NM). 
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1 »Parochia Slymynge«, Repertorium 1. Rk., nr. 3279. 2 Danske Kancelliregistranter, 
s. 29. 3 Kronens Skøder III , 253 f. 4 Efterretninger om Ejere af Kirker etc. 1726—97 
(RA). 5 Bobé, Graae og West: Danske Len, s. 211 f. 6 Hofmann: Fundationer VI, 
2, 43, jfr. Thiele: Danmarks Folkesagn. 1843. 1. del, s. 219. Sml. desuden præsteind-
beretningen 1755. 7 J .F r i i s : Laaland-Falster I, 314. 8 Berl. Tid. 13. juni 1901. 
9 Abildgaard: Notesbog I, 17 ff. 10 F. R. Friis: Musse Herred II, 68. 11 Abildgaard, 
s. 18. Præsteindb. 1707 har »16 vaaben paa fæderne og møderne«. 12 Smst. s. 20. 13 

Præsteindberetning 1707. 14 Rhode, I, 496, har »Hr. Balzer af Tønningen« og præste-
indb. 1707 »Baltzar Kruse« samt årstallet 1590(!). 15 F. R. Friis, s. 69. 16 Wiberg: 
Dansk Præstehistorie III , 135. 

Fig. 5. Slemminge. Før 1815. 



Aa. Rl. 1942 
Fig. 1. Fjælde. Ydre, set fra sydost. 

F J Æ L D E K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken er, i hvert fald fra 1536, anneks til Slemminge1. 1536 sad kronen inde med 
kaldsretten1 , og dette forhold bestod, til kirken 1698 blev tilskødet Cornelius Lerche 

til Nielstrup2. Siden delte den skæbne med hovedkirken, med hvilken den 1839 indlem-
medes i grevskabet Christiansholm. Kirken overgik til selveje 1. juli 1916. 

Sagn om kirkens opførelse er omtalt under hovedkirken (s. 1025). 

Kirken ligger midt i den lille by på svagt hævet terræn. Kirkegården har 
tidligere været omgivet af et smukt stendige med låge mod vejen (fig. 3), nu 
er den vistnok uvæsentligt udvidet på alle sider og har mur af kløvet kamp 
med stor jernlåge mod øst og en lille låge mod vest. 

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk tårn og våbenhus, alt af 
munkesten i munkeforbandt . 

Den romanske kirke. Koret er bygget først og noget mere pynteligt end 
skibet. Det har således dobbelt skråkantsokkel med ret svage fremspring, som 
løber af på hjørnelisener, og retkantede helstensstave, der står under midten 
af de romanske vinduer og på østgavlen ender med en skråflade to skifter 
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under det bevarede vindues sålbænk. Dette vindue, der er t i lmuret som blæn-
ding, er ret bredt og har helstens stik med omløbende løberskifte. I gavlens 
sydlige del sidder ca. 160 cm over terræn en t i lmuret glug eller firkantet niche, 
der er indhugget i gammel tid eller måske er oprindelig. Over vinduet bliver 
en udkragning under et savskifte båret af rulskiftestillede tænder med afrun-
det underkant . Udover et enkelt savskifte højere oppe i gavltrekanten er denne 
glat med top- og fodtinder og flade kamme, der er ommurede med mindre 
rejsning end kortaget. Fodtinderne er nymurede i 1799 (rgsk.); de står på 
forhuggede gavlkonsoller. På korets sydside er soklen omdannet og delvis bort-
hugget. Sydvinduet er i gammel tid udvidet med en stor blyrude, der i 1859 
blev krævet ændret, så korvinduerne kunne blive ens (syn). Gesimsen dannes 
af to små udkragninger over en frise af krydsende rundbuer på rulskiftekon-
soller med rundet underkant . Der ses intet spor af præstedør. Korets nordside 
er som sydsiden med rest af et romansk vindue med helstens stik. 

Skibets sokkel er stærkt ødelagt, den har antagelig bestået af en enkelt 
skråkant . Skibets østgavl er glat med et rulskifte-savskifte over kortaget. Top-
tinden er gennembrudt af en rundbuet åbning, kamme og fodtinder er nymuret 
sammen med korets over gavlkonsoller af tre rundede udkragninger. Syd-
muren har på midten et t i lmuret, ret lavtsiddende, romansk vindue med hel-
stens stik og omløbende løberskifte; indtil nyere tid har det stået t i lmuret 
som blænding og delvis skjult bag våbenhustaget (fig. 3). Det moderne vindue 
øst derfor sidder sikkert på det gamles plads; det omtales i 1795 som et ganske 
nyt vindue lige over for prædikestolen. Siden 1859 er dets sålbænk sænket. 
Sydportalen står i et 18—20 cm fremspring, hvis øvre afslutning nu er for-
hugget. Den rundbuede, mangefalsede døråbning har yderst et lille rundhjørne 

Fig. 2. Fjælde. Plan. 1:300. Målt af Kunstakademiets bygningsskole 1942. 
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mellem to retkanter og inderst en affasning, som 40 cm over nuværende gulv 
bliver re tkante t ; indvendigt spærstik. Døren har været t i lmuret, men er nu 
genåbnet. Skibet har (nu?) ingen lisener; gesimsen består af et svagt fremsprin-
gende tandsni t med afrundede, let koniske tænder under et savskifte og to 
små udkragninger. Nordsidens midtvindue er t i lmuret i lysningen. Nordpor-
talen sidder i et fremspring på kun 4 cm, hvis skråkantede, øvre afslutning 
ligger lidt lavere end vinduets midte. Den tilmurede dørs ydre bue er rund 
med helstens stik. Gesims som på sydsiden, men udkragningerne er ommuret . 
Af skibets vestgavl ses i t å rnrummet en s tump af et savskifte, men fra en 
højde af 130 cm over tårnhvælvet er muren omsat. 

Det indre har østvinduet som niche og rund, ret snæver korbue. Korets 
overmure har vægpuds og kalkning, der standser 35 cm under murtoppen ved 
en hugget rille med huller for skråknægte af Gloslundetype på alle fire vægge 
(sml. s. 356); i hjørnerne sidder diagonalt stillede huller. På skibets overmure 
er mod øst en lignende rille med huller som begrænsning for vægpuds og 
kalkning, men på langsiderne er rillen kun delvis bevaret, idet den øverste 
del af muren er omsat. 

Ændringer og tilføjelser. Ved vestgavlen er bygget et sengotisk tårn, der mod 
syd og vest har mangefalsede, fladbuede vinduer i udvendigt spidsbuet spejl 
til t å rnrummet , som har et samtidigt krydshvælv med halvstens ribber og 
overribber. Den meget spidse tårnbue er nu lukket med en mur. 1837 havde 
t å rn rummet stolestader, der aldrig blev brugt, og provstesynet foreslog derfor 
at skille det fra kirken med en bræddevæg; men 1862 blev tå rnrummet gjort 
til forhal med en dør i vestsiden, og skibets gamle sydportal blev muret til. 
Først i de sidste år er disse forhold at ter vendt om og våbenhuset taget i brug 
efter sin bestemmelse. På tårnets sydside står et samtidigt, brynet t rappehus 
med fladbuet, noget omdannet dør og spindeltrappe med loft af stigende 
fladbuer. Klokkestokværket har mod vest et dobbeltfalset, fladbuet glamhul, 
til de andre sider en rundbuet tvillingglug i udvendig rundbuet , indvendig 
fladbuet spejl. Gesimsen dannes af en bloktandfrise samt to udkragninger 
under de munketeglsafdækkede trappegavle, der undtagelsesvis vender mod 
nord og syd. Gavlfelterne har tre spidsbuede højblændinger hvori cirkel- og 
små, fladbuede tvillingblændinger. 

I koret er indbygget et krydshvælv med halvstens ribber med topkvadrat , 
men uden overribber. Skibet har to meget lignende hvælv med falset midtpille 
med lavt, skråt vederlagsbånd. Skibets hjørnepiller har været kvadratiske, 
men er delvis omdannede, korets er nu afrundede. I skibet har været indlagt 
seks svære strækbjælker, der nu er ers tat te t med rundjernsankre. 

Våbenhuset foran sydportalen er i sengotisk tid bygget på en syld af meget 
svære kampesten. Mod øst sidder en lille, nu omdannet, fladbuet glug; gesim-
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Fig. 3. Fjælde. Ydre, set fra sydost. Efter tegning af J .Kornerup 1859 (i NM). 

sen består af et savskifte og en udkragning under sugfjæl. Skævt i gavlen 
sidder den omdannede dør i et oprindeligt, spidsbuet spejl. Den plumpe gavl-
dekoration har mellem to savskifter et nedre stokværk af fire blændinger med 
spærstik og tre småblændinger med lige stik eller t rappest ik; derover to små 
cirkelblændinger. Hele det nedre stokværk er på siderne dækket af kraftige 
fodtinder, gavlkammene har betydelig mindre hældning end tagfladerne og 
er ommurede, ligesom vistnok også den lille toptinde. Alle tre tinder bærer 
munketagsten. Indvendigt findes murede bænke ved langmurene og afsats til 
en aldrig udført krydshvælving. Nu har våbenhuset gipset loft. 

Tagværkerne over kor og skib er af gammel eg, men dog først opsat efter 
hvælvenes indbygning. De har dobbelt murlægte, spærsko med stiver, dobbelte 
hanebånd og lange kryds, som, hvor der er plads til det for hvælvene, går 
ned i spærskoen. Nummereringen er ridset med et søm eller lign. Over skibet 
er senere indlagt ekstra kryds og hanebånd. Våbenhusets tagværk består af 
genanvendt gammel eg med flere sæt numre. 

Kirken har i koret gulv af gule fliser, i skib og tårn flammede mursten, i 
våbenhuset af cement. De ret smalle, smigede og rundbuede vinduer har jern-
stel. Udvendig er kirken kalket lyserød med hvide detailler og er hængt med 
vingetegl. 1799 nævnes, at taget på den nordre side skal omlægges med munke-
tegl (rgsk.). 
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Fig. 4. Fjælde. Indre, set mod øst. E. Skov 1951 

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

Ifølge en beskrivelse i provstiets synsprotokol fra 1912 skal der i kirken 
på korbuens vestside findes overkalkede kalkmalerier. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten, 35 cm fra korets østvæg. 
Bordet er 153 cm langt, 110 cm bredt og 102 cm højt . I oversiden er en tom 
helgengrav og i bagsiden en lille, 28 cm dyb gemmeniche. 

†Alterklæde af stribet manchester med uægte guldsnore, nævnt 1798 (rgsk.). 
Altertavle i ung-renaissance fra 1589, nøje svarende til Slemminge (s. 1028). 

Årstallet er skåret i storgesimsens frisefremspring. Ved en restaurering 1945 
er baldakinens felter fornyet og fire nyere, drejede spir på baldakingesimsen 
f jernet . Staffering fra 19453, delvis på grundlag af de oprindelige farver. Alle 
indskrifter er nymalede ligesom et krucifiks i det midterste arkadefelt foroven. 
Ved undersøgelsen konstateredes fire ældre farvelag. Underst sparsomme rester 
af den oprindelige staffering på kridtgrund, det midterste arkadefelt forneden 
havde på bagsiden spor af et maleri på kridtgrund, hvilket tyder på, at feltet 
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er vendt . Den næste staffering var ifølge 
en indskrift på tavlens bagside udført 
1838 af maler A. C. Schmidt, Nysted. 
Farverne var lyse grå, blå og grønne 
samt hvidt, og i arkadefelterne var ma-
let religiøse indskrifter med uægte guld. 
Endelig var tavlen to gange egetræs-
malet med bibeholdelse af indskrifterne 
fra 1838. 

Altersølv. Kalk fra 1500'rnes slutning. 
Kegleformet fod med seks flade tunger, 
svær fodplade med små graverede tvær-
streger og lodret, profileret s tandkant . 
På en af fodens tunger er graveret en 
kalvariehøj, og derover er fastgjort en 
støbt, forgyldt krucifiksgruppe, hvis side-
figurer er anbragt på små, profilerede 
konsoller. Seksdelt, facetteret knop med 
seks rudebosser, hvori er graveret »Ihe-
sus« med versaler. Over og under knoppen er i stedet for skaft indskudt 
profilerede ringe. Spidst, randprofileret bæger, indvendig forgyldt. Ingen 
stempler. Forgyldt disk med firpasformet bund, hvori et graveret Jesumono-
gram; i buehjørnerne graveret bladværk. Ombøjet rand med graveret cirkelkors. 
Ingen stempler. Oblatæske og vinkande af porcelæn. 

†Sygekalk og †vinflaske af tin, nævnt 1798 (rgsk.). 
†Messehagel, rød, med uægte guldsnore, nævnt 1798 (rgsk.). 
Alterstager fra 1600'rnes begyndelse. Profileret fod, skaft med kugle- og 

balusterled, svarende til stagerne i Radsted fra 1617 (s. 990), lille, flad lyseskål. 
Lysetorne af jern. Profilerne, særlig fodens, er noget forskellige på de to stager. 

Døbefont, romansk monolit af granit. Det cylindriske skaft har en vulst 
ved overgangen til kummen, hvis buede sider er smykket med primitivt hugne 
rundbuede arkader, hvori der skiftevis er hugget liljer og kors i relief. Ingen 
fod. Tvm. 76 cm. Fonten blev 1883 renset for maling (syn), dog findes endnu 
rester af hvidt. Før 1862 stod den ubenyt te t i tårnet (syn). (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 122). 

†Døbefont, »uanselig og uskøn«, kasseredes 1862 til fordel for den gamle 
grani t font (syn). 

Dåbsfade. 1) Sydtysk, fra o. 1575; i bunden en fremstilling af bebudelsen, 
omgivet af indstemplede ornamenter, som gentages på randen. Tvm. 38 cm. 
Ophængt på korbuens nordre vange, over fonten. 2) nyt, af messing. 

Einar V. Jensen 1946 

Fig. 5. Fjælde. Korbuekrucifiks (s. 1040). 
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Dåbs kande af tin, fra o. 1850. 
Korbuekrucifiks (fig. 5), sen-gotisk fra 

o. 1520. Figuren, der hænger i skråt 
s trakte arme, har flettet tornekrone, 
kort , tvedelt hageskæg, og håret falder 
i to krøllede lokker ned foran skuldrene. 
Kroppen er slank og velformet, bryst-
kassen naturligt markeret, benene er let 
bøjede og højre fod lagt over venstre. 
Smalt lændeklæde, knyt te t i venstre 
side. Korstræet har almindelig gotisk 
profilering. I korsskæringen sidder en 
stor glorieskive og i korsenderne runde, 
konvekse endeplader, hver med fire gen-
nembrudte korsblomster, hvoraf de to 
nederste dog er forsvundne. Staffering 
med guld og farver fra 19463; i glorie-
skiven er fremdraget et oprindeligt, rødt 
cirkelkors, omtrent det eneste, som fand-

tes bevaret af den første staffering på kridtgrund. Ved restaureringen konsta-
teredes to senere farvestafferinger, hvoraf den sidste antagelig er udført sam-
tidig med altertavlens staffering 1838 (s. 1039). Endelig var krucifikset i nyere 
tid egetræsmalet. Krucifikset var en tid anbragt over altertavlen, men er nu 
ophængt over korbuen. 

Prædikestol (fig. 6) i hoj-renaissance fra o. 1610, malet 1616. Stolen, som 
består af fire fag, svarer til prædikestolen i Vaabensted (s. 930), blot hviler 
hjørnesøjlerne to og to på et fælles postament, som på forsiden har diadem-
hoved og tandsnits hængeliste, og evangelistfigurerne i storfelterne er ligesom 
gesimsfremspringenes englehoveder grovere skåret end i Vaabensted. Seks-
kantet himmel med udskårne top- og hængestykker. I topstykkerne er bosser, 
rosetter og englehoved fornyet 1945. Det samme gælder himlens loft og de 
drejede topspir og hængekugler på hjørnerne. Opgangspanelet er samtidigt 
med stolen, det består af tre fyldinger i renaissanceprofileret rammeværk. 
Under det glatte postament findes en udsavet hængeliste, og gesimsen har 
æggestav og tandsni t under kronlisten. 

Ved restaureringen 1945 er den oprindelige staffering i guld og farver på 
kridtgrund genfremdraget og delvis suppleret3 . I tre af postamentfelterne 
står med gyldne versaler på sort bund Johs. 3,16 på latin, i det f jerde fel t : 
»Georgius Laurentii pastor loci anno 1616« (»Jørgen Lauritsen, sognepræst«), 
I frisefelterne står Johs. 8,51 og på himlen Johs. 14,23. I opgangspanelets 

Einar V. Jensen 1945 

Fig. 6. Fjælde. Prædikestolsfelt (s. 1040). 
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fyldinger er malet sortkonturede blade og frugter på glimmermalet bund. 
Over den oprindelige staffering fandtes tre yngre farvelag, en farvestaffering 
fra midten af 1800'rne og to lag egetræsmaling. 

Stolestaderne er nye. †Præstestol fra 1586 og †degnestol ønskedes 1837 malet 
eller fornyet (syn). 

†Skabe. Et lille skab bag alteret og et gammelt skab nede i kirken, nævnt 
1798 (rgsk.). 

†Pulpitur, nævnt 1816 (syn). 1862 ville man f jerne pulpituret, der kun var 
af simple, malede brædder (syn). 

Pengeblok f ra o. 1800, af fyrretræ. 1823 fik blokken en ny lås (syn). 
Klokke fra 1823. Om halsen akantusbort og versalindskrift : »Støbt af I. C. 

og H. Gamst Kiøbenhavn 1823«. Tvm. 91 cm. 
†Klokker. 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede to 

et halvt skippund, fem lispund (440 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme 
år. 1755 fandtes der een klokke, som var omstøbt en snes år tidligere (præste-
indb.). 

Regnskaber 1795—99 (Aalholm godsarkiv). — Synsforretninger over Kirker og Præste-
gaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol 
for Musse Herred 1820—29, Syn over Lollands østre Provsti 1829—48, Syn over Musse 
Herred 1849—1920 (provstearkivet, LA); Syn over Musse Herred 1850—80 (Nykøbing 
bispegård). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 1879, Einar V. Jensen 
1946—47 (restaurering af inventar), O. Norn og Kirsten Weber-Andersen 1951 og 
Aa. Roussell 1942. 

1 Danske Kancelliregistranter, s. 29. 2 Kronens Skøder III , 253 f. 3 Ved kirkemaler 
Einar V. Jensen. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 7. Fjælde 1811. 

Danmarks Kirker, Maribo amt. 66 



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

D Ø L L E F J Æ L D E K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken nævnes tidligst 1362, da hertug Christoffer af Laaland skænkede gården Tor-
strop til præstens bord i Døllefjælde1. Ved middelalderens slutning havde kongen 

kaldsretten til kirken2, som forblev under kronen, indtil den 1689 blev tilskødet sekretær 
i Danske Kancelli Henrik Adeler3, der 1693 solgte den til Eggert Christopher von Knuth 
til Aasmarke4 (sml. bygningsbeskrivelsen, s. 1046), hvis søn indlemmede kirken i det 1714 
oprettede grevskab Knuthenborg5 . Kirken hørte under Knuthenborg, til den overgik til 
selveje 1. juli 1911. 

Syd for kirken fandtes tidligere S. Kjelds kilde, som, da den blev tilkastet, sprang op 
i kirken, og atter tilstoppet brød frem nord for kirken ved degnens have, hvor den endnu 
fandtes i forrige århundrede6 . Et marked, som afholdtes S. Mikkels dag (29. september), 
blev 1550 forlagt til Sakskobing7. Pougdall vil vide, at S. Kjelds marked, som afholdtes 
ved S. Hans dag, 1593 blev købt af Sakskøbings borgere »for en mur af brændte sten«. 

K i r k e n l igger m i d t i b y e n på en lille b ø j n i n g m e d f a ld m o d øst . K i r k e g å r d e n 
h e g n e s m o d n o r d ø s t af en m u r af m u n k e s t e n i m u n k e f o r b a n d t og k r i d t s t e n s -
b æ l t e r a f d æ k k e t m e d m u n k e t e g l . D e t e r mu l igv i s den m u r , som S a k s k ø b i n g 
b o r g e r e ska l h a v e o p f ø r t 1593 (sml. ovenfor ) . I n o r d s i d e n e r en p o r t a l m e d fa l -
set , f l a d b u e t p o r t og d ø r å b n i n g , g e n n e m ø s t m u r e n f ø r e r en lille f a l se t , f l a d b u e t 

Aa. Rl. 1952 
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dør med bred toptinde med tre små, rektangulære blændinger på begge sider 
(fig. 4); døren har sikkert ført ud til S . K j e l d s kilde (sml. Kippinge kirke, 
Falsters nr. herred). I nordsidens vestre del støder en af præstegårdens bin-
dingsværkslænger op til kirkegården, der på vestsiden mod præstens have og 
om en moderne udvidelse på sydsiden har hegnstråd og hæk. 

Kirken består af et romansk kor, der egentlig er skibet i en romansk kirke, 
hvis kor er nedrevet, gotisk skib og et senere tilbygget gotisk tårn, alt bygget 
af munkesten i munkeforbandt . Et sakristi skal være nedbrudt 16948, og et 
våbenhus blev nedrevet 1855—56. 

Den romanske kirke har, at dømme efter skibets størrelse, været usædvanlig 
lille, selvom det kan have s t rakt sig lidt længere mod vest, end det gør nu, 
men den har været et særdeles pynteligt lille stykke murstensarkitektur. Af 
koret er nu kun to korte murstykker tilbage som piller på skibets østgavl 
samt et tagspor på skibets gavl. Det omtales 1617 som »et kapel, som er byg-
fældigt« og »kirken ganske med alle unyttig« og »kirken til stor besværing og 
skade efterdi det fordum har været en afguds kapel« samtidig med, at det 
beskrives som halvt ruineret8 . Betegnelsen som afgudskapel må tage sigte på, 
at det, efter at det gotiske skib var opført, har gjort t jeneste som kapel for 
S. Kjelds kilde, »hvor de aflagde deres andagt, som brugte springkildens vand«. 
Det blev nedrevet ved kirkens istandsættelse 16948. 

Hele den romanske kirke, også skibets østgavl, har over en svagt mar-
keret kampestenssyld haf t en rigt profileret sokkel (fig. 3) (sml. Maglebrænde 
kirke, Falsters nr. herred). Skibets østgavl er i rejsehøjde udkraget over en 
afrunding. Over korets tydeligt markerede tagryg ligger en vulst og tre sav-
skifter. Den forsvundne gavlkam spores nu ved tre skifter høje gavlkonsoller 
på langmurene. Skibets sydside synes at have haf t to romanske vinduer, 
hvoraf det vestre nu er udvidet med et moderne vindue; det østre er t i lmuret, 

66* 

Fig. 2. Døllefjælde. Plan. 1:300. Målt af Grethe Kølle 1948. 
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men det fremgår, at dette allerede er sket før det gotiske 
hvælvs indbygning. Sydportalen står i 24 cm fremspring, der 
er stærkt forhugget, men hvis øvre afslutning er markeret 
af en udkragning tre skifter under gesimsen. I den rund-
buede døråbning er den yderste bue rundet i kanten over en 
vederlagssten med et bladagtigt hjørne med to skråstreger, 
anden fals dannes af en trekvartsøjle med klokapitæl (base 
kan ikke ses), tredie fals er hele vejen rundt affaset. Døren 
er nu ti lmuret, men sandsynligvis er det denne døråbning, 
der 1793 omtales som »den gispende (gabende) dør i koret9«, 
og som 1806 var t i l lukket med nogle åbne brædder og blev 
krævet ti lmuret, hvilket blev gentaget 1845 (syn). Gesimsen 
består af et rulskifte-tandsnit med afrundet underkant og et 
savskifte under en sugfjæl. På nordsiden ses det østre af de ro-

manske vinduer med helstens stik og omløbende løberskifte; vinduet må være 
blevet t i lmuret , da hvælvet blev indbygget. Det vestre har været udvidet som 
et fladbuet, sikkert gotisk vindue af 136 cm udvendig bredde, der var t i lmuret, 
da der på stedet i 1931 blev rekonstrueret et romansk vindue med kopi af 
det glasmaleri, der endnu 1765 sad her, men 1825 blev indsendt til National-
museet (sml. s. 1046). Nordportalen sidder i et 9 cm fremspring, der foroven 
afsluttes med en skråkant. Den runde helstens bue med et løberskifte af lige 
sten er t i lmuret i murflugten. Ved udhugning ses de tre false; den midterste 
er re tkantet , de to andre har et lille rundhjørne. Ved overgangsled i veder-
laget bliver det omvendt i stikket. Falsenes indadgående sider er pudsede. 

Det indre. Til t rods for at koret er nedrevet, kan dets oprindelige overdæk-
ning bestemmes, idet der på dets bevarede vestvæg er rester af en hugget 
rille og huller for skråknægte af Gloslundetype (sml. s. 356). Koret har altså 
haf t fladt bræddeloft med skrå, måske svagt hulet flade langs væggene. Der 
er ingen spor af senere indbygget hvælv. Den romanske korbue er falset i 
begge sider, udvendig har den lodrette fals et lille rundhjørne, der i vederlags-
højde ved et overgangsled går over til re tkant . I gotisk tid er buen forhøjet 
i svagt spidsbuet form og gjort lidt bredere på en ti lbagetrækning et par 
skifter over gammelt vederlag. I skibets langvægge er det tredie øverste skifte 
et rulskifte, som har rille og knægthuller som korets. Under rillen er væggen 
pudset og kalket med svage spor af kalkmalerier. Skibets vestgavl er ned-
revet ved opførelsen af det gotiske skib. 

Ændringer og tilføjetser. Antagelig som følge af kirkens betydning som val-
fartskirke har en udvidelse været nødvendig i høj gotisk tid. Der er derfor 
opført et nyt skib vest for det gamle, hvis gavl og vistnok også lidt af lang-
murene er nedrevet. Det romanske skib blev nu korbygning, men det har 

Fig. 3. Døllefjælde. 
Sokkelprofil. 1:20. 

(S. 1043). 
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vistnok været tanken, at det skulle ned-
rives. Muligvis har traditionen ret, når 
den udpeger hertug Christoffer Valde-
marsøn som bygherre (o. 1360). 

Det gotiske skib er bygget af gule og 
røde, ret korte munkesten i munkefor-
bandt med glattede, midtrillede fuger. 
Østgavlen har fem spidsbuede højblæn-
dinger hvori f ladrundbuede tvillingblæn-
dinger med hængestav og små cirkler; 
blændingsbundene er pudsede og kal-
kede. Mærkeligt nok går disse blæn-
dinger ned bag det romanske skibs tag og har deres fodlinie i rejsehøjde, 
som om det var tanken, at hele den romanske kirke skulle have været f jernet . 
I en af blændingerne er en samtidig, fladbuet døråbning. Gavlen har nu ingen 
kam. Skibet er delt i t re fag ved samtidige støttepiller, hvis oprindelige form 
med afsats ses på nordsiden og på vestgavlen, hvor pillerne er indbygget i 
den yngre tårnmur . Skibet har ingen sokkel. I sydsiden sidder i hvert fag et 
meget stort, spidsbuet spejl, hvori nu er indsat et mindre, moderne støbejerns-
vindue. 1806 blev det bemærket, at vinduerne var yderst slette og alt for små 
(syn). Tilsvarende vinduer findes i nordsidens østre og vestre fag, mens der 
i midtfaget har været en stor, spidsbuet, formentlig falset dør, der indvendig 
sidder under en fladbue. Over døren har siddet et lille vindue, hvis oprindelige 
spidsbue har været ommuret i rund form. Vest for døren findes et lille oprinde-
ligt, t i lmuret, rundbuet vindue, der har sålbænk eet skifte over dørens veder-
lagslinie. Fugningen ved vinduerne, men ikke på det øvrige murværk, har 
været malet hvidgul. Gesimserne er nye, af små sten. Af vestgavlen er der i 
tårnet bevaret rester af tre udelte høj blændinger med bundbehandling som 
østgavlens, men stærkt forvitrede. I det indre ses den høje, spidse korbue og 
tre fag samtidige krydshvælv med profilerede ribber og konsoller, hvis profiler 
er t rukne i moderne puds. Helstens overribber. I det nu som kor t jenende 
romanske skib er indbygget et krydshvælv på kvadratiske hjørnepiller og med 
helstens vægbuer og overribber. Hvælvet skærer dybt ned under korbuens top. 

Tårnet er sengotisk og bygget i meget skæv form af røde munkesten i munke-
forbandt . På vestsiden findes samtidige støttepiller med afsats. Mod syd sidder 
et stort, spidsbuet, mangefalset vindue, mod vest er en dør indhugget 1855—56, 
da det blev besluttet at forlægge indgangen hertil (syn). Ved tårnets opførelse 
er skibets vestgavl forstærket med en påmuring, der hviler på en høj, spids 
aflastningsbue. Tårnbuen er spids med false i begge sider. Det samtidige tårn-
hvælv hviler vistnok mod øst på hjørnepiller; det har halvstens overribber 

G. K. K. 1944 
Fig. 4. Døllefjælde. Kirkegårdsportal (s. 1043). 
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med trinsten. Det samtidige t rappehus på nordsiden har fladbuet, falset dør 
og spindeltrappe med loft af stigende fladbuer. De to mellemstokværk har 
fladbuede glugger. Mellem deres bjælkelag og over det øverste findes sæt af 
radialt stillede bomhuller. Klokkestokværket har fladbuede tvillingglamhuller 
under fladbuer, mod øst dog et enkelt glamhul på hver side af skibets tag. 
Tårnets trappegavle er nymurede 1900. Indtil da havde tårnet glatte t rappe-
gavle over et savskifte. På østgavlen var i jerncifre sat H ECK FSL 1694 
(hr. Eggert Christoffer Knuth , fru Søster Lerche). Disse gavle siges at have 
afløst et stort, blytækket spir (præsteindb.). 

†Sakristi kendes kun fra en i 1759 afskrevet efterretning om, at ved den 
1694 gennemførte restaurering blev et sakristi ved den søndre side af koret 
nedbrudt 8 . 

†Våbenhus har efterladt et tagspor over skibets ti lmurede nordportal . Der 
blev i årenes løb flere gange klaget over dets brøstfældighed, og i 1855—56 
blev det revet ned samtidig med, at kirkens indgang blev forlagt til tårnet , 
hvor der vistnok hidtil havde været materialhus (syn). 

Tagværket over det romanske skib er af gammel eg med spærsko, t re sæt 
hanebånd og skråbånd; nummereringen er hugget med økse. Skibets tagværk 
er som korets, men i fagene over gjordbuerne går desuden to sæt lange kryds 
ned til bjælken. 

Kirkens indre er nu glatpudset, undtagen skibets vestgavl. Gulvet er af 
gule fliser, i t å rnrummet af gule mursten. Alle vinduer har spidsbuede støbe-
jernsrammer. Udvendig er bygningen kalket hvid, desværre med undtagelse 
af tårngavlene, og teglhængt. 

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

På det romanske skibs overmure er meget svage spor af kalkmalerier bestå-
ende af en glorieprydet figur vestligt på sydmuren og en rød streg 33 cm 
under vægpudsens overkant på nordvæggen. 

G L A S M A L E R I E R 

1) I korets nordvindue sad indtil 1825 et *glasmaleri (fig. 5) fra o. 1400. 
Vinduet, 75 x 30 cm, viser på blå baggrund en rustningsklædt ridder med skjold 
og draget sværd, i skjoldet to korslagte, oprevne træer på gul bund. Under 
figuren læses med minuskier: »d(omi)ni hinric plot« (»hr. Henrik Plot(s)«), en 
ellers ukendt mand, som måske tilhører en i Mark Brandenburg kendt slægt, 
Platen, hvis våben viser eet oprevet træ10 . Glasmaleriet indsendtes 1825 til 
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Nationalmuseet, og en kopi, udført af 
C. Trock-Madsen, indsattes 1931 i kirken. 

2) I korets sydvindue og i et vindue i 
skibets nordside fandtes iflg. Abildgaard1 1 

»indbrændt« lire †adelsvåben for Bryske, 
von Hafn, Rønnow og Kabel af Tostrup. 
Bryske-våbenet gælder formodentlig Gert 
Hartvigsen Bryske, død 1441, som 1423 
var høvedsmand på Nykøbing, og hvis 
første hustru var af Rønnow-slægten, 
søster til Eiler Rønnow. Endvidere var 
Gert Bryskes søster, Kirsten Hartvigs-
datter, gift med Herman von Hafn, og 
broderen, Jesper Hartvigsen Bryske, var 
gift med Mette Ottesdat ter Kabel10 . 

I N V E N T A R 

Alterbordet, som står et stykke fra øst-
væggen, er et nyere fyrretræspanel. 

Altertavle i høj-renaissance, fra o. 1600 
—10. Karakteristisk for opbygningen er 
det tredelte storstykke, som består af et 
omtrent kvadratisk midtfelt og to smalle 
sidefelter, af hvilke de sidste indeholder 
et slankt arkadefelt med udsvejfede, be-
slagværksprydede pilastre over en kva-
dratisk, profilindrammet fylding (sml. 
Fejø, s. 873). Storfelterne flankeres af 
halspilastre med beslagværk på skafterne og bosser på bryst og postament. 
Foran disse står fire slanke, korinthiske storsøjler med beslagværks prydbælter, 
de inderste hviler på firkantede postamenter, mens de ydre kun understøttes 
af diminutive konsoller. Storsøjlerne bærer en gennemløbende storgesims, som 
har en æggestav-og tandsnitliste under kronlisten, der iøvrigt støttes af bøjler 
med englehoveder og tandsnit . Tredelingen gentages i topstykket , som af 
fire søjler med æggestavkapitæler deles i tre felter med arkader svarende til 
storstykkets sidefelter. Over en profileret topgesims afsluttes tavlen med en 
lille trekantgavl, som har udsavede volutornamenter på de skrå sider og 
krones af et nyere kors. Tavlen har udsavede stor- og topvinger samt små 
postamentvinger under storstykkets sidefelter, alle med beslagværk. 

Fig. 5. Dollefjælde. *Glasmaleri (s. 1046). 
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Nyere staffering med mørk egetræsfarve, hvorunder ældre farvelag; i posta-
mentfeltet skimtes en frakturindskrif t (nadverordene). 1756 fandtes Lauritz 
Grubbes og Anne Sparres våben på tavlen1 2 [lensmand på Nykøbing og 
Aalholm 1616—27]. I storfeltet er indsat et malet lærred som baggrund for 
en gipsfigur af Kristus efter Thorvaldsen, anbragt 1866 (syn). Lærredet er 
dog ældre, idet der på dets bagside læses: »L. Benzon, 1842, Mariboe«. Tidligere 
sad der i altertavlen et maleri af nadveren8 . 

†Altertavle af skabstype, fra 1415. I midten stod jomfru Maria med barnet 
og på fløjene de tolv apostle »i billedhugger arbejde«; udvendig var malet otte 
helgenbilleder og årstallet8 . 

Altersølv. Kalk i renaissance fra o. 1600 med bæger fra 1829 (syn), forgyldt. 
Lille rund fod med af t rappet fodplade og lav s tandkant med støbt rude-
mønster; cylinderformet skaft og lille knop med vekslende runde og fir-
kantede bosser i drevet kassetteværk, ordnet i to rækker over og under en 
snoet midtstav. Stemplet med en flakt ørn i ovalt felt, rimeligvis Lybæks by-
stempel, og utydeligt mestermærke. Nyere, glat disk uden stempler. Ny 
oblatæske. 

Sygekalk f ra o. 1725 med bæger fra 1829 (syn). Rund fod med fodplade og 
platte over vulst ; t r indt skaft og riflet, midtdelt knop. På fodpladen Køben-

Fig. 6. Dollefjælde. Indre, set mod øst. 
Aa. Rl. 1944 
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K. W.1951 
Fig. 7. Døllefjælde. Korbuekrucifiks (s. 1049). 

havns bystempel og mestermærke for Niels Johnsen (Bøje, s. 59). Samtidigt 
skindbetrukket etui med plads til †vinbeholder og †oblatgemme. 

Alterstager fra o. 1600, 34 cm høje. Lav, hvælvet fod og lyseskål, t r indt skaft 
med gotiserende profilringe. Lysetorn af malm. 

Døbefont, romansk, af granit. Fonten er uregelmæssigt tøndeformet og hugget 
af een sten. På kummens sider er hugget rundbuede arkader, hvori vekslende 
kors og lilje samt i en enkelt arkade et dyr, rimeligvis en løve, alt i svagt 
relief. Under arkadebuerne findes en rundstav. Tvm. 82 cm. (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 52 og 122). 

Dåbsfad af sydtysk type fra o. 1575. I bunden en drevet hvirvelroset omgivet 
af drevne og graverede ranker samt indstemplede ornamenter. Smal rand med 
stemplet liljefrise. Tvm. 56 cm. 

Korbuekrucifiks (fig. 7) fra o. 1300—1350. Figuren hænger dybt ned i armene, 
kroppen er svunget til venstre, ribben og mave tydeligt markeret, benene er 
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let bøjede og samlet med een nagle. Ansigtet udtrykker stærk lidelse, øjnene 
er halvt lukkede, munden åben med nedadtrukne mundvige, et par dybe 
furer går fra næsefløje til mundvige. Det lange folderige lændeklæde er kny t te t 
over højre hofte og har snip i venstre side. Korstræet er omtrent rundt af 
tværsnit og t i ldannet som en efterligning af en palmestamme med afhuggede 
blade. Nu egetræsmalet over ældre farvelag. På skibets vestvæg. 

Prædikestol i høj-renaissance fra o. 1610. Stolen, der muligvis tidligere har 
været anbragt som lektoriestol, består af seks oprindelige og et nyere, glat 
fag. Fem af de gamle fag har i storfelterne arkadenicher med s ta tuet ter af 
Kristus og evangelisterne. Figurerne, som er plumpe og undersætsige, står på 
små, trebladsformede ornamentkonsoller, og over deres hoveder svæver per-
spektiviske glorier. Arkaderne er smykket med beslagværk, og pilasterkapitæ-
lernes profiler fortsætter på nichevæggen bag figurerne. Det sjette fag ved 
væggen har på midten et rektangulært felt med et englehoved omgivet af 
beslagværk. På hjørnerne står skiftevis mandlige og kvindelige hermer med 
udtrukne volutkapitæler og draperier, masker, f rugtbundter og beslagværk på 
skafterne. Det forkrøbbede postament har beslagværk på hjørnefremspringene 
og glatte postamentfelter. Gesimsen har glat frise og en liste med pærestav 
og tandsni t under kronlisten, som på hjørnerne støttes af krumknægte med 
englehoveder og tandsnit . Nyere bærestolpe og opgang. Den sekskantede him-
mel har kassetteloft, kartoucheagtige topstykker og nyere, udsavede hænge-
stykker. Alt egetræsmalet. 

Stolen stod tidligere i koret, rimeligvis i den meget store korbue, hvorfra 
den 1849 flyttedes til sin nuværende plads i skibets sydøsthjørne (syn). 

Stolestader med simple, glatte gavle, rimeligvis fra 1856 (syn). Egetræsmalede. 
Degnestolens forpanel består af tre fyldinger i renaissance-profileret rammeværk 
med en forsænket tandsnitliste under hver fylding. Gesimsen har profileret 
arkitrav, glat frise og nyere kronliste. Egetræsmalet. 

Orgel, nyt . 
Pengeblok af støbejern fra 1856 (syn). †Pengeblok, nævnt 1806 (syn). 
Pengetavle f ra 1768. Tavlens sider er profileret i lodret plan, og i det udsavede 

rygskjold er indfældet en oval glasplade, hvorpå der med sølvagtig skriveskrift 
på falmet, gylden bund er malet initialerne »I P C L P Anno 1768«. I øvrigt 
sortmalet. 

Kirkeskib f ra 1929, t remastet skonnert »Neptuen«. 
Klokke, ny. †Klokker. 1) Støbt i Lüneburg 1526. Om halsen stod: »Anno 

Domini 1526. Da michi dona tua speciosa virgo Maria . . . s(ancti) Canuti 
curatus eclesiæ Salvator. Lynborie stopewerk« (»Herrens år 1526. Jomfru Maria, 
giv mig dine skønne gave r . . . Lüneburg støbeværk«). Indskriften er ufuld-
stændigt afskrevet og en del af den tilsyneladende misforstået; det er meget 
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tvivlsomt, om man af det gengivne tør slutte, at kirken har været viet til 
S. Knud. Under indskriften var der på den ene side et relief af jomfru Maria, 
på den anden side en helgen8. 

2) Ved klokkeskatten 1528 afleveredes den største af kirkens to klokker. 
3) 1797. Øverst stod: »Gud alene æren. Støbt af D. C. Herbst , hof-klokke-

støber i Kjøbenhavn 1797« og derunder: »Aar 1797 har hans excellence her 
[ge]heimeraad og stiftsbefalingsmand Johan Henrich von Knuh t greve til 
Knuhtenborg ladet denne klokke omstøbe«. 

G R A V M I N D E R 

†Epitaf ier . 1) Bekostet af sognepræst Hans Pedersen og hustru Dorthe hr. 
Hanses over sig og hendes første ægtefælle, sognepræst Hans Lauritzsen, samt 
deres børn. Hans Lauritzsen døde påskedag 1615, Hans Pedersen 24. april 
1634, Dorthe hr. Hanses 27. juli 1637. Børnene Lauritz Hanssen og Maren 
Hansdat ter var begge fra præstekonens første ægteskab; sønnen døde 9. juli 
1594, datteren 11. sept. 160313. 

2) Bekostet 1. juni 1665 af sognepræst Jørgen Knudsen Ellegaard, død 
29. nov. 1683, og hustru Anne Hansdat ter Mule, død 10. nov. 1671, over sig 
og syv børn: Margrethe, født 7. sept. 1648, gift med Søren Pedersen Busch, 
sognepræst i Vester Ulslev, død i Nysted 17. juli 1724, begravet der i kirken. 
Maren, født 8. dec. 1650, gift først med Peder Sørensen, dernæst med Paasche 
Jensen, begge købmænd i Nysted, død 25. marts 1718, »samme steds i kirken 
begravet«. Else, født 30. april 1653, gift med Peder Frantzsen, sognepræst her 
til sognene, død 10. juli 1715, begravet i Musse kirke. Tvillingerne Barbara 
og Anne, født 6. april 1657, begge-døde straks, begravet sammesteds. Knud, 
født 7. jan. 1658, blev sognedegn til Slemminge og Fjælde, død 1707, begravet 
i Slemminge kirke. Hans, født 28. aug. 1660, sognedegn her til sognene, død 
1. maj 1700, begravet her i kirken. 

11. juni 1727 blev epitafiet repareret og skriften på ny opsat og bekostet 
af Knud Jørgensens søn, Peder Knudsen og hans hustru, Mariboe Bredharders, 
boende i Nysted8 . Epitafiet fandtes endnu 1845, da synet foreslog at flytte 
det ud i materialhuset. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftsovrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol for Musse Herred 1820—29, Syn over 
Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—48, Syn over Musse Herred 1849—1920 (provste-
arkivet, LA); Syn over Musse Herred 1850—80 (Nykøbing bispegård). Udskrift af 
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biskop Blochs visitatsbog 1786—1803 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). -— Museumsindberet-
ninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1879 samt C. A. Jensen 1921. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 15. 
Om Døllefjælde Kirke og Præster med Tillæg, samlede Aar 1759 af I. Pougdall (MS. i 

Nationalmuseets arkiv). 
1 Pougdall, jfr . Suhm: Historie af Danmark XI I I , 466 og Hofman: Fundationer VI, 

45. 2 Suhms Saml. I I : 2, s. 31. 3 Kronens Skøder III , 45. 4 Bobé, Graae og West: 
Danske Len, s. 148. 5 Smst., s. 150. 6 Pougdall, jfr. F. R. Friis: Musse Herred II, 75. 
7 Danske Kancelliregistranter 1535—1550, s. 448. 8 Pougdall. 9 Riskop Blochs visi-
tatsbog. 10 Oplyst af dr. phil. Albert Fabritius. 11 Optegnelse af Abildgaard, jfr . hans 
notesbog, s. 15. 12 Abildgaard, s. 15. 13 I Pougdalls afskrift synes Hans Pedersens 
og hustruens dødsår forbyttet . Ifølge Wibergs præstehistorie I, 288 døde H. P. 1637. 

Fig. 8. Dollefjælde 1778. 



Fig. 1. Musse. Ydre, set fra nordøst. 

M U S S E K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken er anneks til Døllefjælde, et forhold, som bestod allerede 1517, på hvilket tids-
punkt kaldsretten tilhørte kronen1. Kirken forblev under kronen til 1694, da den 

blev tilskødet Eggert Christopher von Knuth til Aasmarke2, som 1714 med hovedkirken 
indlemmede den i grevskabet Knuthenborg, hvorunder den hørte, til den overgik til 
selveje 1. juli 1910. 

Kirken blev tidligere anset for en af Laalands ældste3, og den har formodentlig været 
en af de såkaldte herredskirker. Endnu i 1600-tallet forsamledes herredets præster i 
kirken4. 

Kirken ligger på fladt terræn i byens sydlige udkant . Kirkegården er udvidet 
mod vest med en mur af kampesten, mod syd og nord er gamle stendiger, mod 
øst mur af kløvet kamp med to jernlåger. 1820 var †kirkeristen taget bort og 
nogle f jællestumper lagt over hullet (syn). Samtidig omtales den ene kirkeport. 

Kirken består af romansk kor og skib med gotisk vestforlængelse, som sikkert 
er et aldrig fuldført tårn. Alt af munkesten i munkeforbandt . På skibets nord-
side har stået et våbenhus. 

Den romanske kirke har ingen fremspringende syld; på korets og skibets 
sydøsthjørner ses en skråkantsokkel. Begge bygningsafsnit er betydelig bredere 

Aa. Rl. 1952 
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i vestenden end i den østre del. Korets østgavl har et blændet, romansk vindue 
med omløbende savskifte mellem to løberskifter. Lige under gavlens rejse-
højde ligger med to løberes afstand otte binderkonsoller med vulstprofil; hvis 
de har været beregnet til en buefrise, har denne været usædvanlig stor, men 
den er i alle fald aldrig udført . Derimod ligger fem skifter højere et savskifte. 
Midt i gavltrekanten sidder en lille, rektangulær glug og i toppen bærer et 
tandsni t med koniske, afrundede rulskiftekonsoller to stumper savskifte under 
en lille, rektangulær blænding. Gavlen har gavlkonsoller af fire-fem afrundede 
udkragninger, men nu ingen kamme eller tinder. På korets sydside er et romansk 
vindue ødelagt af det moderne spidsbuede. Gesimsen består af afrundede, kun 
svagt koniske tænder, der bærer to savskifter under synlig murlægte og ud-
stikkende, skråt afskårne bjælkeender, hvorimellem der er muret to nyere 
skifter. På korets nordside er i ny tid det romanske vindue genåbnet; dets 
bue dannes af et løberskifte mellem to halvstens stik. Nordsiden har en lige-
ledes genåbnet præstedør i et lille fremspring, der for oven afsluttes med to 
savskifter, hvoraf det øverste ligger tilbage i muren; imellem dem en afrunding. 
Døråbningen har udvendig et lille rundhjørne på falsen; stikket er som kor-
vinduets, indvendig ses tydelig sildebenshugning (fig. 4). Gesimsen er som på 
sydsiden, men bjælkeenderne afhuggede. Skibets østgavl er glat og uden kam, 
men med forhuggede gavlkonsoller. Af sydsidens oprindelige vinduer ses over 
hvælvingen det vestlige midt i muren udvendigt t i lmuret til lysningen. Por-
talen er t i lmuret og ødelagt af et nyt vindue, så der nu kun ses en rest af et 
halvstens stik. I det østre fag ses den oprindelige gesims bestående af afrun-
dede, rillede bindertænder, der bærer en udkragning under et savskifte; der-
over er murværket forvansket. Skibets nordside (fig. 3) har i østre fag et 
romansk vindue med halvstens stik og omløbende løberskifte, smigen er for-
hugget og har en moderne blyrude. Det vestre nordvindue er som det tilsva-
rende på sydsiden. Nordportalen står i et meget lavt fremspring med to skrå-

Fig. 2. Musse. Plan. 1:300. Målt af Ulf Stenbjørn 1944. 
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Fig. 3. Musse. Nordfaçade. 1:300. Målt af Aage Katborg 1944. 

kanter. I den tilmurede, rundbuede døråbning er anden fals a f rundet ; veder-
lagsbånd med rille og afrundet underkant holder sig inde i falsene. Gesimsen 
i østre fag er som sydsidens, vestre fag har kun bevaret, hvad der ligger over 
savskiftet. Vestgavlen er nedtaget til rejsehøjde, på nordsiden ses en rest af 
en gavlkonsol. 

Det indre. I korets sydvæg sidder en rundbuet gemmeniche. Korbuen er 
rund og lav med fals i begge sider, forneden er knasten borthugget. Korets 
overmure står blanke med rygfuger. Skibets overmure er dels groft pudsede 
og kalkede, dels kun sparsomt kalkede direkte på stenen. Langmure og øst-
gavl har rille og knægthuller af Gloslundetype (sml. s. 356), hullerne er meget 
svage. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er indbygget et krydshvælv med runde 
vægbuer på kvadratiske hjørnepiller. Ribberne har toprude og helstens over-
ribber på den nederste del. Skibets to krydshvælv har spidse vægbuer, der i 
øst står på plumpe konsoller. Mellempillerne og vestre hjørnepiller er affasede. 
Hvælvene har helstens overribber. 

Vestforlængelsen er med sine meget svære mure sikkert underdelen af et 
tårn, der aldrig er blevet højere. Det er bygget på en svær syld, antagelig i 
sengotisk tid. I nord har der været en vistnok fladbuet dør, der at ter er til-
muret . I vest ses et helstens fladbuet stik over et moderne dør- og vindues-
parti . Gavlfeltet er ommuret. Samtidigt t rappehus med fladbuet, falset dør 
og spindeltrappe på stigende fladbuer. På skibets sydvesthjørne står en støtte-
pille, der antagelig er samtidig med tårnunderdelen og vestfagets gesims, der 
består af en frise af fladbuer på konsoller af to bindere over hinanden, den 
nederste konisk og med indsvejfede hjørner, den øverste med stærkt frem-
springende vulst. Over buerne ligger to udkragninger, der vist er nyere. 

Tagværket over koret er af eg af sædvanlig gotisk type med øksehugne 
numre. Et ekstra hanebånd er senere indlagt. Tilsvarende tagværk over skibets 
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østre fag, men med lange kryds, der 
yderligere er forstærkede i nyere t id ; 
nummereret med kvadratiske stemme-
jernspunkter. Over vestre fag er kryds-
båndene f jernet og erstat te t med skrå-
støtter til nederste, fornyede hanebånd. 
Over vestforlængelsen ligger gamle, gen-
nemgående bjælker af fyr ; spærfagene 
er af eg med lange spærstivere og lange 
kryds fra spærstiver til lige under øver-
ste hanebånd. Nummereringen er ud-
ført som huljernsstik på en ridse under 
et lille, indstemt kors. På nordsiden sid-

der helt oppe ved tagryggen en kvist for klokken. 
†Våbenhus har efterladt et tagspor over nordportalen. Det er nedrevet efter 

1854 (syn). 
Skibets store støttepiller er opmurede 1872, da der vistnok stod en gammel 

pille på nordvesthjørnet , som samtidig blev ommuret (syn). I 1908 havde 
sydmuren givet sig 10 cm, nordmuren 12 cm (syn). 

Kirken har nu moderne jernvinduer på sydsiden. Kirkens vinduer blev 
kritiserede i 1803, og 1812 bemærkes, at de er altfor små, og at ved deres 
indsættelse er de nye gjort meget mindre end de gamle (syn). Indvendig står 
kirken nu glatpudset med gule og sorte fliser i koret og gule fliser i skib og 
vestforlængelse. Udvendig er kirken hvidkalket med t jæret sokkel og har tag 
af vingetagsten. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et nyere fyrretræspanel. 
Altertavle i ung-renaissance fra o. 1585, af katekismustype (sml. Slemminge, 

s. 1028). Storstykket er som sædvanlig seksdelt, men alle felterne er her rekt-
angulære. I nederste række flankeres de af rammestykker med beslagværk, 
de to yderste stærkere fremspringende. De øvre felter adskilles af pilastre 
med volutkapitæler og skafter med kannelering foroven og beslagværk for-
neden; yderst står to småsøjler med naivt skårne kompositkapitæler og skafter 
som pilastrenes. Mellem de to rækker storfelter er indskudt et forkrøbbet 
postament med rosetter på fremspringene. Storgesimsen har fremspring med 
menneskeansigter over søjlerne og små klodser med volutkapitæl og roset over 
pilastrene. En lille t rekantgavl med sidevolutter, som kroner tavlen, har næppe 
oprindelig haf t sin plads her, da tavlen i lighed med de andre eksemplarer 

Aa. Rl. 1944 
Fig. 4. Musse. Præstedørens stik med silde-

benshugning (s. 1054). 
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Fig. 5. Musse. Indre, set mod øst, 

af typen må antages at have haf t baldakin. De udskårne storvinger ender 
foroven i en svanehals og er smykket med volutter og blade. 

Ny broget staffering med frakturindskrif ter i felterne fra 19405. 1859 havde 
tavlen indskrifter på dansk, latin og tysk ; 1860 blev den af maler P. Balle 
istandsat med egetræsmaling og skriftsteder, og foran opstilledes en gipsfigur 
af Kristus efter Thorvaldsen (syn). 

Altersølv. Kalk (fig. 6) i ung-renaissance fra o. 1580, 22 cm høj, forgyldt. 
Sekstunget fod med profileret fodplade og lodret, profileret s tandkant med 
rifling på midten. På hver af fodens sider er graveret en elegant b ladmontant 
og på den ene tunge desuden et krucifiks ved siden af kobberslangen. Skaftet 
er sekskantet og knoppen fladrund med vekslende flade og skarpryggede 
bukler på over- og undersiden. Omkring midten er som en slags bosser indfat te t 
fem store og fem små halvædelsten. Glat bæger med udsvejfning foroven. 
Ingen stempler. Glat disk med graveret cirkelkors på randen, rimeligvis noget 
yngre end kalken. 

Alterstager i renaissance, fra o. 1600—25, 43 cm høje. Stagerne har en kraf-
tig, profileret fodskål med tre huller forneden, hvori der oprindelig har været 
fastgjort små ben. Profileret skaft med et lille vaseled forneden, en fladrund 
knop på midten og et balusterled foroven. Flad, enkelt profileret lyseskål. 
Lysetorn af malm. 

Danmarks Kirker, Maribo amt . 67 

K. W.1951 



1058 M U S S E H E R R E D 

Døbefont, ny, af granit. Den gamle, 
romanske †døbefont af granit svarede om-
trent til fonten i Døllefjælde (s. 1049), 
men var 1879 dækket af et t yk t lag 
kalk, som skjulte dens ornamenter. Den 
skal være slået i stykker i 1880'erne. 

Dåbsfad af sydtysk herkomst, fra o. 
1575. I bunden en drevet hvirvelroset 
med pæreformede bukler omgivet af en 
bladranke og en bort af store, drevne 
blomster vekslende med bukler. På ran-
den findes indstemplede ornamenter 
samt to graverede bogstaver: A A. Dåbs-
kande af tin fra o. 1850, stemplet Hans 
Høy. 

*Korbuekrucifiks (fig. 7), ung-gotisk, 
fra begyndelsen af 1300'rne, beslægtet 
med krucifikset fra Holeby (s. 760). Fi-
guren er ca. 150 cm høj. Den ret tæ t te 
krop svajer fremefter i en bue, hovedet 

hælder frem over højre skulder. Det smalle ansigt har kort, kruset skæg, luk-
kede øjne og opadtrukken overlæbe, men da det er ret medtaget, er trækkene 
til dels udviskede. Håret falder ned over de små, udstående ører og bærer spor 
efter en nu forsvunden tornekrone. Armene er spinkle og uden angivelse af 
enkeltheder, benene korte og fødderne samlet med een nagle. Lændeklædet, 
som dækker venstre knæ, er ombøjet foroven og kny t te t over højre hofte. 
Figuren er stærkt beskadiget på hænder og fødder, og korstræet, som består 
af runde planker med indborede grenstumper, er nu i tubrudt . Foroven ses 
spor efter et skråtstillet navnebræt. Svage rester af den oprindelige staf-
fering er bevaret ; hår og skæg er brunt , og lændeklædet er rødt med gyldne 
kanter og blåt foer. I stiftsmuseet. 

Prædikestol i høj-renaissance fra 1600'rnes begyndelse. Stolen, som består 
af fem fag, svarer ret nøje til prædikestolen i Døllefjælde (s. 1050), men hjørne-
hermerne er anderledes udformet, idet figurernes overkrop er udeladt, således 
at hovedet er anbragt umiddelbart over det volutsvungne skaft . Yderst ved 
væggen står en jonisk halspilaster med glat skaft . I storfelterne mangler kon-
sollerne under evangelistfigurerne, som i øvrigt svarer til Døllefjælde. Under 
stolen sidder små, udsavede hængestykker med beslagværk og halvrosetter. 
Tilsvarende, gennembrudte hængestykker findes under den ot tekantede him-
mel, hvis topstykker er som i Døllefjælde. Under loftet er ophængt en due. 

E. Skov 1951 
Fig. G. Musse. Alterkalk (s. 1057). 
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Ny broget staffering, svarende til al-
tertavlens (s. 1057). I postamentfelterne 
religiøse frakturindskrif ter , i frisefelter-
ne står evangelisternes navne med ver-
saler og på himmelen Rom. 1,16 på la-
tin. I skibets sydøsthjørne. 

Nyere stolestader, svarende til Dølle-
fjælde (s. 1050). 

Degnestol i ung-renaissance fra 1578. 
Forsiden er af profilerede rammelister 
delt i fire felter, nederst to arkadefelter 
med profilerede kapitæler og fyldings-
pilastre samt tunget bueslag; i svikler-
ne er skåret store cirkler. Derover to 
rektangulære fyldinger, som hver inde-
holder et rudefelt, dannet af pålagte 
profillister. Den ene gavl har haf t tre 
arkadefelter svarende til forsidens, et 
bredt flankeret af to smalle, hvoraf kun 
det forreste er bevaret. Over dette er 
en omtrent kvadrat isk fylding med for-
dybede versaler: »Anno Domini 1578«. Den modsat te gavl har indgang, flan-
keret af et smalt arkadefelt og en nyere, glat gavlplanke. Brunmalet . I korets 
sydvesthjørne. 

Præstestol (fig. 8), jævnaldrende med degnestolen. Forsiden har nederst to 
hammerformede, derover to rektangulære fyldinger, alle i kraftige profilram-
mer. Vestgavlen har i midten to tilsvarende fyldinger flankeret af to arkade-
felter med kannelerede pilastre, profilkapitæler og glatte, simple kurvehanks-
bueslag. Under arkaderne findes små, rektangulære fyldinger. I østgavlen sidder 
til venstre for indgangen en tilsvarende arkade. Under den nyere kronliste 
sidder en liste med tandsnit og æggestav, i den sidste er alle småflader udfyldt 
med små rosetter. Brunmalet . I korets nordside. 

Skab. En rundbuet niche i korets sydmur er lukket med en lille barok fyrre-
træslem med hjer teformet lås. 

Orgelpulpitur og orgel er nyere. †Pulpi tur , nævnt 1842 (syn). 
Pengeblok af støbejern fra o. 1850, svarende til Døllefjælde (s. 1060). †Penge-

blok, nævnt 1806 (syn). 
Lysekroner, nye. 
Klokke, støbt af Løw og Søn 1888. 

†Klokker. 1—2) 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den mindste, som 
67* 

O. N. 1943 

Fig. 7. Musse. *Korbuekrucifiks (s. 1058). 
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vejede halvandet skippund, syv lispund 
(296 kg), afleveredes ved klokkeskatten 
samme år, mens der for den største be-
taltes 10 lod sølv. 

3) Støbt af I. C. Gamst, København 
1812. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle over Lars Rasmussen, fal-
det i krigen 1864. Marmortavle i tårn-
rummets sydvæg. 

Gravsten. 1600'rne. Rødflammet got-
landsk kalksten, 233 x 120 cm. Øverst på stenen lindes en lille oval med et 
krucifiks, nederst et bomærke mellem bogstaverne P S og årstallet 1680, og 
i hjørnerne medailloner med evangelisttegnene, alt hugget i relief. Forneden 
står med slidte reliefversaler gravskriften over en kvinde, hvorhos det oplyses, 
at stenen tilhører Peter Jackobsen Ciise. Som randskrif t står med fordybede 
versaler en tysk gravskrift over Sar Mas(?) van Vemeren, død 25. aug. 1635, 
og foroven siges, ligeledes på tysk, at stenen tilhører Peter Maas og hans ar-
vinger. Endelig findes forneden med fordybede versaler af en anden type en 
t redje gravskrift over Henric Styrk og hustru Else Laursdatter , død i Musse 
12. dec. 1728. Stenen lagt af konens arvinger i Rødby 1737. Stenen, som 1879 
lå i t å rnrummets gulv, er nu indmuret i rum-
mets nordvæg. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde 

m. v. 1803—13, 1816—24, div. år (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA); Provsteprotokol for Musse Herred 
1820—29, Syn over Lollands østre Provsti 1829 
48, og over Musse Herred 1862 1920 (provstear-
kivet, LA); Syn over Musse Herred 1850—80 (Ny-
købing bispegård). Museumsindberetninger af 
J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1879, N. J. Termansen 1935 (korbuekrucifiks), 
O. Norn, Kirsten Weber-Andersen og E. Skov 1951 og Aa. Roussell 1952. 

1 Suhms Saml. I I : 2, 31. 2 Kronens Skøder III , 132. 3 J. Friis: Laaland Falster I, 
406. 4 Rørdam: Kirkelove III, 404. 5 Iflg. indskrift på bagsiden malet af Axel Jensen, 
Horbelev. 

E. Skov 1951 

Fig. 8. Musse. Præstestol (s. 1059). 

Fig. 9. Musse 1789. 



Fig. 1. Øster-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. 

Ø S T E R - U L S L E V K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken skal i middelalderen, da bisperne af og til residerede på Bispensø i Godsted 
sogn, kun have været et kapel for bispen og hans tjenere1. Om ejerforholdene i ældre 

tid vides blot, at kronen allerede før reformationen havde kaldsretten2 og beholdt den 
indtil 1690, da kirken tilskødedes kammerråd Edvard Kruse3 (sml. †herskabsstol, s. 1068). 
1752 blev kirken købt af oberst Chr. Fr. von Lützau4 , der også ejede Bispensø, fra 1714 
kaldet Ulriksdal, hvorunder kirken senere hørte5. Sammen med denne gård indlemmedes 
den 1799 i stamhuset Engestofte-Ulriksdal, hvorunder kirken forblev, indtil den overgik 
til selveje 1. juli 1913. 

Sagnet siger, at en herre ved navn Ugge har rådet over Øster- og Vester-Ulslev og 
med sine skibe haf t vinterleje begge steder, »hvortil endnu kan vises troværdige kende-
tegn og derom med mere fandtes breve i stiftskisten, som her endnu står i Øster Ulslev 
kirke, men bleve forkomne i den svenske feide«6. 

K i r k e n l igger på f l a d t t e r r æ n m i d t i b y e n . K i r k e g å r d e n e r u d v i d e t m o d ø s t ; 
den h e g n e s he le v e j e n r u n d t a f m u r e a f k l ø v e t k a m p m e d låger m o d øst , nord 
og v e s t . 1806 o m t a l e s en b r ø s t f æ l d i g k i r k e g å r d s p o r t (syn) . 

K i r k e n b e s t å r a f r o m a n s k k o r og skib og m o d e r n e v å b e n h u s . På sk ibe t s 
ø s tgav l f indes en t a g r y t t e r . 

Den romanske kirke er r e t lille, m e n h a r a m t e t s r iges te m u r s t e n s a r k i t e k t u r , 
o m e n d i en t e m m e l i g l and l ig udfø re l se . K o r e t e r b y g g e t fø r s t , så ledes a t over -

Aa. Rl. 1944 
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delen af dets vestgavl er afskrællet ved skibets opførelse. Begge bygningsafsnit 
er opført af munkesten i munkeforbandt , koret af en 9,5—10 cm tyk sten, 
mens skibets sten kun er 8—8,5 cm tykke. Der er ingen synlig syld, men lisener 
på alle hjørner, undtagen på skibets vestgavl. Hele kirken har en meget høj 
sokkel af to afrundinger samt en vulst, der løber hen over hjørnelisenerne og 
præstedørens portalfremspring (sml. Maglebrænde kirke, Falsters nr. herred); 
soklen er ødelagt på det meste af skibets sydside. I alle mure findes bom-
huller, der for nyligt er t i lmuret. 

Korets østgavl (fig. 3) har et blændet, romansk vindue, som udvendig har 
en bred fals, hvori sidder en rundstav med klokapitæl. Gavltrekanten er rigt 
prydet med krydsende buefriser, savskifter og tandsni t ; alle konsoller er afrun-
dede bindere på højkant . Tagfrisen, hvis overdel er noget ødelagt af ommuring, 
står forneden på en løber med afrundet underkant . Gavlen har nu hverken 
kamme eller gavlkonsoller. I korets sydside sidder et moderne vindue på det 
gamles plads. Den tilmurede præstedør (fig. 4) sidder i et lille fremspring afslut-
te t med to ti lbagetrækninger; den runde dørbue har yderst helstens stik med 
et rundled i kanten, der løber af på det stærkt forvitrede kragbånd, som 
består af en vulst og en platte. I andet led dannes den lodrette fals af en rund-
stav med klokapitæl, den forvitrede og overtjærede base kan ikke bestemmes; 
den inderste fals er helstens. Korgesimsen dannes af en uregelmæssigt muret, 
krydsende buefrise på binderkonsoller og et savskifte under den meget brede 
sugfjæl. Korets nordside har ingen dør, men er iøvrigt som sydsiden. Langs 
nordmuren fører en nyere stige op til en indgangskvist på loftet. 

Skibets østgavl har mod sædvane sokkelprofil og krydsbuefrise, ingen gavl-
kam, men forhuggede gavlkonsoller. Skibets sydside har spor af tre romanske 

Fig. 2. Øster-Ulslev. Plan. 1:300. Målt af Ole Rasmussen 1943. 
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Fig. 3. Øster-Ulslev. Korets ostgavl. 1:100. Målt af Frithiof Lange 1944 (s. 1062). 

vinduer; under det østre ses stikket af et senere fladbuet, ved det midterste 
et moderne vindue, det vestre er t i lmuret med små sten. Sydportalen er stadig 
i brug, men udvidet og stærkt overpudset; den har vederlagsbånd samt i falsen 
en rundstav, hvis kapitæl ikke kan ses. Stærkt overkalket gesims af enkelt 
rundbue under savskifte, synlig murlægte og bjælkeender. Gesimsen mangler 
vest for sporet af et ældre, større våbenhus. Skibets nordside har tre tilmurede, 
romanske vinduer. Den tilmurede nordportal (fig. 5) står i et lavt fremspring 
med skråkant . Den tredie fals dannes af en rundstav, der løber helt rundt , 
men afbrydes af vederlagsbåndet og kapitæler, der antagelig er tænkt som 
klokapitæler, men snarere må betegnes som hjørnebladskapitæler; søjlestave-
nes baser er skjult under t jære. Nordsiden har ingen gesims, men synlig mur-
lægte. Vestgavlen er helt glat og blev omsat 1719, fordi den hældede; der blev 
ved denne lejlighed indsat jernankre med årstallets cifre (syn). 
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Fig. 4. Øster-Ulslev. Præstedør i korets sydside. 1:50. Målt af F. B. Jørgensen 1944 (s. 1062). 

Det indre. Af romanske enkeltheder ses kun den runde korbue, hvis fas i 
begge sider måske er moderne. Vægge og lofter blev i 1854 glatpudsede med 
t rukne gesimser. I 1820 bestod loftet af en mør bræddebeklædning (syn). 

Tagrytteren over skibets østgavl er antagelig opsat 1693 af Edvard Kruse 
(sml. †herskabsstol, s. 1068), hvis navn og våben lindes i vejrfløjen, i hvis øver-
ste stang årstallet skal være graveret. Spiret dannes af en konstruktion af fyr, 
som har givet sig i alle samlinger og er meget skæv. Over kirkens tag er den 
bræddeklædt, det ot tekantede spir er spåntækt . Klædningen blev 1806 krævet 
fornyet (syn). 

Våbenhuset er fornyet 1854; 1920 blev overgavlen omsat (syn). Et ældre, 
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Fig. 5. Øster-Ulslev. Nordportal. 1:50. Målt af B .F .Loren tzen 1944 (s. 1063). 

nedrevet våbenhus på sydsiden har efterladt et tagspor på muren, det har 
været noget større end det nuværende; 1818 blev bemærket, at det gav sig 
mere og mere ud fra muren (syn). Et †våbenhus foran nordportalen kendes 
kun fra et tagspor på portalfremspringet. Der har været nævnt den mulighed, 
at det kun skulle have været et skærmtag. 

Tagværket over koret er middelalderligt, af spinkel eg, noget omsat. Det er 
måske, trods den store sugfjæl, det oprindelige. Bjælkerne ligger på dobbelte 
murlægter, spærene har enkelte hanebånd, lange, skrå tænger ned til bjælkerne 
og stormlægter med store nagler. Ingen nummerering. Skibets tagværk er af 
svær eg og står på bjælker af fyr eller eg. Det er middelalderligt, men noget 
omsat. Dobbelt murlægte, spærstiver og dobbelte hanebånd, hvoraf det neder-
ste har fået nyere knægte af fy r ; lange skråkryds går fra bjælke over spærstiver 
til midt mellem hanebåndene. Nummerering af stemmejernsstik. 

Kirken har nu i koret gulv af grå og gule fliser, i skib og våbenhus ligger 
desuden gule mursten. De moderne, rundbuede vinduer har støbejernsstel. 
Udvendig er kirken hvidkalket med meget høj t jæret sokkel. 
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K.W. 1951 Fig. 6. Øster-Ulslev. Indre, set mod øst. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er nyere, af fyrretræ. Af et middelalderligt, muret †alterbord er 
kun bevaret den bageste del, 90 cm højt , 140 cm langt og 28 cm bredt. 

Altertavle fra 1853 (syn), et maleri af Wegener, Kristus på himmelens trone, 
i en samtidig, bred ramme. 

†Altertavle, sikkert et renaissance-arbejde. Storstykket havde fire søjler, og 
på de yderste stod figurer af Moses og Elias; i storfeltet sad et maleri af kors-
fæstelsen, og derover, sikkert i topstykket , var et mindre, rundt maleri af 
opstandelsen, indfat te t i en laurbærkransramme. Stafferingen, med guld og 
indskrifter, var fra 16947. 

Altersølv. Kalk, sengotisk med nyt bæger, forgyldt. Sekstunget fod med fod-
plade og profileret s tandkant med graverede skråstreger, hvorimellem hul-
ler, på fodens overside et lille, støbt krucifiks; sekskantet skaft med gra-
verede arkader og knop med seks rudebosser, på hvis forside graverede mi-
nuskier »Ihesus«, og mellemfaldende, spidse tunger, der på oversiden har gen-
nembrudt og på undersiden graveret stavværk. Bæger med årstallet (18)54 og 
utydeligt mestermærke. Disk, o. 1600, med dyb, trepasformet bund, graverede 
bladornamenter i buehjørnerne og cirkelkors på randen. 

Sygekalk (fig. 7), fra 1646, forgyldt, 13 cm høj. Rund fod med skrå fodplade, 
profileret s tandkant og stejl, sekskantet overside med graveret versalindskrift: 
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E. Skov 1951 

Fig. 7. Øster-Ulslev. Sygekalk og vinflaske 1646 (s. 1066 f.). 

»Denne kalck oc disck oc flascke hør til Ø.-Ulslef oc Godsteds kircker 1646«. 
Trindt skaft, flad knop med rudebosser og mellemfaldende, spidse tunger samt 
stort, halvkugleformet bæger; ingen stempler. Disk fra slutningen af 1700'rne 
med graveret laurbærkrans på randen; Nakskovs bymærke og mestermærke 
I G for Johan Michael Geelmand (Bøje, s. 299). Vinflaske (fig. 7), fra 1646, 
forgyldt, 7 cm høj, kasseformet med høj t skruelåg, hvori oblatgemme og bære-
ring; under bunden graverede versaler: »Ø. Ulsl. oc Godst. K. flask«. Berettelses-
tøjet opbevares i en sortmalet fyrretræskasse med et malet kors på låget og 
indskrift på siden: »Ø U & G K 1842«. 

Alterstager i renaissance, o. 1600—25, 42 cm høje, omtrent svarende til Tors-
lunde (s. 684). 

To †røgelsekar, middelalderlige, af malm8 . 
Døbefont, romansk, o. 1200—50, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten, 

90 cm i tvm. Fonten, der tilhører den rundbuede arkadetype, har firpasformet 
kumme og firpasformet, opad let tilspidsende skaft, foden mangler (Macke-
prang: Døbefonte, s. 412). Fonten, der 1838 blev malet med kønrøg, senere 
med perlefarve9 og nu står med rødbrun marmorering, var indtil 1892 (syn) 
delvis indmuret i væggen. Midt i korbuen. 

Dåbsfad, o. 1575, af sydtysk arbejde. I bunden det habsburgske våben om-
givet af en minuskelring med fire gange gentaget: »Got sei mit uns«, på randen 
hjort- og hundfrise; i den ene side graveret to små våben for Viffert og Gylden-
st jerne samt initialerne C W og A G, sikkert for Corfitz Tønnesen Viffert til 
Næs (Blenstrup s., Aalborg a.) og hustru Anne Gyldenstjerne. 

Prædikestol (fig. 8), i høj-renaissance, o. 1625, nøje svarende til Musse (s. 1058), 
blot med masker på postamentfremspringene. Hængestykker, bærestolpe og 
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opgang er nyere, sikkert fra 1853, da stolen nedtoges til fornyelse (syn). Seks-
sidet himmel, samtidig med stolen, med gennemløbende gesims, udsavede 
hængestykker og kassetteværksdelt loft, under hvis midtfelt der hænger en 
due; topstykkerne er fornyet, sikket 1853. 

Nyere staffering i brune toner og med farver på figurerne, hvis navne står 
med versaler i frisefelterne. Herunder skimtes ældre farver og fraktur indskrif ter 
i postamentfelterne, måske fra en staffering fra 16948 (sml. †altertavle, s. 1066). 
På »døren af prædikestolen« stod tidligere: »Den Herre Jesus Christus være 
med din Aand, Timoth, 4,22«7. I skibets sydøsthjørne. 

Stolestader f ra 1853 (syn). 
Præstestol i renaissance, o. 1600. Forsiden har t re høje, slanke arkadefyldin-

ger med profilkapitæler, slyngbånd på pilastrene og beslagværk med bosser på 
det hesteskoformede bueslag, adskilt af glatte rammestykker ; gesimsens kron-
liste bæres af karnisprofilerede småkonsoller. Smalsiden har to ens gavle med 
en bred, kanneleret pilaster med profilkapitæl og -base, bosser på postament 
og frise samt over en æggestavliste en dyb trekantgavl. Mellem gavlene sidder 
en dør med to fyldinger, den nederste hammerformet, den øverste kvadratisk. 
Under den nuværende, brune maling spores ældre farver på kridtgrund, i ar-
kaderne skimtes gule blomstermotiver. I korets nordvesthjørne. 

†Herskabsstol f ra 1694 med blyvinduer og silkegardiner, blyet og vindues-
rammerne var forgyldte; på stolen var malet Edvard Kruses og hans hustru 
Karen de Hemmers våben, årstallet 1694 samt et vers1 0 : 

»Kom o Jesu Naade Soel, 
Og bestraale denne Stoel, 
Tag i naadig Varetægt 
Evig Krus og de Hemmers Slægt«. 

*Dørfløj af fem egeplanker, foroven rundbuet , med lange, fligede gangjern. 
Hjer teformet beslag med snoet gribering og smedet lås med hjerteformet nøgle-
skilt. Egetræsmalet. I stiftsmuseet. 

†Pulpi tur på to stolper nævnes 1719 (provsteprotokol). 
Orgel og orgelpulpitur er nyere. 
Pengeblok, o. 1850, af sortmalet støbejern. 
Præsterækketavler. 1) 1700'rne, glat trætavle med svejfet overkant, sortmalet 

med hvide versaler, med præsternes navne fra reformationen til 1927. På korets 
sydvæg. Tidligere var præsterækken malet på korets væg9. 

2) En moderne fortsættelse hænger på korets nordvæg. 
Gipsrelief, efter Thorvaldsen, Tobias helbreder sin blinde fader, opsat 1853 

(syn); indmuret i skibets nordvæg. 
Lysekrone fra 1700'rne. Profileret stang med stor, flad hængekugle og to 
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rækker spinkle, S-formede arme, tre i 
øverste, fem i nederste række; topfigu-
ren er en lille, støbt mandsfigur over 
en skål. I koret. 

Sejerværk med skive i østgavlen. Et 
†sejerværk nævnes 1719. 

Klokker. 1) Senmiddelalderlig, med 
profilringe om halsen og slagringen, han-
kene har sildebensmønster. Tvm. 88 cm 
(Uldall, s. 134). 

2) 1802. Versaler mellem akantusbor-
ter : »Johan Peter Hornhawer Fredris 
Wærck Anno 1802«. Tvm. 83 cm. Begge 
klokker hænger i tagryt teren. 

†Klokker. 1 2) 1528 havde kirken to 
klokker, hvoraf den største, der vejede 
tre skippund, fire lispund (512 kg), af-
leveredes ved klokkeskatten dette år. 

3) 1665, støbt af Hans Hynemøder. 
Versalindskrift: »I wered blev ieg bre-
cked, der Laaland blef af svensken sve-
cked, i fred omstøbt fik bedre klang, og 
kalder folk til kirkegang. Petrus Erasmius Rud loci pastor (sognepræst), Erick 
Tank og Rasmus Ringsing kirke wergere. Hans Hynemeder den 9. maj 1665« 
(præsteindb.). 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle over to mænd fra sognet, faldne i krigen 1864. 
Gravsten. 1) o. 1647. Anders Poulsen Rhode (Andreas Pauli Rhodius), død 

1619; Olav Nielsen Glob (Olaus Nicoli Glob), død 1635, og Margrethe Christians-
dat ter (Margareta Christierni filia), død 29. sept. 1647. Rødbrun kalksten, 
169 x 114 cm; latinsk indskrift med fordybede versaler. Under indskriften fin-
des, omgivet af en indristet rulleværksramme, et smalt, fordybet felt, fra hvis 
smalsider der udgår en arm holdende en kalk; i hjørnerne cirkler med evange-
listtegn. Stenen fandtes i koret under restaureringen 1853 og flyttedes ned i 
midtergangen1 1 , men er nu indmuret i korets nordvæg. 

2) 1600'rne. Helt udslidt ølandsk kalksten, 206 x 114 cm. Stenen fandtes ved 
restaureringen 185311 og blev nedlagt i våbenhusgulvet. 

3) O. 1702? Hr. Zacharias Povelsen Danchel, født i Kiøbeløf præstegård i 

E. Skov 1951 
Fig. 8. Øster-Ulslev. Detail af prædikestolen 

(s. 1067). 
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Nørre-Herret 16. marts 1643, beskikket til dette steds sognepræst 2. dec. 1669, 
ordineret 1670, gift 1671, provst i Musseherret 1702, død 17� [1715], og hustru 
Margareta Pedersdaat ter Rud, født i Østerulsløf præstegård 9. maj 1648, i sit 
ægteskab moder til 11 børn (fire sønner, syv døtre), død 16. sept. 1693. Ef te r 
gravskriften religiøs indskrift på latin. Rødbrun kalksten, 170 x 1 1 2 cm, den 
danske indskrift med fordybede versaler, den latinske med fordybet kursiv. 
Stenen, der fandtes i koret 185311, er nu indmuret i korets sydvæg. 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Syn over Musse Herred 1849—61, 1862—1920 (provste-
arkivet, LA); — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1878, 
O. Norn, E. Skov og Kirsten Weber-Andersen 1951 og Aa. Roussell 1952. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 17 (NM). — J. Magnus-Petersen: Notesbog 1878. 
S. 58 ff. (NM). 

1 GL kgl. Saml. 2351 (kgl. Bibl.). 2 Suhms Saml. I I : 2,2, 3 Kronens Skøder III , 64. 
4 Notifikationer i Anl. af Forordningen af 8. Nov. 1726 (BA). 5 Rhode I, 530. 6 Præ-
steindberetn. 1706. 7 Larsen II, 61r. 8 Friis II, 85. 9 Larsen II, 82. 10 Abildgaard: 
Notesbog I, 17. 11 Larsen II, 83. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9. Øster-Ulslev 1825. 



Fig. 1. Godsted. Ydre, set fra nordøst. 
Aa. Rl. 1944 

G O D S T E D K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken er anneks til Øster-UIslev, men var før reformationen en selvstændig sogne-
kirke. Om ejerforholdene i middelalderen vides kun, at bispestolen havde kaldsret-

ten1, hvilket sikkert stod i forbindelse med, at der i sognet lå en biskoppelig hovedgård, 
Bispensø. Med sit gods dannede denne efter reformationen et selvstændigt len, blandt 
hvis lensmænd var Frederik Hobe (sml. alterkalk, s. 1077). Kirken forblev under kro-
nen indtil 1690, da den blev tilskødet Edvard Kruse2, og delte siden skæbne med hoved-
kirken, indtil den overgik til selveje 1. juli 1912. 

Kirken ligger ret fri t på mod syd faldende terræn og midt imellem vold-
stedet for den middelalderlige bispegård Aalevad og den biskoppelige sædegård 
Bispensø, nu Ulriksdal. Kirkegården er udvidet mod øst og hegnes af et dige 
af kløvet kamp og imod vejen af en moderne mur, hvori en jernlåge. 1819 be-
tegnes taget over »ligporten« som råddent (syn). Det må forstås som en tømret 
kirkegårdsportal. På kirkegårdens nordre del står store asketræer. 

Kirken består af romansk kor og skib og moderne våbenhus. En romansk 
vestforlængelse og et gotisk våbenhus er nedrevet. 

Den romanske kirke er bygget af store, indtil 31 cm lange og 9,5 cm tykke 
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munkesten i munkeforbandt på høj, uregelmæssig kampestenssokkel. På hele 
kirkens nordside står åbne bomhuller, og hele kirken har hjørnelisener, undtagen 
på skibets østgavl. Koret er bygget først, men dets vestre gavltrekant er taget 
ned, da skibet blev opført. Korgavlen (fig. 3) har to sokkelled, det øverste af-
rundet, det nederste vist en skråkant. Gavlen har et højt , blændet, romansk 
vindue, hvis stik muligvis er loftet. Det skærer op i et fladskifte i polsk for-
bandt , som korresponderer med langsidernes konsolskifte; der kan dog ikke 
have været buefrise her. Langs taglinierne løber en stor, krydsende buefrise 
på afrundede konsoller af bindere på hø jkan t ; det hele er ret primitivt muret 
og forstyrret af overkantens ommuring, der følger en højere tagrejsning, som 
også er stejlere end skibets. Korets sydside har et moderne vindue på det 
gamles plads og ingen præstedør. Øverst på muren udstikkende, let afrundede 
rulskiftekonsoller, hvoraf de fleste er fornyede, for en krydsende rundbuefrise, 
som vist aldrig er blevet udført, men erstat te t af to savskifter; derover findes 
en rundet udkragning. Korets nordside er som sydsiden, men med alle kon-
sollerne gamle og kun eet savskifte. 

Skibets østgavl er glat og ligesom korets uden kam og med en munketegls-
afdækket toptinde. Midt på sydsiden sidder et t i lmuret, romansk vindue; der 
synes ikke at have været andre. Sydportalen er endnu i brug og står i et frem-
spring, som foroven afsluttes af en stejl skråkant. Den rundbuede åbning har 
false med et kvar t rund t mellemled, den inderste fals har vist været helstens, 
men er afhugget. Portalen er stærkt overpudset og har måske oprindelig været 
som nordportalen. Begge skibets langsider har gesims af krydsende rundbuer 
på rulskiftekonsoller under en afrundet udkragning, som løber af på hjørne-
lisenerne, men vist er ny. Nordsidens vindue er opslugt af et stort, fladbuet 
gotisk vindue, der senere er t i lmuret. Nordportalen har fremspring som syd-

Fig. 2. Godsted. Plan. 1:300. Målt af Poul Andersen 1944. 
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Fig. 3. Godsted. Østgavl. 1:100. Målt af Sven Albertus 1945 (s. 1072). 

portalen, rundstaven er her bevaret som trekvartrunding med et stærkt for-
vitret kapitælled; inderste fals er helstens. Skibets vestgavl står nu glat med 
en lille korsglug under toptinden. I murens underdel findes en t i lmuret dobbelt-
arkade (se s. 1074). I jordhøjde ligger en rest af en skråkantsokkel. 

Det indre. Af oprindelige detailler ses kun den runde korbue. 
Ændringer og tilføjelser. Allerede i senromansk tid har skibet fået en vest-

forlængelse, hvis fundamenter delvis blev fremgravet i 1944. Murene er kun 
uvæsentlig tykkere end skibets, og det er derfor sandsynligt, at taghøjden har 
været den samme som skibets, eller i hvert fald kun ubetydeligt højere. Funda-
mentet består af en ca. 50 cm tyk pakning af kampesten med underkanten 
ca. 80 cm under terrænet. Flere steder ligger derover murværk af munkesten 
af samme størrelse som kirkens. Nordmuren er lidt tykkere end de andre mure, 
som om den kan have rummet en loft trappe. Den er muret op mod en skrå-

Danmarks Kirker, Maribo amt. 68 
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Fig. 4. Godsted. Vestgavl. 1:100. Målt af Irma Skjoldager 1945 (s. 1074). 

kantsokkel på skibets vestgavl (fig. 4), der er blevet gennembrudt af en dob-
beltarkade, hvis vanger består af helstens skalmur og er bindige med tilbyg-
ningens inderside. Samtidig blev lagt et granittrin i åbningen. Vangen har et 
to skifter høj t kragbånd med rundet underside og måske hulet lidt på midten. 
Arkaden har halvstens rundbuer, der mødes på en rund midtsøjle, som vist er 
bygget af formsten. Den har sokkelfremspring med afrundet overkant og et 
plumpt kapitæl af t rykket trapezform. Hele arkaden er bygget af en rødbrun, 
meget dårligt brændt sten, som også findes i skibets indersider, men ikke blandt 
stenene på forlængelsens fundament . Da forlængelsen blev nedbrudt, mejslede 
man dens mure fra skibets gavl således, at man i nordsiden blandt andet ser 
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Fig. 5. Godsted. Indre, set mod øst. 

en løber, som kun er få millimeter tyk. At forlængelsen ikke har været pro-
jekteret f ra første færd, viser den omtalte skråkantsokkel på skibets vestgavl. 

1660 nævnes Godsted kirkes klokketårn, »som Fjenden afbrød«3. Samtidig 
tales om lange brædder, og efter al sandsynlighed drejer det hele sig om en 
†klokkestabel af tømmer. 

Våbenhuset på kirkens sydside er opført 1870 (syn) som afløsning for et 
†våbenhus, der 1839 omtales som vinduesløst (syn). 

Tagværkerne er nyere, tildels med anvendelse af gamle materialer. På korets 
nordside er en overdækket stige til loftet med indgang gennem en kvist ; på 
skibets sydside står en fornyet kvist for klokken, der hænger i en gammel 
klokkestol. Indvendig er lofter og vægge glatpudsede med stor hulkelgesims. 
1820 var loftet kun en forskalling under bjælkerne. 1837 var kirken under 
hovedreparation, og de nye vinduer blev krævet sænket een alen, da kirken 
var meget mørk (syn). Vinduerne har rundbuede støbejernsstel. Gulvene er 
lagt med gule fliser og mursten. Udvendig er kirken kalket lyserød med hvide 
detailler, og den er dækket med vingetegl. 

68* 

E. Skov 1951 
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Fig. 6—7. Godsted. Døbefont og dåbsfad (s. 1077). 

† G L A S M A L E R I E R 

Ifølge en præsteindberetning fra 1706 har korets vinduer haf t glasmalerier, 
formentlig gotiske. I østvinduet var et gult kors i blåt felt og derover S. Knud 
Konge. Samme våben og navn var i sydvinduet sammen med biskop Mogens (?), 
hvis navn og våben samt andre navne og våben at ter fandtes på et tredie 
vindue. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et nyere fyrretræspanel. 
Altertavle, ifølge Larsen4 fra 1825, bestilt i København 1823 (syn), i sen-

empire. Storstykket flankeres af kannelerede pilastre og krones af en lav tre-
kantgavl, hvori et solansigt omgivet af stråler. Hvidmalet . I storstykket, hvor 
der tidligere var et skriftsprog, blev 1914 indsat et maleri (olie på lærred), 
Kristus hos Maria og Martha, signeret: A. Dorph Copi, efter originalmaleriet 
i Stefanskirken i København. 

†Altertavle, gotisk, en trefløjet skabstavle med fremstillinger af den hellige 
familie5. I midtskabet fandtes ifølge præsteindberetningen 1706 tre udskårne 
figurer, jomfru Maria med det nøgne Jesusbarn på skødet og »hos hende« hendes 
moder Anna, bag hvilke der var malet to mænd, sikkert Josef og Joachim; 
under figurerne stod en minuskelindskrift : »O flores rosa mater Domini speciosa« 
(»du blomstrer, o Herrens moder, som en yndig rose«). Fløjenes inderside havde 
malerier af jomfru Marias to søstre og deres familie i prægtige klæder; på den 
ene sås Maria Kleofas, Alfæus og deres fire børn, på den anden Maria Salome, 
Zebedæus og deres to sønner, af hvilke evangelisten Johannes havde en gylden 
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kalk i hånden og Jacob maior bar pil-
grimsstav og vandringstaske. Fløjenes 
ydersider, der var vandret delt i to fel-
ter, havde ligeledes malerier; på den 
ene fløj sås øverst S. Jørgens kamp med 
dragen og nederst en kronet mand med 
et sværd i hånden, på den anden fand-
tes øverst Gregors messe og nederst 
S. Olav. På predellaen var »Christi insig-
nia, og afmalet i sin purpurkåbe blandt 
alle sine lidelser«, mellem en mand og 
en kvinde, hver med to adelsvåben, 
sikkert tavlens stiftere. 1806 kaldtes 
altertavlen såre mådelig, ja næsten uan-
stændig (syn); siden kasseredes den ved 
et provstesyn. 

Altersølv. Kalk (fig. 8) skænket 1593 af 
Frederik Hobe og Sidsel Urne, 17 cm høj, 
ganske svarende til Torslunde (s. 682) 
og med samme stempler, indskrift og 
våben, men med oprindeligt, nedad tilspidsende bæger. Samtidig disk, sva-
rende til Torslunde (s. 684); under bunden er indridset et G. 

Alterstager, sengotiske, 32 cm høje, omtrent svarende til Tirsted (s. 814), 
blot har skaftet tre vulster, den nederste ganske lille. 

†Alterskranke med årstallet 16934. 
Døbefont (fig. 7), romansk, af granit, af een sten, svarende til Slemminge 

(s. 1030), 55 cm i tværmål (Mackeprang: Døbefonte, s. 121). Fonten bærer spor 
af hvid og rød kalkning og er muret ned i et cementfodstykke, der skjuler 
foden. Midt i koret. 

Dåbsfad (fig. 6), o. 1625, af nederlandsk arbejde. I bunden er der en frem-
stilling af Kristi dåb og på randen springende hjort , ræv, hunde og enhjør-
ninge, alt på baggrund af bladværk; på bagsiden af randen er graveret to 
ukendte, hjelmede adelsvåben, initialerne GRVA og SAW samt årstallet 1646. 
Tvm. 64 cm. 

Prædikestol i høj-renaissance, o. 1625. Stolen har fire fag og svarer omtrent 
til Øster-UIslev (s. 1067), blot er arkadefelterne glatte og hjørnehermerne plum-
pere. Gesimsens bøjler bærer kvindehoveder og postamentfremspringene bosser. 
Hængestykkerne er forsvundet. Nyere bærestolpe og opgang. Sekssidet himmel, 
svarende til Øster-UIslev, men med oprindelige topstykker smykket med be-
slagværk og kronet af spir. 

E. Skov 1951 

Fig. 8. Godsted. Alterkalk 1593 (s. 1077). 
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Nyere, broget staffering i mørke far-
ver; herunder spores i arkadefelterne 
malerier af evangelisterne, sikkert stam-
mende fra en staffering fra 1693, hvilket 
årstal tidligere fandtes på stolen4. I ski-
bets sydøsthjørne. 

Stolestader fra 1850 (syn). †Stoleværk 
fra 1576, se degnestol. 

Præstestol i renaissance, o. 1600, sva-
rende til præstestolen i Øster-Ulslev 
(s. 1068), blot med profilerede pilastre i 
arkaderne, tandsnit under kronlisten, 
glatte gavle og dør med fylding sva-
rende til forsidens. Rødmalet. I korets 
nordvesthjørne. 

Degnestol fra 1576, i ung-renaissance. 
Forsidens panel har nederst to høje 
fyldinger og over en profileret liste to 
smallere med rudeformede felter af på-
lagte profillister. Glat rygpanel og glatte 
gavle. På døren er foroven fastgjort et 
brædt i skråkantramme med to relief-
skårne våbenskjolde, årstallet 1578 samt 
initialerne ID og F K B for Jørgen Daa 
til Damsted (Fuglse hrd.) og hustru 

Kirsten Beck; derunder er påsat en rest af en †stolestadegavl fra 1576, i ung-
renaissance, med et primitivt udskåret hoved omgivet af volutslyng og der-
under fordybede versaler: »Anno 1576 . .edt Morten Markes desse stoele goert« 
samt et bomærkeskjold. Rødmalet. I korets sydvesthjørne. 

Orgel og orgelpulpitur er nyere. †Pulpi tur nedtoges 1850 (syn). 
Klokke fra 1933. 
†Klokker. 1—2). 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største afleveredes 

ved klokkeskatten dette år. 
3) 1764, med indskrif ten: »Soli Deo gloria. Me fecit M. C. Troschel Hoff 

Glockengieser inn Coppenhagen anno 1764« (»Gud alene æren. M. C. T. gjorde 
mig etc.«). 

E. Skov 1951 

Fig. 9. Godsted. Gravsten over Niels Henrik-
sen (Neb), død 1339 (s. 1079). 
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G R A V M I N D E R 

Gravsten (fig. 9), o. 1339. Nie ls H e n r i k s e n ( N e b ) . » A n n o d(omi)n i M C C C X X X I X 
j u d i c a o(bi i t ) N ico l aus fili(us) d (omi)n i Hi (n) r ic i mi l i t i s de a (n)che?« (»i H e r r e n s 
år 1339 s ø n d a g 14. m a r t s d ø d e Niels , søn af r i d d e r h r . H e n r i k af . . . .«); d e t 
s ids te ord, der e r r e t s l id t , må b e t e g n e e t s t e d n a v n . G o t l a n d s k k a l k s t e n , 113 x 
53 cm, m e d l a t i n sk r a n d s k r i f t a f r e l i e f m a j u s k l e r , de r i h j ø r n e r n e b r y d e s af s m å 
f i r b l ade ; m i d t p å den iøv r ig t g l a t t e s t en e r h u g g e t e t s k r å t s t i l l e t v å b e n s k j o l d 
m e d e t a n k e r 6 , s læg ten N e b s v å b e n . Tid l igere f o r a n a l t e r e t , n u i n d m u r e t p å 
h o v e d e t i k o r e t s n o r d v æ g . 

Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Syn over Lollands østre Provsti 1829—44 (LA); Syn over 
Musse Herred 1849—61, 1862—1920 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og Breve for 
hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Præsteindberetning 1706, Gl. 
kgl. Saml. 2351 (kgl. Bibliotek). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 1880, 
Aa. Roussell 1944 (tårnfundament), O. Norn og K. Weber-Andersen 1951, Aa. Roussell 
1952. 

J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 34 (NM). — J. Magnus-Petersen: Notesbog 1879. 
S. 4 (NM). 

1 Suhms Saml. I I : 2, 1. 2 Kronens Skøder III , 71. 3 30. aug. 1660. Godsted Birke-
tingsvidne. Aalholm Len. Vejledende Arkivregistraturer II, 42. 4 Larsen II, 62r. 
5 Præsteindb. 1706. 6 Løffler: Danske Gravstene fra Middelalderen, s. 25, hvor den af-
døde tillægges slægtsnavnet Anker, der ikke kendes fra denne tid. 

K I L D E B O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 10. Godsted 1804. 



Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. 

V E S T E R - U L S L E V K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Efter reformationen hørte kirken under kronen, og med Aalholm len indgik den i 
dronning Sophies livgeding1. 1689 blev kirken overdraget til sekretær i Danske 

Kancelli Henrik Adeler2, som 1689 solgte den til Eggert Christopher von Knuth til 
Aasmarke3, hvis søn indlemmede kirken i det 1714 oprettede grevskab Knuthenborg4 , 
hvorunder kirken forblev, indtil den overgik til selveje 1. juli 1911. 

Den ældre tradition ville vide, at kirken engang havde været annekteret Øster-Ulslev, 
og at begge var bygget af een mand ved navn Ugge5 (sml. s. 1061). 

Kirken ligger på en bakke med fald mod nord og vest, således at skibets 
østgavl står på det højeste punkt . Kirkegården er stærkt udvidet mod syd og 
øst og hegnes af gammelt stendige, mur af kløvet kamp og i vest — mod 
præstens have — af stakit med lille låge. I øst og vest store jernlåger. 1822 
blev der stillet krav om, at der skulle opføres en stenmur på vestsiden af 
kirkegården, men året efter blev stakitværket her blot fornyet, mens ring-
muren iøvrigt blev »ny opsat« (syn). Alle byens gårde har ligget øst for kirken. 

Aa. Rl. 1952 
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Fig. 2. Vester-Ulslev. Plan. 1:300. Målt af Grethe Kølle 1948. 

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk tårn, alt af munkesten i 
munkeforbandt . Et våbenhus på sydsiden er nedrevet. 

Den romanske kirke har murværk af en 30 cm lang sten med glittede ryg-
fuger. Murene er usædvanlig høje og næsten helt blottet for udsmykning. Kir-
ken har synlig kampestenssyld, antagelig fordi jorden er skyllet bort, under 
omsat murfod; kun på østre del af skibets sydside er en enkelt skråkantsokkel 
bevaret. Koret er bygget først. Dets østgavl har et i lysningen blændet romansk 
vindue med halvstens stik. Nær gavltoppen sidder et kort savskifte, men iøv-
rigt er gavlen helt glat og synes altid at have været det, under nymurede 
kamtakker på gavlkonsoller. Korets sydside har over et omdannet, gotisk 
vindue spor af et romansk. Den høje, t i lmurede præstedør står ikke i mur-
fremspring og er kun prydet af et omløbende løberskifte over den halvstens 
rundbue. Gesimsen består af et savskifte, et almindeligt skifte og en udkrag-
ning under en lille, meget skrå sugfjæl. Korets nordside har ingen dør, men 
er iøvrigt som sydsiden. Det romanske vindues stik er bevaret i toppen af det 
gotiskes fladbue, der således har fået trekløverform. 

Skibets østgavl har i toppen smalle, rundbuede tvillingblændinger med en 
cirkel over. Toptinden har en rektangulær gennembrydning; denne tinde er 
halvanden sten tyk, mens de andre trappetinder kun er een sten og sikkert er 
omsatte, omend dækket med munketegl. Trappekammen hviler på gavlkon-
soller, der er ommurede. Skibets sydside har vestligst et romansk vindue, der 
er t i lmuret i lysningen; det har helstens stik. Østligst ses et lignende tilmuret. 
Derunder spores i østkanten af det moderne vindue en stor kurvehanksbue. 
Af sydportalen ses kun en fuge under det moderne vindue. Gesimsen dannes 
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af afrundede højkantsbindertænder, der 
bærer en udkragning under et savskifte 
og to retkantede led. På skibets nordside 
ses romanske vinduer som mod syd, det 
vestre er kun lukket med en lem. Den 
tilmurede nordportal står i et fremspring, 
der afsluttes med en skråkant. Døråb-
ningen har helstens rundbue, som er øde-
lagt af et kurvehanksbuet vindue. På 
fremspringet ses et stærkt forvitret ve-
derlagsprofil bestående af en plat te over 
en vulst. Denne enkle portal overgår i 
størrelse langt alle andre portaler i amtet . 
Gesimsen er som sydsidens, blot er sav-
skiftet rulskiftemuret. Skibets romanske 
vestgavl har i rejsehøjde et tandsnit med 
afrundede bindertænder på hø jkan t ; mel-
lem tænderne har murfladerne været pud-
set. Skibets taglinier står skarpt marke-
ret, gavlen har åbne bomhuller. 

Det indre. Korets overvægge har huller til skråknægte af Gloslundetype (sml. 
s. 356), men ingen rille og glat vægpuds. Den runde korbue er antagelig ud-
videt. På skibets glatpudsede overvægge ses de romanske vinduer med hel-
stensstik. Der ses intet spor af knægthuller eller rille. 

Ændringer og tilføjelser. I kor og skib er indbygget gotiske otte-delte kryds-
hvælv på kvadratiske piller; korhvælvet har helstens overribber på hovedkryd-
set, skibets har ingen overribber. 

Tårnet er i sengotisk tid bygget af røde og gule munkesten på kampestens-
syld. På vestsiden fører en høj t rappe af sandsten og cement op til en o. 1852 
indhugget dør, som sidder under en vistnok gammel fladbue i stort, spidsbuet 
spejl, som har hørt til t å rnrummets eneste vindue. Tårnrummet har samtidigt 
krydshvælv helt uden vægbuer, men med helstens overribber. Tårnbuens runde 
form skyldes en udvidelse. Det samtidige t rappehus har fladbuet dør og spindel-
t rappe med brædder på trinene og loft af stigende fladbuer. Mellemstokværket 
er mørkt , men klokkestokværket har fladbuede tvillingglamhuller i fladbuet 
spejl til alle fire sider, i nord og vest med en lille cirkelblænding på hver side. 
Gesimsen består af to små udkragninger. Indvendig har klokkestokværket 
radialtstillede bomhuller ved underkanten af glamhullerne. Tårnet har stort, 
spåntækt pyramidespir med vejrhane. 1813 omtales spåntagets reparation (syn). 

†Våbenhus markeres af opstikkende fundamentss ten ved sydportalen. 1820 

E. Skov 1951 
Fig. 3. Vester-Ulslev. Tårnets tagværk 

(s. 1083). 
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E. Skov 1951 
Fig. 4. Vester-Ulslev. Indre, set mod øst. 

skulle dets tag repareres (syn). Det har haft bjælkeloft, der 1803 blev udsat 
til reparation (syn). Det er antagelig nedrevet samtidig med, at kirkens ind-
gang o. 1852 blev henlagt til tårnet . 

I løbet af 1800'rne blev der flere gange foretaget ændringer ved kirkens lys-
åbninger, og skibets store støttepiller blev omsat. Ved en hovedreparation i 
1852 blev kirkens indre glatpudset (syn). 

Tagværket over koret er nyere, over skibet af gammel eg og af sædvanlig 
type med lange kryds fra spærsko. Øksehugne numre. Spiret består af gammel 
eg med kongestolpe (fig. 3). 

Kirken har nu overalt gulve af gule fliser og vinduer med støbejernsstel. 
Udvendig står den kalket lyserød med hvide detailler og t jæret sokkel. Lang-
huset er tækt med vingetegl. 

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

På den østre del af skibets overmure findes stærkt afblegede kalkmalerier 
fra o. 1300. Øverst på langmuren ses en frise af røde spidsbuer kronet af liljer 
over figurer i folderige klædebon. Under billedfrisen er et planteslyng og der-
under a t ter en frise, vist med liljer. Nederst på østvæggen sidder en række 
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små cirkler, hveranden med en blomst eller et palmetræ, hveranden med en 
udvisket figur, som vist er et brystbillede. De romanske vindueskanter har 
ornamentfriser, i syd ses i smigen et rudemønster. Farverne er rødt, spansk-
grønt og sort. Sydvinduets smig er hugget rund og dækket af et pudslag, der 
griber ind over billederne, som yderligere er delvis dækkede af et lag skumagtigt 
hvidtekalk og således antagelig er udslettede før hvælvslagningen. 

I N V E N T A R 

Alterbord, nyere, af fyrretræ. 
Altertavlen er et snitværk i høj-renaissance, som skal være skænket af sogne-

præsten Morten Knudsen 16166. Den svarer i hovedtrækkene til altertavlen i 
Fuglse (s. 720), blot er postamentet kortere, idet det kun understøtter stor-
stykkets midtfelt , mens der under sidefelterne er anbragt kartoucheværks posta-
mentvinger. Storstykkets tre felter adskilles af lodrette rammestykker med 
beslagværk, midtfeltet er glat, mens sidefelterne hver består af to fyldinger. 
Topfelterne er glatte, og yderst på topstykkets postament og gesims står sta-
tuet ter af evangelisterne og deres tegn. Topkartouchen krones af et nyere kors. 

Tavlen er egetræsmalet i flere toner; på storgesimsen står Johs. 6,56 med f rak-
tur og i topkartouchen årstallet 1852. Ifølge indskrift på bagsiden er kirken 
dette år malet af L. Benzon i Maribo, P. Balle og F. Schantelaug. I storstyk-
kets midtfelt sad tidligere et maleri, som 1866 blev f jernet eller overmalet; i 
stedet opstilledes foran tavlen en Kristusfigur af gips efter Thorvaldsen (syn). 

Altersolv. Kalk f ra 1587 med nyere bæger; højden af fod og skaft er 13 cm. 
Sekstunget fod med fodplade og lodret, rudemønstret s tandkant . På fodens 
overside er langs kanten graveret et pynteligt ornamentbånd med volutter, 
frugter og små tværstreger og øverst på hver side en frugtklase. På en af siderne 
er desuden fastgjort et lille støbt krucifiks. Sekskantet skaft med graverede 
stregornamenter og flad knop med seks rudebosser, hvori er graveret »Ihesus« 
med versaler. På knoppens over- og underside findes graverede spidsblade, og 
mellem bosserne sidder seks små, støbte englehoveder med korslagte vinger. 
Under foden er graveret årstallet 1587 samt vægtangivelse: »xxxiii Lot«. Ingen 
stempler. Stort bæger med Københavns bystempel 1872 og mestermærke for 
P. O. Qvade, Maribo. Hele kalken er forgyldt. Forgyldt disk med cirkelkors på 
randen; under bunden et forvitret stempel, muligvis mestermærke for Olaus 
Olsen Ran, Nysted (Bøje, s. 316). 

Sygekalk f ra 1700'rne, 13 cm høj. Rund fod med bred fodplade og plat te 
over vuls t ; t r indt skaft og rund, midtdelt knop. Lavt , bredt bæger med let ud-
svejfet rand, indvendig forgyldt. På siden et graveret og forgyldt Knuth-våben. 
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På fodpladen mestermærke for Rasmus 
Møller, Odense (Bøje 2296). Lille, glat 
disk med mestermærke for Jørgen Roese, 
Maribo (Bøje, s. 293). 

Alterstager f ra o. 1675 med flad fod-
skål på tre små ben, s tærkt profileret 
skaft og lille, flad lyseskål. 35 cm høj. 

†Røgelsekar. Magnus-Petersen oplyser 
1879, at kirken »for ikke længe siden« 
skal have ejet et røgelsekar. 

Døbefont, romansk, af Hoburgmar-
mor; et gotlandsk eksportarbejde af den 
rundbuede bægerbladstype (sml. Øster-
Ulslev, s. 1067). Foden mangler, og kum-
mens rand er s tærkt udbedret med kalk-
puds. På fonten findes rester af rød 
kalkfarve. Tvm. 88 cm. (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 384). 

Dåbsfadet er et nederlandsk arbejde 
fra o. 1625, rigt smykket med drevne 
og graverede rankeslyng, f rugtbundter 
og blomster; i bunden en fremstilling 
af Kristi dåb. Et stykke af randen er repareret med en glat messingplade. 
Tvm. 80 cm. Dåbskande af zink, fra o. 1850. 

Prædikestol i høj-renaissance fra o. 1610. Stolen, som består af fire fag, svarer 
ret nøje til prædikestolen i Våbensted (s. 930), dog mangler evangelistfigurerne 
i arkadefelterne og englehovederne på frisefremspringene, som i stedet har små, 
runde bosser. Opgangen fornyet 1852 (syn), bærestolpen nyere. Himmel fra 
o. 1868, den gamle †himmel var 1862 brøstfældig og blev nedtaget (syn). Ege-
træsmalet som altertavlen; i frisefelterne og under de nuværende kursivind-
skrifter i postamentfelterne spores gamle indskrifter. 

Stolestader med enkle fyldingsgavle, fra 1852 (syn). Egetræsmalede. 
Pulpitur i vest fra 1852 (syn). †Pulpi tur , nævnt 1813 (syn). 
Orgel, nyere. 
Pengeblok af støbejern, fra 1850 (syn). 
Kirkeskib, femmastet bark, »København«, fra 1945. 
Klokker. 1) (Fig. 5), rimeligvis sen-middelalderlig, skriftløs. Klokken har fire 

profilringe om halsen og en enkelt over slagringen; ret spinkle, profilerede 
hanke. Tvm. 88 cm. (Ikke hos Uldall). 

2) Omstøbt 1860 af Gamst og Lunds efterfølgere. Tvm. 101 cm. 

E. Skov 1951 
Fig. 5. Vester-Ulslev. Klokke 

(s. 1085). 
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†Klokker. 1) Ved klokkeskat ten 1528 afleveredes den største klokke, som 
vejede fire skippund, eet lispund (648 kg). 

2) Bekostet af sognet 16166. Klokken var revnet allerede 1803, men blev 
først omstøbt 1860 (syn). 

G R A V M I N D E R 

† E p i t a f i u m , bekostet af sognepræsten Morten Knudsen (sml. †gravsten nr. 1). 
På en lille, udskåret tavle var korsfæstelsen og opstandelsen malet og under 
korset den knælende præst og hans to hust ruer . 7 

Gravsten f ra 1643. Maren Rasmusdat te r , død 31. dec. 1642. Stenen er bekostet 
af ægtefællen Christen Hansen i Sandager. Gotlandsk kalksten, 126 x 5 6 cm, 
med fordybede versaler. Nederst på stenen et skjold med initialerne C H S og 
årstallet 1643. Hens tå r i koret ved nordvæggen. 

†Gravsten. 1) O. 1616. Bekostet af Maren hr. Mortens over sognepræst Morten 
Knudsen, død 9. febr. 1616 (sml. al tertavle, s. 1084 og †epitafium), og hans for-
rige hustru, Maren Laur id tzdat te r , død 1612. I stenens hjørner fandtes evange-
listtegnene med evangelisternes navne, og på latin læstes: »De retfærdiges sjæle 
er i Guds hånd«7. 

2) Over bonden Ilder Jørgensen og hans hustru Maren Rasmusdat te r , som 
begge døde 16187. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13,1816—24, div. år (stifts-

øvrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol for Musse Herred 1820—29, Syn over Lollands 
østre Provsti 1829—44, Syn over Musse Herred 1849—1920 (provstearkivet, LA); Syn 
over Musse Herred 1848—80 (Nykøbing bispegård). Afskrift af præsteindberetninger 
til bispen 1706 (GI. kgl. Saml. 2351, Kgl. Bibl.). — Museumsindberetninger af J. Magnus-
Petersen og C. Engelhardt 1879, O. Norn og E. Skov 1951 og Aa. Roussell 1952. 

J. Magnus-Petersen: Notesbog. 1878. S. 57 (NM). 
1 Dronning Sophies Kopibog, s. 214, 275, 313. 2 Kronens Skoder III, 45. 3 Bobé, 

Graae og West: Danske Len, s. 148. 4 Smst. s. 150. 5 Bircherods MS. 1732 (Kgl. 
Bibl.). 6 Larsen: Laaland-Falster II, 64. 7 Præsteindberetning 1706. 

Fig. 6. Vester-Ulslev 1792. 



Fig. 1. Kettinge. Ydre, set fra syd. 

K E T T I N G E K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Om kirkens ejerforhold savnes oplysninger indtil 1666, da den tilhørte kronen1, som 
imidlertid 1689 overdrog den til landsdommer Povl Matthiesen2 (sml. †begravelse, 

s. 1099), hvis arvinger solgte den til Nysted-købmanden Christen Bremer3 (sml. †begravelse, 
s. 1100). Gennem ægteskab med dennes enke, Wennike Cathrine Desington, kom byfoged 
i Nysted Michel Alrøe i besiddelse af kirken og nævnes som ejer 17264 (sml. kiste nr. 2, 
s. 1100). Senere tilhørte den hustruens tredie ægtemand, Johan Meyer i Nysted3 (sml. 
alterstager, s. 1095), og 1755 ejedes den af Julius Henrich Fugl i Nysted4. 1770 var grevinde 
Raben ejer af kirken5, som 1786 indlemmedes i grevskabet Christiansholm (Aalholm), 
hvorunder den stadig hører6. 

Kirken ligger på fladt terræn midt i byen. Kirkegården er udvidet mod syd, 
hvor den mod vejen har moderne mur med jernlåge. Nordsiden mod præste-
gården har trådhegn, men iøvrigt hegnes kirkegården af et stendige, hvori 
temmelig store asketræer vokser. Diget er delvis forhøjet i ny tid. I nordsidens 
østre del står en middelalderlig, rundbuet portal med køre- og ganglåge, der 
er falsede på indersiden. Under portalens lave, brynede takker sidder små 
cirkelblændinger og en lille rektangulær blænding. I vestsidens nordre del står 
en lignende, kamtakket køreportal ved siden af et stort asketræ. 

Aa. Rl. 1952 
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Fig. 2. Kettinge. Plan. 1:300. Målt af O . J u n g 1944. 

Den meget lange kirke består af romansk skib, senromansk tårn, gotisk øst-
forlængelse og gotisk sakristi. Et †våbenhus har stået på sydsiden. Hele kirken 
er præget af en af professor Hans J. Holm ledet, i 1897 afsluttet restaurering. 

Den romanske kirkes kor og gavle må formodes at være nedrevet, og skibets 
sydside er skalmuret og stærkt restaureret. Dog ses en østre hjørnelisén, der 
optager en rekonstrueret skråkantsokkel. Vestligst på muren sidder et restau-
reret, romansk vindue, og midt på muren er spor efter et andet. Et tredie har 
Hans J. Holm iagttaget vest for det østligste moderne vindue i form af et rund-
buet vinduesstik bestående af to halvstensstik med et omløbende løberskifte 
over hvert . Sydportalen sporede Holm som en t i lmuret rundbue. På skibets 
nordside er den romanske arki tektur trods stærk restaurering godt bevaret og 
de romanske detailler omhyggeligt istandsat (fig. 3). Muren har hjørnelisener 
og enkelt skråkantsokkel; de t re romanske vinduer har af t rappet sålbænk, 
lysningssten og pudset stikunderside, indvendigt er stikket helstens. Det vestre 
vindue er forsynet med blyrude, de to andre er blændede i lysningen. Den til-
murede nordportals lave fremspring afsluttes med to afrundinger (fig. 4); frem-
springets østlige del har været ødelagt af et stort, spidsbuet vindue. Den mange-
falsede døråbning har yderst en helstens rundbue over affasede, lodrette false 
og en vederlagssten bestående af en vulst og en lille platte, der også går over 
de to næste false, hvoraf den anden er en rundstav med klokapitæl. Den inder-
ste fals er forneden affaset, men har helstens stik uden fas. Nordsidens rundbue-
gesims er moderne. På indersiden af skibets mure ses over hvælvene blank mur, 
men ingen oprindelige detailler. 
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Fig. 3. Kettinge. Det romanske skibs nordside, 

Tårnet er en senromansk tilbygning, men så stærkt overpudset, at næsten 
alle detailler er tilsløret. Forbandte t af de røde munkesten er meget uregel-
mæssigt, der er konstateret indtil seks bindere på rad ; indvendig ses en glittet, 
romansk rygfuge. Udvendig er hele murfoden med skråkantsokkel ny. Syd-
siden har et højtsiddende, romansk vindue, der indvendig er afskåret af det 
gotiske hvælv og er t i lmuret i yderflugten. Vinduet har indvendig helstens stik 
med pudset underside. I lysningen er med mørtel dannet en fals mod et ege-
brædt på 88 x 33—38 cm, der udefra uden ophængningsanordning har lukket 
hullet. Vinduets udvendige smig er pudset og hvidtet før tilmuringen. Vinduets 
højde over jorden synes at angive, at det har ført ind til et tårnpulpi tur , som 
der iøvrigt intet vides om, men som formodentlig har ha f t arkadebuer ind mod 
skibet. Opførelsen af disse buer, som man må tænke sig såvel i pulpiturstok-
værket som i underetagen, har medført , at skibets romanske vestgavl er ned-
revet i sin fulde højde. Da arkademuren senere blev nedrevet, lod man tårn-
muren derover hvile på en stor spidsbue, hvorunder der er muret en moderne 
forstærkningsbue. Tårnets første mellemstokværk har mod nord og syd flad-
rundbuede glugger med smig og fals og vandret bund; det søndre er blændet. 
Andet mellemstokværk har mod øst en lignende, men noget omdannet glug 
mod øst ved siden af skibets tagryg. Glamhullerne er i deres nuværende form 
nye, før restaureringen var de fladbuede eller kurvehanksbuede. Også tårn-
gesimsen er ny, den bestod før restaureringen af et afrundet rulskifte over en 
udkragning. Indvendig ses i klokkestokværket radiale bomhuller samlede ved 
hjørnerne. De ligger 135 cm under muroverkanten. Tårnets pyramidespir er nu 

Danmarks Kirker, Maribo amt. 69 

Aa. Rl. 1952 



1090 M U S S E H E R R E D 

dækket med bæverhaler og har stor fløjstang. 1755 angives spiret at være spån-
tækt (præsteindb.). Tårnrummet er i gotisk tid blevet overdækket med et kryds-
hvælv med vægbuer og pærestavprofilerede ribber, der har halvstens overribber. 
Dette er næppe sket, før det formodede tårnpulpi tur blev taget ned, og for-
modentlig er tårnhvælvet muret samtidig med skibets hvælv. I tårnets vestmur 
har høj t under hvælvbuen været indsat et stort, fladbuet, falset vindue, der 
blev »forbedret« ved restaureringen sammen med vestdøren, der 1853 var fore-
slået indsat, »hvorved en lys og hvælvet vestibule er vundet« (syn) i modsæt-
ning til det gamle, mørke våbenhus. Skillevæggen mellem skib og tå rnrum 
er vist opsat samtidig. 

Trappehuset ved skibets sydvesthjørne er vist gotisk, omend stærkt ommuret 
allerede inden restaureringen. Bag den f ladrundbuede dør hviler spindeltrap-

Fig. 4. Kettinge. Nordportal. 1:50. Målt af Preben Saggau 1944 (s. 1088). 
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pens trin på vandret te udkragninger. I gulvets røde 
mursten ovenfor trappen er nedlagt en lilje af 
gule teglsten. 

Østforlængelsen er antagelig i 1300-årenes begyn-
delse opført som erstatning for den formodede ro-
manske korbygning. Det gotiske kor er bygget i 
samme bredde som skibet af røde munkesten i 
munkeforbandt og med samtidige støttepiller på 
langmurene og ved det femsidede østfag. Pillernes 
nuværende afslutning og udsmykning er moderne. 
Af de oprindelige vinduer findes nu kun det store, 
blændede stavværksvindue i øst (fig. 5). De ydre, 
lodrette false er fasede, anden fals er kvar t rund, 
delvis fornyet, tredie fals består til dels af kun 
7 cm tykke søjlestavssten. Det kun delvis bevarede 
netværk, hvoraf et brudstykke er i Nationalmu-
seet, er af vulkansk tuf . Indvendig ses dele af den 
ene midtstav, der har sædvanlig vinduesprofil og 
et svært vinduesjern. Under vinduet sidder en 
lille, f ladbuet, falset glug. Hans J. Holm rekon-
struerede vinduerne i de øvrige fag af østforlæn-
gelsen efter delvis bevarede stik som simple stav-
værksvinduer, men det vides ikke, om de alle oprindelig har haf t netværk af tuf. 

Østforlængelsen har t re samtidige hvælv, hvis ribber forneden har pære-
stavprofil, men er retkantede foroven. I østhvælvet er profilet på midten af-
brudt af en firkantet klods, og ribberne hviler her på profilerede konsoller, 
medens de helstens gjordbuer og kvarts tens vægbuer i de to andre fag hviler 
på konsoller med skråkantprofilering; hvælvene har helstens overribber. Ind-
vendig har kormurene et kvarts tens tilbagespring, i østfaget i sålbænkshøjde, 
i de andre fag ca. 2,5 m over gulv. 

Det romanske skibs tre krydshvælv må være omtrent samtidige med øst-
forlængelsens. Det vestligste fag er meget smalt af hensyn til de oprindelige 

døre i midtfaget . De har helstens vægbuer, falsede gjordbuer og langs vægbuerne 
en kvarts tens liste. Hvælvene hviler på falsede vægpiller med profileret kapitæl, 
det nordvestre noget forenklet. Ribberne er forneden kvartstens, foroven halv-
stens; helstens overribber. I alle hvælvingerne var før restaureringen indlagt 
svære trækbjælker, som nu er ers ta t te t med snoede jernankre. 

Det gotiske sakristi er så stærkt skalmuret, at ingen oprindelige detailler er 
synlige. Det har en oprindelig krydshvælving med halvstens vægbue mod kor-
muren; ingen overribber. Døren til koret er udvidet i barok form, da bygningen 

69* 

Fig. 5. Kettinge. Østvindue. 
1:50. Målt af O . Jung 1944 

(s. 1091). 
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t j en te som gravkapel (sml. s. 1099); den dertil hørende jerndør sidder nu mellem 
skib og tå rnrum (sml. s. 1097). Fra denne tid s tammer antagelig også et rundt 
vindue mod øst og vest og et lavt valmtag, som forefandtes inden restaureringen. 
Bygningen anvendes nu som varmekælder og præsteværelse. 

†Våbenhuset på sydsiden anvendtes efter 1853 som materialhus7 , og 1872 
foresloges det nedrevet, hvilket var sket inden restaureringen i 1890'erne. 1838 
ønskede synet et vindue indsat i våbenhuset, der var helt mørkt . 

Tagværkerne er nyere og hængt med vingetegl, spiret dog med bæverhaler. 
1890 blev 10 fag med gammelt munketag nedtaget (rgsk.). 

Gulvet i kor og skib er ved restaureringen lagt af røde og gule mursten i 
monster, i tårnet ligger grå og gule fliser samt sort-hvide marmorfliser og i 
præsteværelset grå og gule fliser. Hele kirken har nu, bortset fra det romanske 
skibs nordside, store moderne stavværksvinduer og moderne gesimser. Detail-
lerne står røde mod hvidtede mure; før restaureringen var kirken »farvet«, 
sandsynligvis lyserød. 

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

Hvælvingerne i kor og skib er helt dækket af sengotiske kalkmalerier, som 
muligvis kan henføres til Elmelunde-mesterens skole. Billederne er imidlertid 
så stærkt restaurerede af Mads Henriksen i 1897, at de nu for største delens 
vedkommende fremtræder som hans værk8. Østhvælvet rummer en dommedags-
fremstilling, i midten Kristus som verdensdommer, flankeret af Maria og Jo-
hannes Døberen; i den nordligste kappe lukker S. Peder de salige ind i himmel-
borgen, og i sydkappen pines de fordømte og nedstyrtes i helvedesuhyrets 
gab. I andet hvælv fra øst vises skabelsen; i nordkappen skaber Gud sol, måne 
og stjerner og sætter deres baner, her er i kappefligene desuden malet evange-
listerne Lukas 's og Johannes 's symboler; i østkappen skabes jord, fugle, fisk 
og dyr, og i sydkappen mand og kvinde, i kappefligene findes her Markus's 
og Matthæus's symboler; endelig ses i vestkappen syndefaldet og uddrivelsen 
af paradis. I de tre næste hvælv skildres lidelseshistorien, begyndende i tredie 
hvælvs østkappe med Kristi bøn i Gethsemane have og judaskysset. I vest-
kappen fremstilles Kristus for Herodes og Pilatus, mellem hvis højryggede 
stole Judas ses hængende i et træ. Sydkappen viser hudflettelsen og nordkappen 
bespottelsen. I kappefligene ses her mod nord bebudelsen og Marias møde med 
Elisabeth, mod syd kongernes tilbedelse og fremstillingen i templet . I f jerde 
hvælving ses mod nord tornekroningen og mod øst korsbæringen. I sydkappen 
kaster soldaterne lod om kjortelen, mens en mand rækker Kristus et bæger(!), 
og i vestkappen nagles Kristus til korset. I femte hvælvings østkappe stikker 
Longinus spydet i siden på den korsfæstede; ved den ene side står Johannes 
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Fig. 6. Kettinge. Indre, set mod øst. 

og kvinderne, ved den anden side ses bl. a. høvedsmanden til hest. Sydkappen 
viser nedtagelsen af korset, i vestkappen begræder og salver kvinderne liget, 
og i nord ses gravlæggelsen. Alene vesthvælvets billeder er nrestaurerede, men 
meget utydelige. Der synes i alle kapper at have været malet store djævle, i 
vestkappen forstyrrer de således en kvinde i at kærne smør, og i øst ses desuden 
en klokke. En indskrift i vest synes noget forvansket, muligvis har der på 
plattysk skullet s tå: »hialp got« (»hjælpe Gud«). Billedbaggrunden er overalt 
strøet med stjerner og firbladede blomster; ribbedekorationerne er nye, und-
tagen i østhvælvet, rosetterne i hvælvingstoppene og kappefligenes ranke-
motiver er nymalet efter fundne spor. Farverne er overvejende holdt i gult og 
rødt og virker som helhed behageligt. 

Udsmykningen af t å rn rummet og præsteværelset er ny, udfort 1897. 
Samtidig med hvælvingerne er også væggene i sengotisk tid blevet dekoreret 

med »en art arkitekturmalerier«, som nu er helt forsvundne. Det samme gælder 
nogle rester af glittet puds med ornamenter »i romansk karakter«, som fandtes 
under de gotiske vægbilleder i den romanske del af kirken, samt en ribbede ko ra-
tion bestående af striber og palmetagtige blomster, som formodentlig er malet 
kort efter hvælvingernes opførelse. Endelig skal der på ribber og buer have 
været en renaissancedekoration i mørke grå farver. 

E. Skov 1951 
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I N V E N T A R 

Alterbord, 87 cm højt , 212 cm langt, opmuret af munkesten, 31 cm fra korets 
østvæg; bordet dækkes på de tre sider af et moderne, umalet alterbordspanel. 

†Alterklæde af blåt manchester, nævnt som gammelt 1798 (rgsk.). 
Altertavle i høj-renaissance, ifølge †malet årstal skænket 1612. Tavlen, der 

synes udgået f ra samme værksted som prædikestolen (s. 1096), svarer i opbyg-
ning til altertavlen i Døllefjælde (s. 1047), men er rigere udsmykket med engle-
hoveder og dygtigt skåret beslagværk. Det tredelte storstykke har i midten 
et malerifelt flankeret af to smalle sidefelter, indeholdende nederst en kvadra-
tisk fylding i pærestavramme, derover et slankt arkadefelt og øverst en lille 
t rekantgavl . Af de slanke storsøjler, som bærer den stærkt fremspringende 
gesims, mangler nu det yderste par. Det glatte postament har på midten en 
volutsvungen englehovedkonsol, som bærer et lam, hvilende på en bog. Topstyk-
kets tre arkadefelter har udsvejfede pilastre, som i midtfel tet er vendt på hove-
det ved en istandsættelse. Tavlen krones af en t rekantgavl med et englehoved i 
gavlfeltet. Stor- og topvingerne er forsvundet, mens de små postamentvinger 
er bevaret under storstykkets sidefelter. Yderst på topstykkets postament og 
gesims samt over topgavlen er på firkantede postamenter anbragt store basun-
blæsende engle. 

Tavlen står nu i renset egetræ. 1755 fandtes foruden adskillige skriftsteder 
årstallet 1612 samt lensmanden på Aalholm Knud Urnes og hustru Margrethe 
Grubbes navne og våben (præsteindb.). I s torstykkets midtfel t sidder nu et 
maleri af Kristus på korset, en kopi efter Rubens, signeret Marion Saxtorp 
1942. Billedet har afløst et ældre maleri: Hyrdernes tilbedelse, efter Jordaens, 
svarende til et maleri i Fuglse kirkes altertavle (s. 722); det hænger nu på 
skibets nordvæg. Det oprindelige alterbillede forestillede nadveren (præsteindb.). 

Altersølv. Kalk f ra 1785, 23 cm høj. Rund fod med fodplade og hulkehl over 
vulst, tr inde skaftled og fladrund, midtdelt knop; kraf t igt bæger med udsvejfet 
kant , indvendig forgyldt. Under bægerets rand står med graveret kursiv: 
»Givet til Kiett inge Kirke Anno 1785 Af«, og derunder i en oval med festons 
og sløjfe initialerne »A C H R« (Anna Catharina Henningia Raben, født von 
Buchwaldt) . På bægerets modsat te side er graveret to kronede våben for 
Raben-Levetzow og Buchwaldt. I bunden Københavns bystempel 1785 og 
mestermærke for Zacharias Jonsen (Bøje 605); på randen er indprikket en 
vægtangivelse: »W. 42 lod l½ qt.« Disk f ra 1946, stemplet I. Holm. Oblatæske, 
rimeligvis samtidig med kalken, cylindrisk. Tvm. 8 cm. På låget er graveret 
samme initialer som på kalken. Under bunden Zacharias Jonsens mestermærke 
og indprikket vægtangivelse: »W. 9 lod l½ q.«. 

*Kalk f ra 1663, se Bregninge kirke. †Disk, glat, med cirkelkors på randen. 
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E. Skov 1951 
Fig. 7. Kettinge. Prædikestol (s. 1096). 

Ingen stempler. Ombyt te t 1946. †Oblatæske af sølv med initialerne P M (Povl 
Matthiesen, sml. begravelse, s. 1099). 

Vinflaske af tin, fra o. 1700. Fladt, firesidet legeme med lille skruelåg foroven. 
På siderne er fastgjort en bærerem. Under bunden to ens, noget utydelige me-
stermærker med bogstaverne M L. 

Sygekalk fra 1785, 14 cm høj. Formen svarer til alterkalkens (s. 1094), og på 
bægeret er samme initialer indprikket med kursiv. Under bunden er indprikket : 
»Weier Med Tilbehør 27 lod 12 qt.«. Samme stempler som på alterkalken. Disk, 
glat med graveret cirkelkors. Forgyldt. I bunden Københavns bystempel 1732 
og to mestermærker for Zacharias Jonsen, hvoraf det ene er anbragt oven i et 
ældre, udslebet stempel. †Oblatæske, nævnt 1798 (rgsk.). 

Alterstager i barok, skænket 1737. Bred, karnisprofileret fod, skaft bestående 
af en halvbaluster mellem to kugler, karnisprofileret lyseskål. Lysetorn af malm. 
På foden graveret kursivindskrift, ens på begge stager: »Foræret til Kiettinge 
Kierche af Johan Meyer og Wennike Cathrine Desington cl. 29. october 1737«. 

Højde 56 cm. 
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†Messehagel af rødt fløjl med guldsnore, nævnt 1798 (rgsk.). 
Døbefont, romansk, af granit. Den tøndeformede monolit har foroven en tov-

stav under en kraft ig fals og derunder i svagt relief en buefrise med liljer, kors, 
en engel og en kriger med sværd og skjold. Overgangen mellem kumme og fod 
markeres af en bred tovstav. På foden er hugget tre mandshoveder. 1883 kræ-
vedes fonten renset for overmaling (syn). Tvm. 77 cm. (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 55, 61, 122 f.). 1755 var fonten omgivet af et †»futteral« af t ræ (præsteindb.), 
og 1820 ønskede synet t ræværket om og over fonten borttaget, da det var for-
faldent og højst uanstændigt ; i stedet skulle sættes en ny beklædning om stenen. 

Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra O.1575. I bunden findes en fremstilling 
af bebudelsen omgivet af to minuskelringe, på randen stemplede ornamenter. 
Tvm. 52 cm. 

Dåbskande af tin fra o. 1850. 
Korbuekrucifiks, sen-gotisk, fra o. 1520. Hovedet, som bærer flettet torne-

krone, hælder stærkt fremover mod højre, ansigtsformerne er ret plumpe. 
Hvælvet brystkasse med markering af ribbenene, lille sidevunde. Vistnok nyere 
arme. Kort lændeklæde med snip på midten og i højre side. Højre fod er lagt 
over venstre. 98 cm høj. Nyere korstræ. Figuren er i nyere tid malet hvid med 
brunt hår og lyseblåt lændeklæde. På skibets nordvæg. 

Prædikestol (fig. 7) i høj-renaissance fra 1610, signeret C L (sml. Fejø prædike-
stol, s. 877). Den hører til de bedste af værkstedets mange arbejder og svarer i 
opbygning nøje til prædikestolen i Vejleby (s. 831), som dog er ringere udført, 
hvilket især gælder evangelistfigurerne. Den eneste afvigelse består i, at frise-
fremspringene over søjlerne er glatte, mens de i Vejleby er udformet som bøjler 
med englehoveder. Snedkersignaturen, et sammenskrevet C L (reliefversaler), 
er skåret i det ene postamentfremspring. Den samtidige, sekskantede himmel 
har tandsnit , æggestav og konsolliste på gesimsen, gennembrudte hængestykker 
og store, udsavede topstykker med beslagværk. Under hjørnerne findes drejede 
hængekugler. Loftet støttes af en konsolliste og er inddelt i småfelter. 

Stolen står nu i renset egetræ, men i postament- og frisefelter ses spor af 
frakturindskrif ter . 1755 kunne man, foruden adskillige skriftsprog, læse: »Denne 
Prædickestoel haver Hr. Peder Clausen ladet opsætte for sin sal. formands, 
Hr. Sørren Bøgs og hands Børns desligeste for sin Husfrues Mette Basmus 
Dat ters Skyld og til sin egen lære stæd her i Kirken, Gud til Ære, Kirken til 
Beprydelse og meenige Sognefolck til en ævig Amindelse Anno 1610« (præste-
indb.). 

Stolestaderne s tammer fra restaureringen i 1890'erne. De to øverste stole-
stader i søndre side har gavle fra 1635. Hver gavl har et arkadefelt, hvis bøjle-
formede pilastre er smykket med fladskåret rankeværk og akantusblade. Bue-
slagene har tilsvarende rankeværk med hvirvelrosetter og konsollignende »slut-
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sten«. I frisefeltet over arkaden står på 
den ene med reliefversaler: »Bekosted 
af Peder Anders(en) Bredal [sognepræst 
1625—60] oc« og på den anden: »Mar-
grete Andersd(atter) 20. jun. 1635«. Po-
stament og topstykker er nye. Herskabs-
stol f ra 1897, øverst i nordsiden. 

†Skriftestol med indskrif t : »Hr. P. C. 
(Peder Clausen, sml. prædikestol, s. 1096) 
Anno 1610« (præsteindb. 1755). 1808 var 
skriftestolen meget mådelig (syn). Stolen 
var sandsynligvis udført i samme værk-
sted som prædikestolen, og en rest af den 
er mulig bevaret i et topstykke, svarende 
til prædikestolshimlens, blot mindre, som 
nu er anvendt over et maleri (se ndf.). 

†Kiste med jernbeslag, nævnt som 
gammel 1798 (rgsk.). Den fandtes endnu 
18489. Et indmuret †skab, hvori alter-
sølvet gemtes, nævnes 1798 (rgsk.). 

Gitterdør (fig. 8) af smedejern, regence, 
fra beg. af 1700'rne. Dørfløjene, som har 
fladbuet afslutning foroven, deles af vandret te bånd i skiftevis rektangulære 
og kvadratiske felter, af hvilke de nedre er udfyldt med et netværk, besat med 
rosetter, mens gitteret foroven er formet som bladmontanter . I gavlfeltet findes 
rankeslyng med blomster. I hver fløj sidder en krans af palmegrene med spejl-
monogrammerne »P M« og »I P« (Povl Matthiesen og Ide Portuan, sml. †kister, 
s. 1100). Gitteret sad oprindelig mellem koret og gravkapellet (nu præste-
værelse), men flyttedes, rimeligvis 1897, til sin nuværende plads i skibets vestdør. 

Pulpiturer i skibets vestende og tårnrummet , fra 1897. †Pulpi tur , nævn I 
1816 og 1846 (syn). 

Orgel fra 1897. †Orgel skænkedes af kirkeejeren 18607. 
To †pengetavler med bjælder nævnes 1798 (rgsk.). 
Præsterækketavle, nyere, i t å rnrummet . 
Maleri, oprindelig fra altertavlen (sml. s. 1094), i ramme med pærestav, kro-

net af et topstykke i høj-renaissance, muligvis s tammende fra †skriftestol (sml. 
ovenfor). På skibets nordvæg. 

Lysekronerne er nye. En †lysekrone i kapellet nævnes 1798 (rgsk.). 
†Lysearm til tre lys, ved prædikestolen; nævnt 1798 (rgsk.). 
Kirkeskib, fregat, fra 1800'rne. I tå rnrummet . 

Hude fot. 
Fig. 8. Kettinge. Gitterdør (s. 1097). 
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Tårnur, nyt . †Tårnur nævnes 1798 (rgsk.). 
Klokker. 1) 1407. Om halsen minuskelindskrift : »ave benigne iesu, ave maria 

gracia anno d(omi)ni mcdvii t(em)p(or)e dionisii« (»hil være dig, velsignede 
Jesus, hil være dig, Maria, du benådede. I Herrens år 1407 i Dionysius' tid«). 
Dionysius var rimeligvis præst ved kirken, da klokken blev støbt. Uldall, s. 152, 
henfører den tillige med en række andre klokker i amtet til klokkestøberen 
Pether . Tvm. 93 cm. 

2) 1591, støbt af Michel Westphal i Rostock. Om halsen firelinjet indskrif t : 
»An(n)o 1591 lod erligh och velbørdige frue Wivicke Podbusk thil thil (!) Lind-
holm, erligh och welbørdigh mandt Niels Bildt thil Rafnholt , her Rasmus 
Laursen, Rasmus Nielsen, Jesper Persen I. K. sog. kirke wergh met forne frue 
Wivicke herstet«. På slagringen: »Verbum Domini manet in æternum, mester 
Michkel Westfal« (herefter er slagringen beskadiget). Tvm. 102 cm. 

3) Omstøbt 1909 af Løw og Søn. Ophængt i østre tårnglug. 
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 afleveredes den mindste klokke, som 

vejede to et halvt skippund, fire lispund (432 kg), den anden beholdt kirken 
mod at betale 40 lod sølv. 

2) 1654, med indskrif ten: »Anno 1654 er denne Kett inge kirckis kloche støbt, 
pastore m(agistro) Petro Bredal, kirchevergere Rasmus Mathson, madam 
Danckwart oc Rasmus Morthenson. Soli Deo gloria (Gud alene æren). L H D D«. 
Omstøbt 1909. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle over sognets faldne i Treårskrigen og krigen 1864. I t å rnrummet . 
Gravsten. 1) O. 1616. Jens Harbo i Frostrop, død 11. maj 1615 i sin alders 

52. år, og hustru Anne Jorgens Daater, død 23. jan. 1616 i sin alders 39. år. 
Bremersandsten, 192 x 102 cm, med reliefversaler. I hjørnerne medailloner 
med evangelisttegnene. Religiøs randskrift . I t å rnrummets østvæg. 

2) O. 1619. Søren Bøg (Severinus Bøgius), født på Fyn, præst i Sorø, Odense, 
Nysted og Kettinge, død 29. marts 1607, 72 år gammel, i sit embedes 41. år og 
efter 35 års ægteskab, og hans anden hustru, Mette Rasmusdat ter , født i Odense, 
død 30. ma j 1619, 69 år gammel, efter 40 års ægteskab. Af otte børn var de 
syv døde før faderen. Grå, gotlandsk kalksten, 229 x 146 cm, med reliefversaler 
(randskrift) og fordybede versaler. Et rektangulært skriftfelt med latinske 
disticha midt på stenen flankeres af to karyatider i lavt relief, »Arbejdet« og 
»Hvilen«, hvorunder to skjolde med initialerne S I B og M R D. Over ind-
skriftfeltet er et mindre, rektangulært felt med relief af Kristi dåb, og i hjør-
nerne findes ovale reliefmedailloner, forestillende Adams skabelse, et dødninge-
hoved, en mand i en kiste og en hovedløs krop, som løfter livets krone. De enkelte 
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relieffer ledsages af tilsvarende skriftsteder på latin. Mellem de nederste me-
dailloner står skrif tstedet 2. Tim. 4,7 på latin. Randskrif ten indeholder den 
egentlige gravskrift . I t å rnrummets sydvæg. 

3) O. 1645. Borger i Nykiøbing Knud Søfrensen, død 22. nov. 1626, 28 (eller 
38) år gl., og Hans Madtsen Brode, »barnfød oc borger her samested«, død 
<16. april 1657>, alderen ulæselig, samt begges hustru, Maren Pedersdaater, 
født i Holsten, død 25. mar ts 1645, 53 år gammel. Figursten af gotlandsk 
kalksten, 183 x 133 cm, med reliefversaler. Over indskriften, som optager halv-
delen af stenen, er der et relief af de afdøde i halv figur under et tredobbelt 
bueslag, båret af volut- og englehovedkonsoller. I hjørnerne findes cirkel-
medailloner med evangelisterne og deres tegn og forneden tre skjolde med 
initialerne, mændenes har desuden bomærke og kvindens et englehoved og 
Jehovanavn. En åbenbart senere indhugget randskrif t på tysk fortæller, at 
stenen tilhører Johan Holst, hans hustru Sophia Gerbetu?r og deres arvinger 
1658. Samme værksted som gravsten nr. 10, 12, 13 og 18 i Stubbekøbing 
(s. 284 f.) samt nr. 4 i Radsted (s. 998). I t å rnrummets østvæg. 

4) O. 1705. Giert Erichsen Bremer, født i Naschoug 1629, deponerede fra 
Herlufsholm i sit 21. år, var siden tredie klasses collega i Naschoug og derefter 
kapellan i Erindlef i tre år ; 1664 kom han til Kiettinge og var sognepræst i 
41 år, de sidste 10 år desuden i Breininge. Han var første gang gift med Inge-
borre Jacobsdat ter i 17 år (tre sønner, to døtre), anden gang med Anna Hans- v 

dat ter Hammer i 23 år (een søn). Han døde 1705 i sin alders 76. år. Grå kalksten, 
232 x 180 cm, med reliefversaler. Største delen af stenen optages af et cirkulært 
indskriftfelt , hjørnerne er udfyldt med blade. Indmuret i t å rnrummets nordvæg. 

Sakristiet indrettedes o. 1700 til begravelse for landsdommer Povl Matthiesen. 
Over indgangen, hvis gitterdør nu er anbragt mellem tårn og skib (s. 1097), 
sidder i koret en indskriftplade af rødgrå kalksten med versaler og kursiv: 
»Her under giemmes Det jordiske Af Wel Ædle oc Wel Byrdige Herre Povel 
Matisen Kongeli (!) Majest. Just i tsraad oc Lands Dommer I Laaland oc Falster 
oc Hans elskelige Husfrue Frue Ide Por tuan som haver Bekostet Dette Be-
gravelses Stæd Hvor Til Er Giwet En Capital 200 Sldr. Af Hvis Renter Kier-
kens eyere skal Wedligeholde Samme Paa det Deres Støv Maa hvile U Rørt 
oc i Fred Til Den Store Opstandelses Dag«. I kapellet stod 1755 tre †kister, 
hvoraf to havde indskrif t : 

1) 1708. Paul Matthiesen, justits- og kancelliråd, landsdommer over Laaland 
og Falster i 37 år, død 12. juni 1708 i sin alders 76. år. 

2) 1715. Fru Ide Portuan, gift med landsdommer Povl Matthiesen, født 
22. febr. 1658, død 28. april 1715. 

3) Rimeligvis deres eneste barn, som døde straks efter fødselen. Kisterne 
blev, antagelig i begyndelsen af 1800'rne, nedgravet på kirkegården. 
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† M u r e t begravelse. U n d e r k o r e t s gu lv , f o r a n a l t e r e t , f a n d t e s 1755 en m u r e t 
b e g r a v e l s e m e d t r e †kis ter: 

1) K ø b m a n d i N y s t e d Chr i s t en B r e m e r , som k ø b t e k i r k e n af j u s t i t s r å d P o v l 
M a t t h i e s e n . 

2) B y f o g e d i N y s t e d Michel Alrøe, k i r k e n s n æ s t e e je r . 
3 ) W e n n i k e C a t r i n e D e s i n g t o n (sml . a l t e r s t a g e r , s . 1095), som f o r s t v a r g i f t 

m e d Chr i s t en B r e m e r , s iden m e d Michel Al røe . 

Regnskaber 1790—98, div. år (Aalholm godsarkiv). — Synsforretninger over Kirker 
og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24 (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Provsteprotokol 
for Musse Herred 1820—29, Syn over Lollands østre Provsti 1829—48, Syn over Musse 
Herred 1849—1920 (provstearkivet, LA); Syn over Musse Herred 1861—80 (Nykøbing 
bispegård). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og C. Engelhardt 1879, 
J. Magnus-Petersen og Sophus Müller 1889 (kalkmalerier), O. Norn 1942 og Aa. Roussell 
1952. Indberetning til lensgreve Raben Levetzau af Hans J. Holm 1890 og M. Henriksen 
(kalkmalerier) 1898 (Aalholm godsarkiv). 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 6 (NM). — Hans J. Holms skitsebøger. 1889. K 10 
12 (tagværker m. m.; Kunstakademiet). 

1 Fortegnelser over Danmarks Kirker 1666 (RA). 2 Kronens Skøder III , 5. 3 Præste-
indberetning 1755, jfr. Holms Saml. (LA). 4 Notificationer i Anledning af Forordn, af 
8. Nov. 1726 (RA), jfr. præsteindberetning 1755. 5 Notificationer i Anledning af Forordn, 
af 8. Nov. 1726. 6 Bobé, Graae og West: Danske Len, s. 211. 7 F. R. Friis: Musse 
Herred II, 99. 8 I hvor høj grad dette er tilfældet, fremgår af konservatorens beretning, 
hvor det hedder, at »saa at sige alle Malerierne sad meget løst paa Pudsen, saa at Stør-
stedelen kunde støves af, og der er da ikke saa meget igjen, som man kan pege paa som 
det virkelige Gamle«. Eksempelvis kan anføres, at billedet af hudfletteisen er »fuldstændigt 
nyt«, idet der »kuns fandtes Marterredskaberne igjen tilligemed Fængselsvinduet og det 
øverste Partie af Søilen, hvortil Jesus var bunden«. I nogle tilfælde er det endda tvivl-
somt, om motivet er det oprindelige. Således siges om billedet i fjerde hvælvings syd-
kappe: »Iblandt enkelte uforstaaelige Rester af Farve og Streger, saae man en Haand 
række et Ræger, og Tanken maat te da ledes hen paa Matth. Ev. 27. c. 34. v.«. 9 Larsen: 
Laaland-Falster I, 67. 

K I L D E R OG HENVISNINGER 

Fig. 9. Kettinge 1776. 



Fig. 1. Bregninge. Ydre, set fra sydvest. 

B R E G N I N G E K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken har siden 1695 været anneks til Kettinge1, hvortil den blev henlagt ifølge for-
ordningen 16882; tidligere var den annekteret Herreslev3. Kaldsretten tilhørte 1529 

kronen3, og kirken forblev kongeligt patronat til 1689, da den blev tilskødet lands-
dommer Povl Matthiesen4, hvorefter den delte skæbne med hovedkirken, indtil den 
overgik til selveje 1. januar 1911. 

Kirken kaldes ofte Grønnegade efter kirkebyen5. 
Rhode vil vide, at stedet hørte til de tidligst beboede på Laaland, og at man her 

dyrkede »den store Helgen St. Mads, som helligede Kilder til Lægedoms Kraft«6. 

Kirken ligger i et efter laalandske forhold stærkt kuperet terræn, og kirke-
gården har fald mod nord og øst. Kirken ligger ret fri t vest for den lille by 
Grønnegade og ca. 1,5 km sydvest for Bregninge by. Kirkegården, der oprin-
delig har haf t afrundede hjørner, er udvidet mod nord og har på de andre 
sider gamle stendiger med prægtige asketræer. På nordsiden trådhegn. I det 
gamle norddige skal have stået en kirkegårdsportal; i dette dige blev *Breg-
ningerunestenen fundet o. 1627 og udtaget 1652 for at sendes til København7 . 

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk våbenhus. På kirkegården 
har stået en tømret klokkestabel (præsteindb. 1755), omtalt 16608. 

Aa. Rl. 1952 
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Fig. 2. Bregninge. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1952. 

Den romanske kirke er bygget på svær, nu blottet kampestenssyld af indtil 
31 cm lange, røde munkesten i munkeforbandt og med skæv, glittet rygfuge. 
Kirken har hjørnelisener, dog ikke på skibets gavle, og dobbelt skråkantsok-
kel, der er forvansket på skibets sydside. På korets østgavl (fig. 3) løber den 
øverste skråkant af på hjørnelisenerne og på to mellemlisener, der deler 
undergavlen i t re fag, hvoraf det midterste har et blændet, romansk vindue. 
Gavltrekanten er kraget ud over et tandsnit af afrundede bindertænder på 
højkant og har langs taglinierne og som fodlinie savskifter, det sidste rul-
skiftemuret. I toppen sidder et bredt blændingskors over et savskifte, i det 
iøvrigt glatte gavlfelt er en senere indhugget luge. Gavlen har gavlkonsoller, 
men dens kamme er ikke bevaret. Den er i begge sider s tøt tet af piller fra 
1823 (syn). Korets sydside har en lille, i middelalderen t i lmuret præstedør i 
et fremspring, som afsluttes med tre skråkanter, hvoraf de to øverste løber 
af på lisenen. Den smalle dørs rundbue har halvstens stik med omløbende 
skifte af k rumme løbere; døråbningens anden fals har et lille rundhjørne, der 
i vederlaget med et simpelt overgangsled går over til buens retkant . Syd-
sidens gesims består af et savskifte af rulskiftestillede sten båret af koniske, 
afrundede tænder på højkant . Nordsidens gesims har kun tænderne under en 
udkragning og sugfjæl; oprindelige vinduer ses ikke på korets langmure. 

Skibets østgavl er helt glat uden kamme, men med rester af gavlkonsoller. 
Sydsiden har midt på muren og vest for portalen tilmurede, romanske vin-
duer. Sydportalen (fig. 4) er stadig i brug; den står i et fremspring med to 
skråkantede afslutninger. Den rundbuede dør har omløbende løberskifte, 
søjlestavene har klokapitæler, deres baser er tilslørede; inderste fals er øde-
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lagt. Muren har ingen gesims, men sugfjæl. Nordsiden har vinduer som syd-
sidens. Nordportalen er t i lmuret, så kun fremspringet med to skråkanter ses, 
men den kendes fra en opmåling af Kornerup fra 1859. Den runde bue har 
halvstens stik med omløbende løberskifte, som først begynder to skifter over 
vederlagsbåndet, der er profileret med plat te og vulst. Den tredie fals er en 
søjlestav med et klokapitæl, der på Kornerups tegning ligner kapitælerne på 
Øster Ulslev nordportal (s. 1063). Foran døren ligger en stor trinsten. Nord-
sidens gesims består af afrundede rulskiftetænder, der bærer et almindeligt 
skifte og et skævt savskifte. Gesimsen mangler på murens vestre del, der er 
omsat og har fået en stor støttepille. Over gesimsen en sugfjæl. Vestgavlen 
har lidt over rejsehøjde et konsolbåret savskifte som nordsidens. I gavltoppen 

Fig. 3. Bregninge. Østgavl. 1:100. Målt af H .A.Poulsen 1944 (s. 1102). 



1104 M U S S E H E R R E D 

Fig. 4. Bregninge. Sydportal. 1:50. Målt af J. Heindorff 1944 (s. 1102). 

sidder fire stumper savskifte, hvoraf det nederste er rulskiftemuret og de 
andre sidder i et forsænket felt. Ingen gavlkam, men på nordsiden rester af 
gavlkonsol. Klokken hænger nu i en kurvehanksbuet glug i gavlen. 

Det indre. Korbuen er svagt tilspidset; den har fals i hver side, men lidt 
over den affasede kragsten er det indre led hugget bort. Korets overvægge 
er glatpudsede til rejsehøjde. På skibets loft ses de romanske vinduer med 
helstens stik og lysningssten. Skibets overvægge og vindueslysninger har glat, 
ukalket puds, der ikke synes at have båret kalkmalerier. 

Ændringer og tilføjelser. I kor og skib er indbygget krydshvælv med hel-
stens vægbuer. Korets ribbekryds har topkvadrat . Skibets hvælv er seksdelte 
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E. Skov 1951 
Fig. 5. Bregninge. Indre, set mod øst. 

med lister langs væg- og g jordbuer ; de falsede piller har skråt vederlagsbånd. 
Alle hvælv har helstens overribber. 

Våbenhuset har meget lave mure bygget af munkesten på høj syld; ingen 
gesims, men skrå sugfjæl. Døren er moderne udvidet; gavlen er glat og har 
kam med tre pinakler med afdækningsplade og spir formet i mørtel. Ind-
vendig ses to fladbuede spareblændinger i hver side og brede, murede bænke. 
Åben, moderne tagstol. I ny tid er indbygget en jerntrappe, der giver adgang 
til skibets loft gennem en groft b rudt glug, en meget skæmmende ordning. 

Tagværket over koret er ny t ; over skibet er det i nyere tid omsat af gamle 
materialer med lange krydsbånd. 

Kirkens gulve er af mønstrede fliser, våbenhusets af gule mursten. I murene 
er indsat store, spidsbuede jernvinduer. Kirken er kalket lyserød med t jære t 
sokkel og hængt med vingetegl. På loftet ligger mange munketegl. 

INVENTAR 

Alterbord, nyt, af fyrretræ. 1879 var alterbordet af teglsten. 
Altertavle i høj-renaissance fra o. 1600—1610. Et †malet årstal 1617 da-

terede rimeligvis en staffering. Tavlen synes at have været beslægtet med 
Danmarks Kirker, Maribo amt. 70 
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altertavlen i Kett inge (s. 1094), men er stærkt omdannet ved en restaurering 
18709. Storstykket er fornyet, bortset f ra et par småfelter med rulleværk og 
rosetter, der nu er anbragt som rammestykker mellem sidefelternes slanke 
fyldinger. Midtfeltet flankeres af et par storsøjler med volutkapitæler og be-
slagværks-prydbælter, hvilende på postamentfremspring med vistnok nye be-
slagværksarkader i forsiden. Oprindelig har der antagelig været fire søjler, 
men de yderste er ers tat te t af halspilastre. Storgesimsen, som er forkrøbbet 
over søjler og pilastre, har under den fremspringende kronliste en pærestav. 
Topstykkets postament har for enderne fremspring med englehoveder, hvor-
over er anbragt nyere kors. Topstykket består nu af en beslagværksarkade 
med udsvejfede pilastre og trekantbosser i sviklerne. I arkadefeltet sidder et 
englehoved med volutkapitæl og nye vinger, som tidligere må have haf t plads 
på gesimsen. Topfeltet flankeres af et par søjler med volutkapitæler, som 
bærer en stejl t rekantgavl med æggestav på gesimserne. Øverst et nyt top-
spir. Top- og storvinger er nye. 

Tavlen er egetræsmalet i flere toner med anvendelse af lidt uægte guld, 
rimeligvis 1873, da tavlen blev forskønnet (syn). 1872 var den som det øvrige 
t ræværk perlemalet med forgyldning9. 1755 omtales foruden årstallet 1617 
initialerne R S, I H og K W samt Laurids Grubbe og Anne Sparres våben og 
initialer (lensmand på Aalholm 1616—27); endvidere stod midt på tavlen 
»Her Zacharias Christophersen pastor« (sognepræst 1602—39). I storstykkets 
midtfelt er indsat et maleri af Kristus i Gethsemane, kopieret efter samme 
forbillede som maleriet i altertavle nr. 2 i Halsted kirke (s. 602). 1755 fand-
tes i tavlen et maleri af nadveren (præsteindb.). 

Altersølv. Kalk f ra 1663 med nyere knop og bæger. Sekstunget fod med 
fodplade og lodret s tandkant . På en af fodens sider er fastgjort et støbt 
krucifiks, og på fodpladen er graveret med versaler: »Denne kalch och disch 
er til Ketinge kirke Gud til ære och menigheden til nyte foræret af her 
Rasmus Simonsøn Alrod och Ingeborrig Jacobs Daat ter 1663«. Foden for-
gyldt. Ingen stempler. Bæger og knop er omgjort 1855 (syn). Kalken blev 
overdraget til kirken, da Kettinge kirke 1785 fik nyt altersølv9. Disk, glat, 
med cirkelkors på randen. Ingen stempler. †Oblatæske, »kruuset« (d. v. s. 
knækket rokokoarbejde), nævnt 1798 (rgsk.). 

Alterstager i renaissance fra o. 1600. Kegleformet, profileret fod, skaft med 
vaseled og halvbaluster, fladt profileret lyseskål; lysetorn af malm. Højde 
45 cm. 

†Messehagel af fløjl med guldbesætning, anskaffet 1714, nævnt 1798 (rgsk.). 
1837 ønskedes den fornyet (syn). 

Døbefont, romansk monolit af granit, groft tilhugget. Den eneste udsmyk-
ning består i en dobbelt, sildebensmønstret tovstav langs kanten og en bred, 
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enkeltsnoet stav under den lave, bugnende kumme. Den runde fod spidser 
lidt til nedefter. Tvm. 65 cm. (Ikke hos Mackeprang). 

Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra o. 1575. Bunden har en bebudelses-
fremstilling omgivet af en indstemplet bladranke, og på randen findes to 
cirkler af indstemplede ornamenter samt graveret med versaler initialerne 
A C A. Tvm. 36 cm. Fadet skal for få år siden være fundet under kirkegulvet. 

Prædikestol i høj-renaissance fra 1600—1610. Stolen svarer ret nøje til 
prædikestolen i Gurreby (s. 438), som er signeret C L S. De fire fag har i 
storfelterne beslagværksarkader, som minder stærkt om altertavlens topfelt . 
Postamentets profilerede fod- og gesimslister, fire udsavede, beslagværks-
smykkede hængestykker samt en underbaldakin af s-bøjler er i nyere tid 
f je rne t , og stolen hviler nu på en lukket underdel. Ny opgang. Samtidig med 
stolen er en sekskantet himmel med tandsnit , æggestav og konsolliste på 
gesimsen, udsavede topstykker med beslagværk og drejede spir på hjørnerne. 
Den henligger nu i stumper på loftet. 

Staffering med egetræsmaling i flere toner og uægte guld på beslagværket. 
I postament- og frisefelter er malet arabeskagtige dekorationer. Stolen er 
rimeligvis ændret og himmelen f j e rne t samtidig med, at den flyttedes ca. 
en meter mod øst til sin nuværende plads i skibets sydøsthjørne10 . 

Stolestaderne er nye. 
†Kiste, hvori altersølvet opbevaredes, nævnt 1798 (rgsk.). 
Orgel, nyere harmonium. 
Pengeblok, enkel, fra 1800'rne. †Pengetavler. 1798 fandtes t re trætavler, 

hvoraf een var ubrugelig (rgsk.). 
Lysekroner f ra 1943. 
Mindetavle over de fra sognet faldne i krigen 1864. På skibets nordvæg. 
Klokke f ra 1717, støbt af Henrik Tessin. Om halsen findes en dobbelt 

akantusbort og på siden indskrif ten: »A(nn)o 1717 den 26. october er denne 
klokke omstøbt af sl. fru justitsraad Matthiæsens søstre C. C. P. (Portuan) 
og A. P. Me fudi t Henr. Tessin civis Hafn.« (»H. T., borger i København, 
støbte mig«). Øverst på halsen er indgraveret H I M T H. Ophængt i glug 
i vestgavlen. 

†Klokker. 1528 havde kirken to klokker, hvoraf den største, som vejede 
fire skippund, seks lispund (688 kg), afleveredes ved klokkeskatten samme år. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1787—90 (Kirketiender, Aalholm godsarkiv). — Synsforretninger over 
Kirker og Præstegaarde m. v. 1803 13, 1816—24, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA), 
Provsteprotokol for Musse Herred 1820—29, Syn over Lollands østre Provsti 1829—48 
og over Musse Herred 1849—1920 (provstearkivet, LA), Syn over Musse Herred 1850— 

70* 
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1880 (Nykøbing bispegård) — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen og 
C. Engelhardt 1879, O. Norn 1951 og Aa. Roussell 1952. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 14 (NM). 
1 S. V. Wiberg: Dansk Præstehistorie II, 87. 2 Kirkehist. Saml. 3. Rk. VI, 459. 

3 Frederik l .s danske Registranter, s. 203. 4 Kronens Skøder III, 5. 5 Friis: Laaland 
Falster I, 402, jfr. synsforretningerne. 6 Rhode I, 482. 7 Danmarks Runeindskrifter 
nr. 219. 8 Tingsvidne for Herridslev Treding, Aalholm Len. Komm. 30. aug. 1660. 
V. A. II ,42. 9 F. R. Friis: Musse Herred II, 108. 10 Et fotografi i NM viser stolen 
før flytningen. 

Fig. 6. Bregninge 1792. 



Aa. Rl. 1944 
Fig. 1. Herreslev. Ydre, set fra sydøst. 

H E R R E S L E V K I R K E 
MUSSE H E R R E D 

Kirken var fra 1695 til 1906 anneks til Nysted, hvortil den blev henlagt ifølge for-
ordningen af 16881. Om dens ejerforhold i middelalderen vides kun, at kronen alle-

rede før reformationen havde kaldsretten2. Den forblev under kronen, indtil den på 
auktionen 1725 over det laalandske ryttergods blev solgt til og året efter tilskødet3 

Emerentia Levetzow tillige med Aalholm og Bremersvold og indlemmedes sammen 
med disse godser i det 1734 oprettede grevskab Christiansholm, hvorunder kirken for-
blev, indtil den overgik til selveje 1. juli 1911. 

Sagnet siger, at våbenhuset efter kirkens brand 1608 blev bygget på kirkens nord-
side, fordi alle de kirkegangskoner, der kom til at stå på en bestemt sten syd for kirken, 
døde, inden året var omme4. 

K i r k e n l igger m i d t i b y e n i ve jga f l en N y s t e d - R ø d b y - S a k s k ø b i n g . K i r k e -
g å r d e n er a ld r ig u d v i d e t og omgives af e t g a m m e l t s t end ige m e d låger i no rd , 
syd og øs t . I d e t øs t r e d ige f a n d t e s f r a g a m m e l t i d h o v e d i n d g a n g e n , der be -
s tod af en m u r e t p o r t og låge, som b lev f o r n y e t 1828 (syn) . 1716—17 b lev 
6 0 f a v n e k i r k e g å r d s d i g e o m s a t (rgsk.) . P å k i r k e g å r d e n s n o r d ø s t r e h j ø r n e h a r 
l igget en v i n k e l b y g n i n g (fig. 5), de r s i k k e r t h a r r u m m e t skole og hosp i t a l 4 . En 
a n n e k s k i r k e g å r d e r i n y e r e t i d a n l a g t s y d f o r l a n d e v e j e n . 
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Kirken består af romansk kor og skib og gotisk tårn, alt af munkesten. 
På nordsiden har ligget et våbenhus. 

Den romanske kirke har delvis synlig syld. Munkestenene er ret store, op 
til 30,5 x 15 x 10 cm, i skibets vestlige del findes en indtil 32 cm lang, men 
noget tyndere sten. Munkeforbandtet er meget uregelmæssigt og viser ind-
vendigt på gavlene mange bindere. Kirkens skråkantsokkel er forsvundet på 
det meste af skibet, men findes dog under dets østgavl. Korgavlen har et 
t i lmuret, romansk vindue med halvrundt savskifte. I rejsehøjde og langs 
taglinierne ligger to savskifter, øverst i feltet ses t re små bueblændinger og 
en s tump savskifte. Mellem de spinkle, munketeglsafdækkede fodtinder, der 
står på svagt fremspringende gavlkonsoller, og toptinden ligger ommurede 
gavlkamme. Korets sydside har over et nyere, fladbuet vindue en buefrise 
på højkantkonsoller af trapezform eller med afrundede sidekanter. Tag-
udhænget har sugfjæl. På korets nordside kan nu intet vindue spores, men 
ældre fotografier synes dog at vise, at der har været et romansk vindue midt 
på muren. Buefrisen er som sydsidens, men med regelmæssig vekslen mellem 
konsoller med afrundede sider og almindelige konsoller med rundet underkant . 

Skibets østgavl er glat, uden gavlkonsoller, men med fodtinder og kamme 
som korets og nyere, bred toptinde. Sydsiden har haf t to romanske vinduer, 
begge øst for dørstedet. Dette er nu ganske udslettet og har i nyere tid kun 
givet sig til kende ved en stor tærskelsten. Gesimsfrise og sugfjæl som korets. 
Nordsidens vestre romanske vindue er moderne t i lmuret og har indtil da 
stået lukket med en lem. Den ti lmurede nordportal står i et fremspring med 
skråkantafdækning. Den rundbuede dør har helstens stik med løberskifte; 
døråbningens anden fals er formet som en hulkehl, tredie fals som en søjlestav, 
f j e rde fals er helstens og forhugget af hensyn til dørfløjen. Profilerne går helt 
rundt , men brydes af vederlagsbåndet, der dannes af en formsten med rille 
og rundet underkant , som også følger hulkehlen med en særlig formsten. I 
rundstaven ligger et tærningkapitæl formet før brændingen, men med veder-
lagsstenens rille hugget hen over. Terningkapitælet er også anvendt som 
base. På portalfremspringet ses et tagspor f ra et †våbenhus. Nordsidens 
gesims dannes af små, rektangulære blændinger, nærmest et forsænket tand-
snit, under et savskifte og skrå sugfjæl. 

Det indre har stor, rund korbue med halvstens stik med omløbende løber-
skifte flankeret af rundbuede sidealternicher, som delvis er udfyldt af de 
gotiske hvælvingspiller. Overvæggene er glitpudsede til overkant af lang-
murene ovenpå omhyggeligt fuget murværk, der på stikkene har været rød-
malet med hvide fuger. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er i sengotisk tid indbygget et ottedelt 
hvælv på kvadratiske hjørnepiller med kapi tælbånd; hvælvet har spidse væg-
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Fig. 2. Herreslev. Plan. 1:300. Målt af Grethe Kølle 1948. 
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buer og mangler overribber. I skibet er noget senere og — at dømme efter 
munkestenene — samtidig med tårnets opførelse indbygget to seksdelte 
hvælv på enkeltfalsede hjørnepiller og flade midtpiller. Hvælvene har hel-
stens overribber på den nederste del. 

Tårnet er opført i sengotisk tid af røde og mange gule munkesten i munke-
forbandt med vandfaldsfuge på syldsten og med svagt markerede piller på 
vestsiden. Det meste af den romanske vestgavl blev f je rne t , da tå rnet blev 
opført. På sydsiden er et fladbuet, mangefalset vindue i spidsbuet spejl, 
senere omdannet indvendigt. Et tilsvarende vestvindue er a fb rud t af en 
dør, indsat 1866, da man indrettede tå rnrummet som forhal. Inden den tid 
har en del af t å rnrummet været skilt fra som gravkapel, og denne ordning 
vedblev at bestå en årrække. Tårnbuen er i 1649—50 udvidet i rundbuet form 
på sognemændenes bekostning samtidig med, at der blev opsat et pulpitur 
under buen og kirken fik nye vinduer (rgsk.). Tårnrummet er dækket af et 
samtidigt krydshvælv uden vægbuer eller overribber. Trappehuset på nord-
siden er bygget samtidigt med tå rne t ; det har falset, fladbuet dør og stigende 
tøndehvælv over spindeltrappe med bræddeklædte trin. Mellemstokværket 
har i syd en smal, udvendig rundbuet og indvendig fladbuet glug samt en 
lignende, men helt fladbuet i vest. Klokkestokværket har til alle sider flad-
buede tvilling-glamhuller med en cirkelglug over, alt samlet i et fladrund-
buet spejl. Gesimsen, der må være sat op efter en af brandene i 1608 eller 
1746, består af et afrundet rulskifte mellem to små udkragninger. Pyramide-
spiret, der er dækket med munketegl, har fløj stang med stor kugle og kronet 
vindfløj med 1746 og C R i spejlmonogram for Chr. Raben. I årene forud var 
spiret ofte genstand for reparationer; 1642—43 blev opsat en fløj med knap, 
der blev fornyet 1709—10 med en 9 3/4 alen lang jernstang med ægte for-
gyldt knap og fløj af kobber, hvori var udhugget Frederik 4.s monogram 
og krone. Fløj stangen blev malet rød. Samtidig blev spirets spåntækning 
fornyet med kogte spån, og graterne blev blyklædt (rgsk.). 1703 og 1723—24 
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blev der udført store arbejder på tårnet , hvis tømmerværk blev repareret og 
fik nye, større skalke, hvorefter spirets spånklædning blev t jære t (rgsk.). 

†Våbenhus har indtil kirkens brand måske ligget på sydsiden (sml. s. 1109). 
1702—03 var det en bindingsværksbygning på nordsiden, der 1721 var tæk-
ket med vingetegl og rummede opgangen til herskabspulpituret (rgsk., sml. 
s. 1115). 1863 blev der klaget over våbenhusets ælde og simpelhed, og da 
kirkens indgang 1866 blev flyttet til tårnets vestside, blev våbenhuset an-
vendt som materialhus, indtil det endelig blev nedrevet 1878 (syn). 

Kirken havde 1723—24 blyruder, der blev repareret. 1793 havde kirken 
seks blyvinduer med 32—42 ruder; de var 1649—50 skænket af sognemæn-
dene. 1802 blev de nuværende vinduer indsat (rgsk.). 

Tagværket over koret er af gammel eg med lange krydsbånd fra spærsko; 
det har huljernsnumre i mærkelige figurer, men er en del omsat. Skibets og 
spirets tagværker er nyere, af fyr. 

Kirkens indre er nu glatpudset; gulvet består i koret af moderne, små 
ølandssten, i skibet af gule fliser, i forhallen af gule mursten. I det ydre er 
den lys rødkalket med t jære t sokkel og hvide detailler. Kor og skib har vinge-
tegl, 1721 havde nordsiden munketegl. 

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

Over hvælvene ses på korets og skibets østvægge rester af kalkmalerier; 
i 1920 blev de undersøgt, og der blev foretaget en delvis afhugning af hvidte-
kalklagene under hvælvingerne. Malerierne stammer fra to perioder: 

1) Senromansk, o. 1250. På skibets østmur findes over korbuen rester af 
en Majestas-fremstilling i firpas omgivet af evangelistsymboler og seks 
stående apostle på hver side. Kristusfiguren har rødbrunt gevandt og støtter 
med venstre hånd bogen på knæet. Firpasset dannes af hvid-grøn-hvid-grå 
(dekomponeret rød?) farve i striber udenom hinanden. Apostelfigurerne har 
modellerede stukglorier og er klædt i hvide kjort ler med gulbrune foldelinier 
og røde eller grønne overgevandter. Over hvælvet står dekorationen bevaret, 
men meget udvisket, under hvælvet er den at ter overkalket. 

2) Højgotisk, 1300'rne. På den nordlige del af korets østvæg ses på loftet 
under et bueslag et hoved i naturlig størrelse vendt mod nord. Det er tegnet 
med en rødbrun streg, håret er gult. 1780 skulle kirken kalkes og hvidtes 
»samt buerne under gevelbten gøres i sorte tavl som tilforn« (rgsk.). 
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E. Skov 1951 
Fig. 3. Herreslev. Indre, set mod øst. 

INVENTAR 

Alterbord, muret , dækket af nyere puds, men sikkert middelalderligt; 105 cm 
højt , 157 cm bredt, 93 cm dybt, 82 cm fra østvæggen. 

†Alterklæder. 1) Nævnt 1721, af rødt damask kante t med sølvkniplinger. 
2) Nævnt 1721, af rødblommet fløjl. 3) Skænket 1779 af grev O. L. von Raben, 
af rødt fløjl med guldsnore (rgsk.). 

Altertavle fra 1848 (syn), et gipsrelief, Kristus i Emaus, af C. V. Bissen 
(sml. Gurreby, s. 437), indsat i en samtidig portalramme, hvis storstykke 
flankeres af søjler og krones af et topstykke med trekantgavl . 

†Altertavle kaldes 1719 et sirligt snedkerarbejde; den renoveredes 1693 af 
Andres Heidemand, maler i Nykøbing, og stafferedes 1694 med maling og 
forgyldning af Hans Jørgen maler (rgsk.). 

Altersølv. Kalk, skænket 1735 af amtsskriver ved Aalholm, Friederich Suhr 
(rgsk.). Sekstunget fod med fodplade og plat te over vulst, sekskantet skaft 
og seksbuklet, vandret midtdelt knop; stort bæger, sikkert fra 1809. På fod-
pladen graveret skriveskrift: »Herretslef Kirke F. C. Raben 1809«. Køben-
havns bystempel 1735, guardein- og månedsmærke samt mestermærke for 
Niels Johnsen 1733 (Bøje 306). Disk, sikkert samtidig med kalken, glat; på 
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bagsiden indridset: »5 lot 1 q.« †Kalk og †disk af tin nævnes 1719, skænket 
til kirken, da »en ublu kirketyv« havde stjålet sølvkalken (rgsk.). Oblatæske 
(fig. 4), skænket 1712, cylindrisk, 8,5 cm i tvm. Om bunden og låget bølge-
liste mellem tungeborter med graverede streger og på låget graveret kursiv: 
»Gud allene Ære! Guds Tieniste Til Beprydelse Er dette foræred til Her-
ridtzløf Kirche af Sogne-Præsten Mag. Peder Jensen Bøgvad och hans Kiære 
Hustroe Karen Olufs Dat ter Lerche Anno Christi MDCCXII«. I bunden 
Nysteds bystempler samt to mestermærker for Peder Sørensen Busch (Bøje 
2145 og 2146). †Vinf lasker . 1653 købtes en tinflaske, der omgjordes 1706; 
den omtales 1719 som firkantet. 1696 købtes et nyt vinkrus til alteret, og 1719 
omtales et blåt og hvidt hollandsk krus med tinlåg, foræret af sognepræsten 
Jesper Jensen Osted (1687—1716) (rgsk.). 

Sygekalk, skænket 1751. Rund fod med tunget fodplade og tunget plat te 
over vulst, rund, midtdelt knop og lille, indknebet, ottesidet skaftled under 
det halvkugleformede, svagt udsvejfede bæger. Under fodpladen, der dæk-
ker hele bunden, står med graveret skriveskrift: »Anno 1751. Er Denne Kalk 
Givet til Herritzlef Kierke«. 11,5 cm høj ; ingen stempler. Tilhørende disk 
med rokokosvunget kant og oblatgemme under bunden. †Sygekalk. 1659 
købtes en tinkalk og en liden flaske til de syges besøgelse, da de svenske 
havde taget sølvkalken (rgsk.). 

Alterstager fra 1634 (rgsk.), 46 cm høje. Stor, kraft igt profileret fod, skaft 
med vaseled og halvbaluster adskilt af en skarp ring samt bred, blødt profi-
leret lyseskål. 

†Røgelsekar nævnt 1719 (rgsk.). 
†Messehageler. 1) Købt 1632. 2) 1714, af rødt fløjl med kors og kanter af 

brede franske guldgalloner, skænket af den kgl. ridefoged over de laalandske 
amter Peder Rødsteen og hustru Margrete Eggers. 3) Nævnt 1719 som gam-
mel, af blommet sort fløjl med kors og kanter af guldkniplinger. 4—5) 1721 
nævnes foruden nr. 2 og 3 en smallere messehagel og en gammel med nye 
kniplinger om, der brugtes som alterdug (rgsk.). 

Døbefont, romansk, af granit, af een sten, med tovsnoning under kummens 
rand og om det nedad tilspidsende skaft . Intet afløb; tvm. 63 cm. Nedmuret 
i et cementfodstykke, der skjuler foden. I korbuens nordside. (Ikke hos Macke-
prang). 1883 ønskedes fontens overmaling f j e rne t (syn). 

Dåbsfad f ra 1612, af messing, glat ; på randen graveret årstallet, to våben 
og initialerne K W og M G for Knud Urne til Aarsmarke og hustru Mar-
grethe Grubbe. 

Dåbskande af tin, o. 1850. 
†Fontelåg, omtal t 1719 som et sirligt dækkel til fonten (rgsk.). 
Prædikestol, o. 1600—10, i høj-renaissance, skåret af mester C L. Prædike-
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stolen, der har fire fag, hvoraf det ene er 
stillet i vinkel ved opgangen, svarer til 
Vaabensted (s. 930), men har muslinge-
skalnicher i arkaderne, og Johannesfigu-
ren mangler symbol. Nyere bærestolpe og 
opgang. Samtidig, sekssidet himmel, sva-
rende til Vaabensted; på hjørnerne står 
fodstykker til forsvundne spir. 

Stolen er lyst egetræsmalet med en del 
guld, og derunder skimtes ældre farvelag 
samt frakturindskrif ter i postamentfelter-
ne. 1693 renoveredes stolen af Andres 
Heidemand, maler i Nykøbing, og året 
efter stafferedes den med maling og for-
gyldning af Hans Jørgen maler (rgsk.). Ved skibets østligste vindue mod syd. 

†Timeglas. »Et smukt Leipziger timeglas med fire kvarter« blev 1714 for-
æret til kirken af handelsmand i Nysted Jacob Flint og hustru Kirstine Greve; 
det blev opsat ved prædikestolen på et brædt, der var stafferet med billeder 
af oliefarve (rgsk.). 

Stolestader fra 1869 (syn). †Stoleværk blev g jor t 1632 (rgsk.); 1820 mang-
lede alle stolene døre (provsteprotokol). 1723 opsattes et rækværk om kom-
munikanternes sæde; det maledes af Nicolay Thessen (rgsk.). 

†Præstestol med grønne gardiner nævnes 1798 (rgsk.). 
†Pulpiturer. 1) 1649, skænket af sognemændene og opsat under den nye 

hvælving i t å rne t ; det stafferedes 1694 af Hans Jørgen maler med maling og 
forgyldning (rgsk.). F j e rne t 1847 (rgsk.). 

2) Herskabspulpitur, nævnt 1820 (provsteprotokol), med opgang i våben-
huset (syn 1866). 

Orgel, nyere. †Orgel, skænket af Anders Bejerholm5 , nævnt 1695, da der 
købtes t ræ til t ralværket om »postivet«; 1719 kaldes det ubrugeligt (rgsk.). 

Pengeblok, nævnt 1719 (rgsk.), jernbunden, med låge i siden. 
Pengetavle f ra begyndelsen af 1700'rne, af poleret egetræ med udsavet 

opstander, der har delvis affaldet intarsia af lyst og mørkt træ. 1719 omtales 
endnu to små †pengetavler (rgsk.). 

†Sejerværk. 1637 og 1742 købtes t ræ til et hus til sej erværket, hvis skive 
fornyedes 1655 (rgsk.). 

Klokke f ra 1836. Akantusbort over versaler: »Støbt af I. C. og H. Gamst 
Kiøbenhavn anno 1836«. Tvm. 89 cm. 

†Klokker. 1528 havde kirken tre klokker, hvoraf de to mindste, der vejede 
henholdsvis t re skippund, to lispund (496 kg) og fem lispund (40 kg), afle-

E. Skov 1951 

Fig. 4. Herreslev. Oblatæske 1712 (s. 1114). 
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veredes sammen med alt jernfang ved klokkeskatten dette år ; den største 
klokke købtes fri med 20 lod sølv. 1642 omstøbtes en klokke af Michel 
Westphal for 267 dr., hvoraf sognemændene gav halvdelen. 1699 omstøbtes 
den mindste klokke i Maribo (rgsk.). Ved spirets brand 1746 smeltede kirkens 
to klokker, og kirkeejeren, geheimekonferensråd Raben, forærede kirken en 
ny klokke (præsteindb.). Den omstøbtes 1836 (syn; sml. ovenfor). 

GRAVMINDER 

† E p i t a f i u m . O. 1584. Laffvers Norby til Skorupegaard (Sunds hrd.), død 
12. okt. 1584, hans hustru Margrete Erricksdother (Mormand), død 8. sept. 
1584, og deres t re sønner. Opsat af L. N.s to søstre, Anne og Margrethe Norby6 . 
Over gravskriften fandtes et maleri af Kristus på korset med overskriften: 
»Saa elskte Gud verden etc.«, og på hver side var malet otte våbenskjolde, 
hvorover stod: »Laffvers Norbys 8 anner« og »Frw Margrete Ericksdotters 
8 anner«7. Ophængt ved prædikestolen. 

Gravsten. 1) O. 1603. Anna Christophers Daat ter , født og død 1586, og 
Kirstinne Christophersdaatter, født 1591 og død 1603, døtre af salig hr. 
Christopher. Rød kalksten, 109 x 58 cm, med tværskrif t af reliefversaler inden 
for to fordybede rammestreger; under indskriften sammenskrevet C I flan-
keret af initialerne C I og B S D. Indmuret i korets nordvæg. 

2) 1609. Sognepræst Zacharias Christoffersen, død �, og hans to hustruer, 
Mette, død 15. juli 1608 (fire børn), og Kathr ine; stenen er lagt af præsten 
selv. Grå kalksten, 200 x 120 cm, med latinsk gravskrift af fordybede ver-
saler og religiøs randskrif t (Job 19) af reliefversaler. Over gravskriften findes 
under et forkrøbbet, konsolbåret bueslag, i hvis hjørner der sidder basun-
blæsende engle med palmegren i hånden, et relief af præsten, hans hustruer 
samt to sønner og to døtre, knælende på begge sider af et relief af Kristus som 
verdensdommer, hvorunder der er et bomærkeskjold med årstallet 1609. 
Indmuret i korets nordvæg. 

Kirkegårdsmonumenter. Gravsted for den grevelige familie Raben, omgivet 
af et nygotisk støbejernsgitter f ra o. 1850, hvis låge krones af Rabens våben. 
Ved skibets sydmur. Foruden adskillige nyere gravmonumenter findes to ældre: 

1) O. 1831. Christine Marie Lund, født Almqvist, født 24. jan. 1768, død 
?0. jan. 1831. Randprofileret sandsten, 124 x 8 0 cm, med fordybede versaler 
og i hjørnerne indsatte marmorrosetter. 

2) Hans Lund, født 10. aug. 1760, død 21. dec. 1840. Randprofileret sand-
sten, 130 x 7 9 cm, svarende til sten nr. 1 og liggende ved siden af denne. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1630—1710 (LA), 1692—93 (RA), 1694—95, 1699—1715, 1719—20 

(LA), 1710—25, 1721—25 (RA), 1787—1805, div. år (Aalholm Godsarkiv). — Synsfor-
retninger over Kirker og Præstegaarde m. v. 1803—13, 1816—24, div. år (stiftsøvrig-
hedsarkivet, LA); Syn over Lollands østre Provsti 1829—44, 1845—48; Syn over Musse 
Herred 1849—61 (provstearkivet, LA), 1850—80 (Nykøbing bispegård). — Provste-
protokol for Musse Herred 1820—29 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og Rreve 
for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museumsindberetninger af 
J. Magnus-Petersen 1879, O. Norn, E. Skov og K.Weber-Andersen 1951, Aa. Roussell 
1952. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756 S. 13f. (NM). — J. J. A. Worsaae: Notesbog IV, 
21 f. (NM). 

1 Kirkehist. Saml. 3. Rk. VI, 459. 2 Frederik l .s Registranter, s. 203. 3 Skøde 
af 20. aug. 1726, Kronens Skøder IV, 637 ff. 4 J . F r i i s : Laaland-Falster I, 391. 
5 Dok. og Breve for hele Stiftet. 6 Abildgaard: Notesbog I, 13f. 7 Worsaae: Notes-
bog IV, 21. 

Fig. 5. Herreslev 1786. 
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FALSTERS N Ø R R E H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid var viet til S. Andreas, hvis billede fandtes i kirken1 (s. 1126), 
er anneks til Stubbekøbing, hvortil den skal være henlagt af biskop Jens Andersen, 

rimeligvis 15072. Anneksforholdet bestod i hvert fald 1522, da Christiern 2. kaldte en 
ny præst til begge kirker3. Kirken forblev under kronen, indtil den 1767 på auktionen 
over det falsterske ryttergods blev afhændet til Henrik Chr. Toxværd i Nykøbing, siden 
ejer af Boderupgaard i Ønslev sogn4. Kirken tilhørte senere sognets beboere (syn 1824, 
1844 og 1857) og overgik til selveje 1. juli 1919. 

Fig. 1. Maglebrænde. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 

Kirken ligger på en lille højning i byens sydlige udkant . Den består af 
romansk kor og skib med nyere tagryt ter på vestgavlen og gotisk våbenhus. 
Kirkegården er stærkt udvidet mod syd og hegnes her af en mur af kløvet 
kamp og en hæk; kirkegårdens ældre del omgives af stendige. Mod nord og 
øst sidder jernlåger mellem nyere, murede piller, mod øst endvidere en lille 
låge. 1750—51 tales om den nye kirkeport og to låger (rgsk.). 

Den romanske kirke er opført af røde munkesten i munkeforbandt med 
hjørnelisener på koret og på skibets langmure. Soklen dannes af to skrå-
kanter med et mellemliggende skifte, der løber af på lisener og portalfrem-
spring. Korets østgavl (fig. 3) har et t i lmuret romansk vindue med et skifte 
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Fig. 2. Maglebrænde. Plan. 1:300. Målt af Erik Eriksen 1943. 

af krumme løbere omkring det halvstens stik. I ny tid er indsat en blyrude 
uden på tilmuringen. I rejsehøjde bærer et tandsni t med afrundede under-
kanter en udkragning med et rulskifte-savskifte. Gavltrekantens rige dekora-
tion af stigende rundbuer tredeles af lisener, som forneden afsluttes lidt 
ubehjælpsomt med en udkraget skråkant over savskiftebåndet. Buernes 
kanter og false er tildels afrundede; de bæres af konsoller, der er formet som 
hoveder eller har geometrisk dekoration. Blændingsbundene er udmuret med 
siksak, i sidefelterne stående, i midten liggende. Skævt i midtfeltet springer 
et hoved frem med vidtåben mund. Gavltoppen over de tre midterste, lige 
høje buer er ommuret, og det samme er de af trappede gavlkamme og pinak-
lerne, der forneden hviler på gavlkonsoller af fire afrundede udkragninger. 

Korets sydside har over det nuværende vindue et svagt spor af et romansk 
vindue. Ingen gesims, men barokt profileret sugfjæl bestående af en afrunding 
over en hulkehl. Nordsiden har vinduesspor som sydsiden. Gesimsbåndet fra 
østgavlen har været gentaget på nordsiden, men tænderne er borthugget, og 
kun en lille s tump af savskiftet er bevaret. Sugfjæl som på sydsiden. 

Skibets østgavl har ingen sokkel. Gavlen er glat med nymuret kam og 
tinder, den søndre er dog afdækket med munketegl og antagelig gammel. 
Velbevarede, fem skifter høje gavlkonsoller. Murfladerne over kortaget er sik-
sakmuret. På skibets sydside spores et romansk vindue over våbenhusets 
østre tagflade, østligt i muren ses et t i lmuret, gotisk, fladbuet vindue. Syd-
portalen (fig. 4) er velbevaret og stadig i brug. Portalfremspringet, der løber 
lige til gesimsen og afskærer denne, springer halvvejs oppe tilbage med en 
lille afrunding. Derover har fremspringet en rundbuet tvillingblænding, hvis 



1120 F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

bund er udmuret med stående siksak. Den rundbuede døråbning har omkring 
det yderste halvstens stik et løberskifte af krumme sten, der bæres af halv-
runde søjler med klapkapitæl; den vestre søjles base har samme form, mens 
den anden er formet med spidse hjørneblade. Den inderste fals har søjlestave 
af samme art, dog ligger den vestre søjles stærkt forvitrede base tre skifter 
højere end de andre. På det inderste halvstensstik er rester af en gotisk kalk-
dekoration (se s. 1124). Indvendig står døren under en fladbue, hvis vestre 
fals er smig for at give plads for døropslaget; de gamle dørstabler er bevaret. 
Gesimsen er som på koret, dog er tænderne profderet med een eller to riller 
i den øverste del. Skibets nordside har ingen spor efter romanske vinduer, 
muligvis har de siddet på de nuværendes plads. Portalfremspringet er stærkt 

Fig. 3. Maglebrænde. Korets østgavl. 1:100. Målt af Ejler Rasmussen 1943 (s. 1118). 
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Fig. 4. Maglebrænde. Sydportal. 1:50. Målt af Ejler Rasmussen 1942 (s. 1119). 

ødelagt af et moderne vindue. Fremspringet er kraf t igt delt i højden ved halv-
vejs oppe at være t rukket stærkt tilbage over to afrundede skifter. Helt for-
oven bryder det gennem gesimsen, der er mage til sydsidens, og afsluttes 
med en udkraget skråkant under et rulskifte. Den lave, i 1721 (rgsk.) til-

Danmarks Kirker, Maribo amt. 71 
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murede døråbning har vist haf t omløbende løberskifte over rundbuen; den 
yderste fals har søjlestave som syddørens. Skibets vestgavl har ingen sokkel 
eller lisener. Lige under rejsehøjde er senere brudt en lille glug til pulpituret. 
Trekantgavlen er kraget ud over t re skifter og er i alt væsentligt en genta-
gelse af korgavlen; dog har de stigende buer tendens til spidsbueform, af midt-
blændingens t re buer er den midterste højere end de andre, og de lange dele-
stave og deres tilstødende buer har skrå affasning. De ommurede gavlkamme 
hviler på fire-fem skifter høje gavlkonsoller. 1664 var der reparationsarbejder 
på gavlen, »som stod ganske løs« (rgsk.). 

Det indre. Korets overvægge står med omhyggelig fugning under maleri-
puds. Korbuen er formet som en halvellipse (fig. 5) og har i hvert fald på den 
mod skibet vendende side en re tkante t fals i den øvre del. I vangerne står 
svære, murede halvsøjler med skaftring og trapezkapitæl; plinten er firkantet, 
men har måske båret hjørneblade, idet skiftet derover virker forhugget. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er i gotisk tid indbygget en krydshvælving 
på falsede hjørnepiller og med halvstens overribber. 

Våbenhuset på sydsiden er sengotisk og bygget af munkesten i munke-
forbandt på svær syld. Langmurenes gesims dannes af en trappefrise. Øst-
siden har et moderne cirkelvindue. Gavlen er glat med ommurede kamme 
mellem munketeglsafdækkede top- og fodtinder, de sidste stående på en lille 
udkragning. Døren er moderne udvidet. I det indre har vestvæggen to små 
fladbuede blændinger. Rummet er dækket af bjælkeloft af fyr. 

Tagrytteren er bygget af brædder og har rundbuede lemme til alle fire sider. 
O. 1590 siges †klokketårnet at være nedfaldet5 ; det er muligt, at der hermed 
har været ment en tømret , fr i tstående klokkestabel. Det vil også passe bedre 
hertil end til en tagryt ter , når der i 1697—98 tales om reparation af klokke-
tårne ts loft (rgsk). 1719 erklæres klokketårnet for at være brøstfældigt, og 
1721 indlagdes en 16 alen fyrrebjælke i den vestre gavl under klokkeværket. 
1723—24 blev tagryt teren forhøjet, og tømrermesteren gjorde den uden yder-
ligere betaling syv alen højere end kontraheret og pålagde 500 spån mere end 
betinget. Desuden fik det smedet fløj og krone (rgsk.). Ef te r sagnet skal spiret 
være skænket af Frederik 4.6 1854 krævedes tå rn og spir nedtaget og gen-
opført af nyt og »sådan at det kan lukkes« (syn). Det te er, som årstallet i fløjen 
viser, sket året efter. 1941 blev tårnets bræddeklædning dækket med spån. 

Tagværket over koret er fornyet. Skibet har egebjælker og gamle spærfag 
med spærstivere, store kryds og tredobbelte hanebånd. 

Indvendig står kirken smukt kalket på murværk, der ikke er pudset. 
Skibet har bræddeloft, der blev fornyet 1638 og 1732 blev malet med perle-
farve og røde lister (rgsk.). 1803 var det blåmarmoreret (syn). 1763 blev et 
af nordsidens små vinduer udvidet (rgsk.), og 1823—31 blev kirkens vinduer 
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Fig. 5. Maglebrænde. Korbuen, set fra vest, med søndre vange, set fra nord, indsat. 1:50. 
Målt af C. Barfod 1911 (s. 1122). 

udvidet (syn). De står nu som store, falsede rundbuer med jernstel. Gulvene 
er lagt med gule fliser. Udvendig står kirken kalket over t jæret sokkel og 
hængt med vingetegl. 

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

I 1929 blev der fundet kalkmalerier, som blev undersøgt af konservator 
E. Rothe ; efter dennes død blev undersøgelsen fortsat af E. Lind, der i 1932 
foretog en konservering af den del, der fandtes egnet for bevaring. 

Der fandtes dekorationer fra to perioder: 
1) O. 1390, på skibets nordvæg og på korets overvægge, malet på et t ynd t 

lag af hvidtekalk, der er påført den let glittede pudsflade, allerede inden 
denne har været helt tør. Korets dekoration synes kun at bestå af tynde 
røde bladranker. Mere interesse knyt te r der sig til billedet på skibets nord-
væg (fig. 6). Fremstillingen viser S. Kristoforus i halvanden gang naturlig 

71* 
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mandshøjde med Jesusbarnet på skul-
deren. Figuren er skitseret med rød-
brunt , men malet færdig med sorte kon-
turer. Farverne er iøvrigt okker, gråsort, 
lys og mørk rødbrunt og grønt. 

2) O.1500 er skibets vægge blevet dæk-
ket med †malerier, som også skjulte 
S. Kristoforus-billedet. Farverne, der 
var de samme som i det ældre billede, 
stod under afdækningen ualmindelig 
frisk og klart, men de var malet på 
flere lag hvidtekalk med meget ringe 
bindeevne og lod sig derfor ikke bevare. 
På t r iumfmuren var skævt over kor-
buen malet Kristus som verdensdom-
mer indrammet af en mandorla. Ved 
hans side stod Johannes Døberen. Beg-
ge skibets langvægge har været deko-
rerede fra 1,5 m fra gulv helt til loftet. 
Indrammet af søjler under bueslag var 
malet scener fra det gamle og det nye 
testamente. På sydvæggen fandtes fra 
øst til vest : S. Stefans stening, Judas ' 
forrædderi; Kristus for Pilatus samt 
syndefaldet. Nordvæggens billeder var 
for fragmentariske til at kunne bestem-
mes. Billederne har antagelig alle sam-
men været ledsaget af forklarende mi-
nuskelindskrifter på latin, hvoraf enkelte 

rester var bevaret. En rest af et planteornament på ydersiden af sydporta-
lens underste bue er antagelig fra samme tid. 

INVENTAR 

Alterbord, muret , men skjult af et nyere panel. Ca. 85 cm fra østgavlen. 
†Alterklæder. 1) Af rødt silkeflos med sølvgalloner, anskaffet 1697 for 27 

rdl., 2 mk., 1 sk. (rgsk.). 2) Af rødt plyds med sølvgalioner, anskaffet 1750 
for 18 rdl., 2 mk., 4 sk. (rgsk.). 3) 1766 købtes et alterklæde af rødblommet 
plyds med sølvgalloner for 22 rdl., 1 mk., 8 sk. (rgsk.). 

E. L.1932 
Fig. 6. Maglebrænde. Kalkmaleri, S. Kristo-

forus, på skibets nordvæg (s. 1123). 
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K.W. 1952 
Fig. 7. Maglebrænde. Indre, set mod ost. 

Altertavle i sen-renaissance fra o. 1625, udført i samme værksted som epi-
tafium nr. 4 i Nykøbing kirke (s. 234). Storstykket består af et malet lærred 
i pærestavramme, flankeret af to hermer med volutkapitæler og draperede 
skafter (fig. 8). Foran disse er anbragt et par korinthiske søjler med nedad 
tilspidsende skaft og rulleværks prydbælter med frugtklaser og relieffer af 
Tro og Håb. Søjlerne bæres af store konsoller, anbragt foran postamentet , 
som har forkrøbbet fodliste samt foroven en kvar ts tav med fladsnit. Den 
stærkt fremspringende storgesims har en tilsvarende kvar ts tav som arkitrav, 
glat frise og karnisprofileret kronliste; over storsøjlerne sidder to bøjler med 
diademhoveder og volutkapitæler. Topstykket har selvstændigt, forkrøbbet 
postament med vrængemasker på de fire fremspring. Topfeltet flankeres af 
hermer med volutkapitæler, karakteristisk er det, at hovedet hviler direkte 
på skaftet , som er smykket med draperier og frugter (sml. prædikestol i 
Musse, s. 1058). Topstykket krones af en kartouche med et relief af evange-
listen Johannes. Stor- og topvingerne samt de små postamentvinger består 
af kartoucheværk med frugter og draperier, i en halvkartouche i storvingerne 
er skåret relieffer af Matthæus og Markus (fig. 9). 

Staffering fra 1914 ved maler Haugaard i grå og gullige farver samt uægte 
forgyldning, efter malerens udsagn en genfremstilling af den ældste staf-
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fering, som blev afætset sammen med de senere farvelag — grå stenfarve og 
mørk egetræsmaling med sort staffering. Ifølge regnskaberne var altertavlen 
1721 uden maling, men blev 1732 malet med egefarve af Chr. Hviid, og 
1758 fik Hans Elers 16 rdl. for at male altertavlen med zirater og bogstaver. 
1858 ønskedes al terpart iet ommalet i stenfarve (syn). Foran storstykket står 
nu en gipsfigur af Kristus efter Thorvaldsen, mens et gipsrelief af en engel, 
som tidligere fandtes i topfeltet , nu er anbragt på pulpituret . 

†Altertavle. 1832 fandtes iflg. Høyen7 på begge sider af døren et Maria-
billede og t re andre helgenbilleder, som stammede fra en sengotisk alter-
tavle fra o. 1500. Et af helgenbillederne er muligvis identisk med en Andreas-
figur, som omtales 17068. 

Altersølv. Kalk f ra 1600 med nyere bæger, nu 19,3 cm høj. Rund fod med 
lille profileret s t andkant ; langs fodens kan t og ved overgangen til skaftet 
findes graverede bladborter og omkring midten en bladkrans. Trindt skaft 
og lille, f ladtrykt knop, midtdelt af en støbt, skællet rundstav; knoppen har 
på over- og undersiden små, støbte kartoucher og frugter. Under bunden er 
årstallet graveret og vægtangivelsen, 32 [lod], indridset med romertal . Ingen 
stempler. En indprikket indskrift på fodens overside: »Bekosted af Magle-
brænde Kirkes ve(r)ge 1805« daterer en forgyldning, som forlangtes af synet 
1804, muligvis er bægeret samtidig fornyet. Disken er rimeligvis samtidig 
med kalken. På den smalle rand er graveret en bort af t rekanter og i bunden 
et plumpt krucifiks. Under bunden et utydeligt stempel. Forgyldt. Disken 
ønskedes 1804 omgjor t (syn), men muligvis har man indskrænket sig til en 
reparation. Vinflaske af tin, f ra 1748, af almindelig firsidet form. På forsiden 
er graveret med skriveskrift: »Malebrende Kirke Flaske Kirke Wergeren 
R H S K 1748«. 

Alterstager af sengotisk form, 38 cm høje. Den skarpt profilerede fod hviler 
på tre siddende hunde; skaftet er cylindrisk og omgives af t re skarpe profil-
ringe; lyseskålen svarer til foden. Lysetorn af jern. 

†Røgelsekar af malm, nævnt i inventarium 1728 (rgsk.). 
†Messehageler, nævnt i rgsk. 1) 1633 anskaffedes en messehagel af brunt 

fløjl med sølvgalloner . 2) Af rødt fløjl, nævnt 1688. 3) Af carmoisinrødt 
fløjl med sølvgalloner og kors, anskaffet 1729 for 21 rdl. 2 mk. 12 sk. 4) 1765 
købtes en ny messehagel af rødt fløjl med kors af brede og kanter af 
smalle sølvtresser for 20 rdl. 

Døbefont, gotisk, af kalksten, et gotlandsk eksportarbejde af den spids-
buede bægerbladstype (sml. Fejø, s. 876). Bevaret er kun kummen, som er 
malet med rød og grå marmorering. Tvm. 82 cm. Foden er moderne. (Macke-
prang: Døbefonte, s. 412). 

Dåbsfadet er et nederlandsk arbejde fra o. 1650. På randen findes to rækker 
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E. Skov 1952 
Fig. 8—9. Maglebrænde. Detailler af altertavlen (s. 1125). 

drevne, mandelformede bukler og i bunden en drevet og graveret fremstil-
ling af spejderne med drueklasen. Tvm. 46,5 cm. 1731 føres 1 rdl. 2 mk. til 
udgift for et messingbækken til fonten (rgsk.). 

†Fontelåg blev malet 1732 (rgsk.). 
Prædikestol fra 1800'rne, rund, med enkle arkadefyldinger adskilt af halv-

søjler. Samtidig himmel. 
†Prædikestol købtes 1633 af Stubbekøbing kirke for 20 sldlr. og repareredes 

af billedsnideren for 10 sldlr. (rgsk.). 1721 hedder det, at »prædikestolen er 
løs og brøstfældig, vil opsættes efter kronen eller dækkelet, som af tavlepenge 
og sognemændene uden kirkens bekostning for en syv år er anskaffet« (rgsk.). 
1732 satte snedker Hans Wibert en »gewinden« pille under prædikestolen, og 
stol og himmel blev malet af Chr. Hviid (rgsk.). 

Stolestaderne er rimeligvis fra 1857, da stoleværket blev udsat til fornyelse 
(syn). Præste- og degnestol svarer til prædikestolen. †Degnestol »med panelryg, 
fodstykke og to egefødder« opsattes 1758 for 6 rdl. (rgsk.). †Skriftestol næv-
nes 1645 (rgsk.). 1758 fik Hans Elers 2 rdl. 4 mark for at male skriftestolen 
med rød og hvid marmorering (rgsk.). 

†Kiste til al tertøjet , nævnt 1803 (syn). 
Pulpitur f ra 1732, bygget af snedker Hans Wibert i Nykøbing (rgsk.). 

Brystværnet har brede, udsavede balustre og karnisprofileret håndliste; 
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det støttes af to snoede smedejernsstænger. Pulpi turet blev efter opsæt-
ningen malet med rød og hvid marmorering. 

Som orgel t jener et stort harmonium, mærket Petersen og Steenstrup. 
To malede †pengetavler nævnes 1721 (rgsk.). 
Klokke f ra 1708, støbt af Conrad Kleiman i Lybæk. Om halsen akantus-

bort og versalindskrift : »Soli Deo gloria. Anno 1703 udi kong Friderich 4. 
tid er denne klocke omstøbt, der st iffsamptmanden var hr. Henning Ulrich 
Lützow og biscop doctor Tomas Kingo. Omstøbt igien anno 1708«. På slag-
ringen s tår : »Conrad Kleyman me fudi t Lubeck« (»C. K. støbte mig i Lybæk«). 
På klokkelegemet findes Frederik 4.s kronede spejlmonogram. Tvm. 67 cm. 
Klokkestøberen fik ved første støbning 53 rdl. 1 mk. 8 sk. for sit arbejde 
(rgsk.). Ny ophængning. 

†Klokke. Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en klokke, som vejede to et 
halvt skippund, otte lispund (464 kg). 

GRAVMINDER 

Gravsten. O. 1635. Peder Hemmingsøn Skricke, død 12. maj 1635, 3 år og 
18 uger gammel, søn af Hemming Pedersøn Skricke og Karen Olesdaater i 
Stangerop. Grå kalksten, 8 1 x 5 2 , 5 cm, med reliefversaler. I hjørnerne er 
rosetter, mellem hvilke der foroven findes et englehoved og forneden to 
skjolde, det ene med bomærke og faderens, det andet med Jesumonogram 
og moderens initialer. Stenen bærer spor af sort bemaling. I våbenhusets 
nordvæg. 

Kirkegårdsmonument. O. 1843. Nicolai Freuchen, død 1. sept. 1834, og 
hustru Margareta Elisabeth, død 22. sept. 1843. Støbejernskors på jernsok-
kel, prydet med påsat te relieffer af engle, bikube og sommerfugl samt 
troens, håbets og kærlighedens symboler. Øst for koret. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Maglebrænde Kirkes Regnskaber 1630—80; Kirkeregnskaber for Falster 1694—1721, 
div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Falsters gamle Rytterdistrikts Kirkeregnskaber 
1680—1728, 1729—67, Falsters gamle Rytterdistrikts Kirkeregnskaber med Bilag 
1721—67 (RA); Kopier af Kasseregningerne for de 26 kgl. Kirker i Falster m. v. (stifts-
øvrighedsarkivet, LA). — Synsforretninger 1803—70, div. år (provstearkivet, LA). — 
Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — 
Udskrift af Holms Saml. (LA). — Museumsindberetninger af M. Clemmensen 1911, 
E. Rothe 1929 og E. Lind 1930 (kalkmalerier), Gertrud Købke Knudsen 1946 og Aa. 
Roussell 1952. 

N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. S. 3 (NM). — J. Kornerup: Notesbog II. 1893— 
94. S. 69 (NM). 
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1 Præsteindberetning 1706 (Gl. kgl. Saml. 4°, 2351, Kgl. Bibl.). 2 Repertorium 
12835, jfr. note 1. 3 Suhms Saml. II, 3, 169. 4 Rytterdistrikternes Kontor, Bilag 
til kgl. Resolutioner, Nr. 23, 3. maj 1767 (RA), jfr. Hjelholt: Falsters Historie II, 607. 
5 Dok. og Breve for hele Stiftet. 6 Larsen: Laaland-Falster III , 72. 7 Høyen: Notes-
bog X I I I , 3. 8 Præsteindberetning 1706. 

Fig. 10. Maglebrænde 1793. 

MAGLEBRÆNDE KIRKE 



T O R K I L S T R U P K I R K E 
FALSTERS N Ø R R E H E R R E D 

Kirken skal i katolsk tid have været viet til S. Nicolaus1 (sml. *bispefigur, s. 1137). 

Kronen overdrog 1517 kaldsretten til Odense bispestol2, men efter reformationen 
hørte kirken atter under kronen3, indtil den på auktionen over det falsterske ryttergods 
1767 blev afhændet til kammerrådinde Kehlet4, hvis mand, forvalter Chr. Kehlet, 
samtidig købte hovedgård nr. 6, det såkaldte Stangerup gods5, som imidlertid ved 
kammerrådindens død 1786 blev solgt til bønderne6. Rimeligvis samtidig hermed er 
Torkilstrup kirke solgt til sognets beboere, som i det mindste ejede den 18097. Kirken 
overgik til selveje 1. juli 1918. 

Billedet af S. Nicolaus er af folketroen blevet opfattet som et billede af den Torkil, 
der byggede kirken, men blev pint ihjel8. Torkil siges også at have været en hedning, 
»som var den første, der påstod, at Jorden gik rundt«9. På grund af sin længde er kirken 
blevet kaldt »Lange Maren«10. 

Aa. Rl. 1952 Fig. 1. Torkilstrup. Ydre, set fra sydøst. 

K i r k e n l igger v e s t l i g t i b y e n på en h ø j n i n g i t e r r æ n e t . K i r k e g å r d e n er 
u d v i d e t m o d n o r d og v e s t ; d e t s y d ø s t r e h j ø r n e h e g n e s a f en g a m m e l m u r a f 
k a m p og m u n k e s t e n , den øvr ige del a f k i r k e g å r d s m u r e n e r a f k l ø v e t k a m p . 
I m u r e n s idde r l åger m o d n o r d , syd og ø s t ; den s ids te f ø r e r i nd t i l d e n s m u k k e , 
g a m l e p r æ s t e g å r d . I 1700 ' rne o m t a l e s f lere g a n g e k i r k e g å r d e n s p o r t m e d b u e 
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Fig. 2. Torkilstrup. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1940. 

og piller og andre låger, der alle males røde med hvide lister »som på de andre 
kirker«. 1720—21 anskaffedes tre store, lukkede låse til lågerne (rgsk.). 

Kirken består af romansk kor og skib af natursten samt sengotisk kor-
forlængelse, våbenhus og tå rn af munkesten. 

Den romanske kirke har ingen synlig sokkel. Murene er af kløvet kamp 
med enkelte kvaderhugne sten på hjørnerne og kridtsten på murenes øverste 
del samt antagelig ved vinduerne. Korets østgavl er omdannet og delvis ned-
hugget ved opførelsen af østforlængelsen. På sydsiden er af romanske detailler 
kun bevaret gesimsen, der dannes af en buefrise på profilerede konsoller. 
Den østligste er kun halvt så bred som de andre, men fortsættes ikke om på 
østgavlen. Under t re af buerne findes hængeornamenter, en skive og to liljer 
(fig. 3). Over buerne ligger et udkraget, affaset kridtstensskifte og derover 
to munkestensskifter, hvoraf det øverste er et affaset rulskifte. Korets nord-
side (fig. 4) har bag en ti lmuring et romansk vindue med t ræramme og bevaret 
rude (fig. 5). Glassene sidder i 8 mm rudestillede blysprodser bag to vind-
jern og fastholdes af jernnagler. Nordsidens gesims er i hovedtrækkene som 
sydsidens, men to af buerne har en rundstav langs kanten. Skibets østgavl 
med kamme og t inder er ommuret i tegl. På skibets sydside sidder de moderne 
vinduer på de romanskes plads. Syddøren er stadig i brug, men den inderste 
fals er a fhugget ; døren er rundbuet og sidder indvendigt i et høj t , rundbuet 
spejl. Skibets sydside har en meget uregelmæssigt muret buefrise svarende til 
korets, men uden ornamenter, og over den er kun to små udkragninger af 
tegl. I skibets nordmur er spor af to tilmurede, romanske vinduer. Den til-
murede norddør har plumpe kragsten af granit, men er iøvrigt som syddøren. 

Det indre. Den runde, meget lave korbue er vistnok ommuret i tidliggotisk 
tid, da den har fået vederlagsbånd af et enkelt skifte munkesten med skrå 
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underkant . I korets overvægge ligger indmurede egebjælker på 18,5—22 cm 
på kant , ialt kun fire stykker. På vestvæggen ses, at vægpudsen går til under-
kan t af bjælkelag. Korets tagværk har efterladt et spor på skibets gavl; 
sporet ender foroven ved et hul for en rudes.tillet rygningsplanke på 25 x 25 cm. 
Stumper af egebjælker på op til 32 x 12 cm ligger over skibet. De ligger med 
ca. 90 cm afstand og har på undersiden søm fra et bræddeloft ; de første søm-
rækker sidder 35—70 cm fra murene. Både kor og skib har kalkmaleripuds. 

Ændringer og tilføjelser. Samtidig med, at korbuen er ændret, er der i t id-
liggotisk tid indbygget et krydshvælv i koret. Vægpillerne har kragbånd som 
korbuens; derover er de svære vægbuer kraget lidt ud, så der dannes en for-
sænket frise mellem kragbånd og buevederlag. Ribbekrydset har topkvadra t 
og halvstens overribber. 

Korforlængelsen er en enkel munkestensbygning på kampestenssyld. Ifølge 
gammel tradit ion (præsteindb. 1755) skal forlængelsen være opført af Jep 
Torbensen Sparre, der døde 1557, og hvis gravsten lå foran alteret (s. 1145). 
Hvis traditionens rigtighed godtages, har man ved opførelsen midt i 1500'rne 
bevidst be t jen t sig af meget ældre stilelementer. Men dateringen af byg-
ningen kompliceres yderligere derved, at der ikke synes at være overens-
stemmelse mellem de enkelte detailler. Således er det t i lmurede østvindue 
rundbuet og har smige false med kantfalse vinkelret på smigene, og det skulle 
således i lighed med de tilsvarende vinduer i Engestofte og Radsted kirker 
(s. 936 og 984) nærmest t idfæstes til o. 1300. Gavltrekanten derover har t re 
spidse, smalle højblændinger med rester af to savskifter over sideblændin-
gerne og svarer tidsmæssigt meget godt til vinduet. Gavlkamme og pinakler 
er fra nyere tid og har formodentlig ers ta t te t en trappegavl. Præstedøren 

Fig. 3. Torkilstrup. Gesims på korets sydside. 1:20. Målt af Aa. Rl. 1940 (s. 1131). 
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på sydsiden er fladbuet og sidder udvendigt i spidsbuet spejl, hvilket er et 
sengotisk stiltræk. Gesimsen dannes af to små udkragninger. I det indre er 
rummet overdækket med et samtidigt krydshvælv med vægbue i vest. Hvæl-
vets stærkt puklede kapper uden overribber har sengotiske former, der godt 
kan tænkes anvendt på Jep Torbensens tid. I syd- og østmuren er gem-
menicher, den sidste med et rigt udskåret, sengotisk skab (s. 1141). Den nye 
korbue, som er hugget gennem den romanske korgavl, har lavtsiddende veder-
lag og rund bue, der har lidt større spændvidde end åbningen. Da det er de 
yngste stiltræk, der daterer bygningen, må opførelsestiden sættes til først i 
1500'rne, men næppe så sent som til Jep Torbensens t id; traditionen herom 
kan være foranlediget af tilstedeværelsen af hans begravelsesplads i bygningen. 

I skibet er indbygget to sengotiske hvælv med falsede piller under gjord-
buen; hjørnepillerne er vist hugget bort. Kapperne har en lille fals langs 
buerne. Det østre hvælv er ottedelt, det vestre er et almindeligt kryds-

Fig. 4. Torkilstrup. Korets nordside. 1:50. Målt af Aa. RI. 1940 (s. 1131). 
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hvælv, men de er sikkert samtidige. 
Begge har halvstens overribber. 

Tårnet er i sengotisk tid bygget af 
munkesten på meget svær syld. Under-
stokværket har to t i lmurede vinduer, i 
syd et lille spidsbuet, i vest et stort flad-
buet, begge indvendig i f ladbuet spejl. 
Tårnrummet har krydshvælv med rib-
ber, der forneden er kvarts tens og der-
over halvstens med topkvadra t og hel-
stens overribber. Den spidse tårnbue 
har lavtsiddende, fremspringende veder-
lag. Tårntrappen er af munkesten med 
kridtstensspindel og loft af stigende 
fladbuer. Det ses, at t rappen tidligere 
har fortsat højere op, således at tårnet , 
der nu har sin gesims få skifter over 
skibets, har været mere anseeligt. Den 
nuværende vestre tårngavl har i rejse-
højde et langt, forsænket felt under t re 
brede spidsbueblændinger, hvoraf den 
midterste og højeste har et tvilling-
glamhul. I gavltoppen sidder en lille 

cirkelblænding. Kammen med fod- og toptinder er nyere. Østgavlen, hvis top 
er ny, har på hver side af skibets tagflader en lille luge, i nord desuden to 
ganske små cirkelblændinger. Tårntaget har haf t kviste i begge sider; 1754— 
55 blev den søndre fornyet (rgsk.), og 1853 blev begge krævet f j e rne t (syn). 

Våbenhuset er bygget af munkesten i sengotisk tid, men er senere meget 
ombygget. Således er gesimsen, døren og gavlkammen med tinder nyere. I 
det glatte gavlfelt sidder en lille glug. Indvendig har våbenhuset dobbelte 
spareblændinger i sidevæggene, den sydvestre med en t i lmuret glug, og 
murede bænke, hvoraf den østre er borthugget. Bræddeloftet blev fornyet i 
1642, og 1734—35 opsattes et nyt spærfag. 1759—60 blev gulvet omlagt 
med 500 nye lybske mursten (rgsk.). 

Tagværkerne over det romanske kor har spærsko, dobbelte hanebånd og 
krydsbånd, alt af eg og antagelig ældre end korudvidelsens tagværk, der er 
af lignende konstruktion, men på dobbelt murlægte. Skibets oprindelige 
tagvinkel kan ses i t å rne t ; den har været lidt mindre end 90°. Det nuværende 
tagværk er for største delen af eg med dobbelt murlægte, spærsko med tang, 
dobbelte hanebånd og krydsbånd, de sidste af fyr. På hvert andet spærfag 

Aa. Rl. 1940 
Fig. 5. Torkilstrup. Vindue i korets nordside 

(s. 1131). 
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går en egestiver fra enden af spærskoen til understøtning af enden af hane-
båndet. Tårnets tagværk er delvis gammelt egetømmer. 1692—93 blev købt 
seks stk. 18 alens tømmer og to stk. 24 alens, og 1722—23 blev foretaget 
store reparationer af tagværkerne (rgsk.). 

Kirken står nu hvidtet med t jære t sokkel og har rundbuede vinduer med 
jernstel. Korets buefrise og det romanske vindue har været kalket mørkrødt 
som første kalklag. 1757—58 fik kirken to nye egetræsvinduer med bly-
vinduer (rgsk.). Kirken er hængt med vingetegl; 1721 havde skibet munke-
tegl, men 1853 krævedes munketaget på skibets og korets nordre side erstat te t 
med almindelige tagsten (syn). Gulvene er nu overalt af lyserøde og gule 
fliser. I kirken er fundet glaserede fliser med liljemønster af renaissanceform; 
de s tammer måske fra gravrammer. 

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

På den romanske kirkes overvægge er svage spor af kalkmalerier, så vidt 
det kan skønnes fra o. 1400—50. I koret skimtes hovedet af en helgenbiskop 
malet i rødt samt et våbenskjold, på skibets nordvæg er en Kristoforusfrem-
stilling og hoveder med vekslende røde og grønne glorier samt vinger (fig. 7). 
Også på syd- og østmur findes farvespor, malet på et t ynd t kalklag. 

Fig. 6. Torkilstrup. Indre, set mod øst. 
Aa. Rl. 1940 

TORKILSTRUP KIRKE 
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INVENTAR 

Alterbord, muret af munkesten i middelalderligt forbandt op ad korets 
østvæg. Højde 105, længde 176, bredde 154 cm. Hvidtet . 

†Alter klæder. 1) Nævnt 1721, af fløjl med sølvbaldyring (rgsk.). 2) 1766, 
af rødblommet plyds med sølvgalloner (rgsk.). 

Altertavlen er et rigt, bruskbarokt arbejde af Jørgen Ringnis (»Jørgen 
Rilledsnider«), som 1652 fik 150 sletdaler for tavlen. Denne var dog allerede 
1649—50 opsat i kirken på lensmandens befaling (rgsk.). Kompositionen 
følger samme skema som altertavlen i Krønge (s. 745), men enkelte detailler 
er varieret ; således indeholder postamentet to relieffer, mannaregnen (fig. 8) 
og nadveren, på postamentfremspringene er i høj t relief skåret figurer af 
Moses og Aron og i topkartouchen et Jesumonogram omgivet af viltert brusk-
værk. Endelig er evangelist- og apostelfigurernes indbyrdes placering ændret. 

Smukt patineret staffering fra 1695 med lyse, grønne, gule og røde farver 
samt guld; i topfel tet er malet Christian 5.s kronede monogram samt års-
tallet, og på storgesimsen frakturindskrif ter , 1. Pet . 2,17, Ordspr. 4,23 og 
Jacob 4,8. Indskriften har en rebusagtig karakter , idet et malet hjer te og et 
par hænder erstat ter de pågældende ord. Af den oprindelige staffering spores 
rester under den nuværende. 

I s torstykket er indsat et maleri (olie på lærred) i guldramme: »Lader de 
små børn komme til mig«, signeret Lucie Marie (Ingemann) 1840, skænket 
af malerinden 184211. Et ældre maleri (olie på træ) i storfeltets oprindelige 
ramme, 102 x 82 cm, er nu ophængt på tå rnrummets nordvæg. Rilledet, som 
antagelig er samtidigt med altertavlens staffering 1695, forestiller Gud Fader 
på tronen omgivet af stråleglans, hvorunder ses til venstre den korsfæstede, 
fra hvis sidevunde blodet strømmer ned i seks hjer ter på jorden, og til højre 
lammet med sejrsfanen. Under billederne er henvisninger til skriftstederne 
1. Cor. 1,23, Job 2,8 og Joh. 1,29, og nederst står med hvid f rak tur på sort 
et rimet vers, signeret »C. I. S. K.« (Christoffer Jensen Kaalund, sognepræst 
1681—96). På rammens nederste kant står endvidere malersignaturen »An-
dreas picter(!)« (»Anders maler«). 

†Altertavler. 1) Af et sengotisk alterskab fra slutningen af 1400'rne er be-
varet et *relief (fig. 9), rimeligvis af nordtysk herkomst, som har udgjort en 
del af en korsfæstelsesscene i tavlens storstykke. Relieffet viser en gruppe 
mænd, bl. a. soldaten med eddikespanden, ypperstepræsten og høvedsmanden, 
som stirrer op mod korset; i baggrunden Jerusalem på en klippetop. Figu-
rerne, og ikke mindst de varierende dragter, er skåret med et godt håndelag. 
Af den oprindelige staffering på kridtgrund er kun bevaret enkelte røde og 
grønne farverester. I stiftsmuseet. 
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2) I præsteindb. 1706 omtales et Niko-
lausbillede »i et gammelt skab«. Alter-
skabet er forsvundet, men helgenbilledet 
synes bevaret i en sengotisk *træfigur 
forestillende en siddende biskop (fig. 10), 
et dygtigt skåret, rimeligvis nordtysk ar-
bejde fra o. 1500. Figuren er flad og bred, 
nærmest reliefagtig, med udhulet bagside. 
Ansigtet har markerede træk, øjnene skrå-
ner nedefter fra næseroden, næsen er lang 
og ganske let buet, munden lidt skæv 
med fyldige, sammenknebne læber, ha-
gen kraftig, men ørerne noget skematisk 
skåret. Håret ses som små krøller under 
mitraen. Højre hånd er løftet til velsignelse, den venstre, hvis tommelfinger 
mangler, har holdt om en nu forsvunden stav el. lign. Helgenen bærer over 
messeskjorten en uroligt foldet korkåbe, som hænger løst ned i venstre side, 
mens den fra højre side er lagt hen over begge knæ. I fodstykket er i nyere 
tid skåret »Thorkildstrup kirke« med versaler. Figuren står i blankt egetræ, 
kun i sprækker ses rester af kridering. Uvist hvornår og hvorledes skal figu-
ren være kommet til Schweiz, hvor den indtil 1925 fandtes i Sammlung Curray. 
Den er nu i svensk privateje. 

Altersølv. Kalk med graveret årstal 1658, 21 cm høj. Sekskantet, tunget fod 
med fodplade og plat te over vulst, sekskantet skaft og stor knop med runde, 
flade tunger på over- og undersiden samt seks rudebosser med graverede 
versaler »Ihesus«. Bægeret, hvis rand er let udsvejfet, har under bunden en 
krans af små, tungede blade. På foden er graveret to våben, det ene med 
dødningehoved og korslagte ben i skjoldet og en struds mellem hjelmens 
horn, på hver side af hjelmens horn står initialerne D. T. K. D., det andet 
har t re roser i skjoldet og tre dobbelte, franske liljer over hjelmen, som flan-
keres af initialerne A. I . W . P . Under våbnene årstallet 1658. Rester af for-
gyldning på knop og skaft . Ingen stempler. Disken har på randen et graveret 
lam med sejrsfane og et cirkelkors med I. N. R. I. Oblatæske f ra o. 1730, 
skænket til kirken 1786. Den kasseformede æske, 1 2 x 8 x5 cm, hviler på fire 
små ben, låget har karnisprofileret rand. I forsiden er graveret en rokoko-
agtig kartouche med spejlmonogrammet E M A P. Senere er i låget graveret 
en oval ophængt i en sløjfe med en svane. I ovalen er graveret med kursiv: 
I M S [Johanne Marie Svane, sml. kiste nr. 4, s. 1147] 1786 T K (Torkilstrup 
kirke). I bunden mestermærke for Thomas Mogensen Løwenhertz, Horsens 
(Bøje 1803). Nyere vinkande af plet. †Vinkande af tin, anskaffet 1844 (syn). 

Danmarks Kirker, Maribo amt. 72 

E. Skov 1952 
Fig. 7. Torkilstrup. Kalkmaleri på skibets 

overvæg (s. 1135). 
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Fig. 8. Torkilstrup. Detail af altertavlen (s. 1136). 

†Vin f laske af tin, nævnt 1678, omstøbt 1696 (rgsk.). 1719 anskaffedes en stor 
og en lille vinflaske af krontin, støbt af Oluf Hansen, Nykøbing (rgsk.). 

Sygekalk fra 1760 (rgsk.), 12,5 cm høj. Sekstunget fod med fodplade, t r indt 
skaft og flad, midtdelt knop. Bægeret har udsvejfet rand og er indvendig 
forgyldt. Utydeligt stempel. Tilhørende glat disk. Kalk og disk er ifølge rgsk. 
købt af guldsmed J. C. Svane, Nykøbing (Bøje s. 310) for 15 rdl., 4 mk. og 
6 sk. †Sygekalk nævnes 1678, blev 1718 omgjort og forgyldt og 1731 om-
støbt og formindsket (rgsk.). 

Alterstager af sengotisk type, 28 cm høje. Høj profileret fod, tilspidsende 
skaft med to flade profilringe, t ragtformet , profileret lyseskål. Foden har t re 
huller, hvori der har været fastgjort ben, og i lyseskålens kant er anbragt små 
lysepiber. Muligvis er det disse stager, som 1648 blev omstøbt og forbedret 
i Stubbekøbing for 9 dlr. (rgsk.). 

†Røgelsekar nævnes 1678 (rgsk.). 
†Messehageler. 1) 1644 købtes fløjl og sølvgalloner til en ny messehagel 

(rgsk.). 2) 1721 nævnes en messehagel af rødt carmoisinfløjl (rgsk.). 3) 1759 
anskaffedes en ny messehagel af carmoisinrødt fløjl med sølvgalloner (rgsk.). 

Alterskranke. 1693. Femkantet , med udsavede barokbalustre, opsat af 
snedker Wibert, som fik syv rdl. i arbejdsløn (rgsk.). 

Døbefont, romansk, af granit. Den nærmest tøndeformede kumme har en 
tovsnoning langs randen, og en bredere tovsnoning omgiver det korte skaft . 
Foden er borthugget, og fonten hviler nu på en ny granitflise. Tvm. 76 cm 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 121). 1732 blev fonten med »dækkel« og fod malet 
af Chr. Hvid (rgsk.). 

Dåbsfad af sydtysk type fra o. 1575. I bunden en drevet fremstilling af 
bebudelsen omgivet af en minuskelbort, på randen indstemplede rosetter; 

O. N.1940 
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O. N. 1940 L. Larsen 1952 
Fig. 9. Torkilstrup. *Figurgruppe fra †alter- Fig. 10. Torkilstrup. *Bispehelgen 

tavle (s. 1137). (s. 1137). 

tvm. 43,5 cm. Fadet er rimeligvis anskaffet i 1650'erne, da der betaltes fire 
daler for et messingbækken til fonten (rgsk.). Dåbskande af tin fra o. 1850. 

Korbuekrucifiks (fig. 11), ung-gotisk, fra o. 1300. Den slanke skikkelse, som 
buer stærkt ud fra korstræet og er modelleret også på bagsiden, hænger i 
næsten vandret te arme. Hovedet hælder mod højre skulder, og ansigtsudtryk-
ket er præget af lidelse. Håret falder i bløde bukler ned over skuldrene, og 
tornekronen består af til dels nye træpigge, indsat i hovedskallen. Kroppen 
er ret kraf t igt modelleret med fremstående maveparti , fødderne samlet med 
een nagle. Det brede lændeklæde, som dækker knæene, er kny t te t over venstre 
hofte, hvorfra det falder ned i rolige, skrå foldekast. Korstræet, som er otte-
kantet , efterligner en afkvistet stamme. Det lodrette korstræ har forneden 
under et indsnit en lille, profileret fodplade og foroven et udsavet, nyere 
skr i f tbånd; det vandret te korstræ har skråt afskårne ender. 

Krucifikset skæmmes af en nyere, grov staffering med lys kødfarve, gyldent 
lændeklæde og grønt kors. Figurens højde ca. 115 cm. Over den gamle korbue. 

†Korgitter. 1696 opsatte snedker Wibert et nyt sprinkelværk for koret med 
drejede piller og panelværk samt en udskåret tavle foroven (rgsk.). Over 

72* 
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døren stod 1755 en malet indskrif t : »Det-
te t ralværk og altertavlen er stafferet 
1695 efter høygunstig tilladelse ud af 
velbaarne s t i f tamptmand Henning Ul-
rich von Lützow og velbaarne biskop 
doct. Thomas Kingo udi proustens hr. 
Christopher Kaalunds tiid« (præsteindb.). 

Prædikestol i bruskbarok fra 1640, skå-
ret af Jørgen Ringnis (»Jørgen Billed-
snider i Nachschouff«), som fik den be-
ta l t med 130 kurantdaler (rgsk.). Stolen, 
som består af fire fag, har i sin oprinde-
lige skikkelse svaret til prædikestolen i 
Ryde (s. 400), men er i nyere tid berøvet 
en del af sine prydelser, idet hjørneher-
merne er f jernet , bortset f ra en i for-
vejen mishandlet herme ved væggen, 
ligesom de store vrængemasker på po-
stamentfremspringenes øvre del er af-
savede; endelig har man f jernet krum-
knægtene over hermerne, idet man dog 
har bevaret deres små englehoveder, som 

umotiveret er anbragt øverst på de nu ellers glatte hjørner. Stolen har under 
hjørnerne små hængestykker i form af englehoveder og afsluttes forneden af 
en underbaldakin bestående af seks svungne bøjler, samlet på en kugle. 
Simpel, o t tekantet bærestolpe. Delvis oprindeligt opgangspanel, hvis ramme-
værk har beslagværk karakteristisk for Ringnis. †Prædikestolsdør nævnes 1755 
(præsteindb.). Den med stolen samtidige himmel har fladskåret rankeværk 
på gesimsen, englehoveder under hjørnerne, og foroven står fire engle med 
lidelsesredskaberne. 

Nyere partiel staffering. Stolen maledes første gang 1646 af Svend maler, 
som først blev aget til Aalholm »for at erfare, hvorledes prædikestolen skulde 
stafferes«; arbejdet betaltes med 110 kurantdaler (rgsk.). På prædikestols-
døren stod skriftstedet Rom. 1, på himmelen Jerm. 23 og årstallet 1646 (præ-
steindb.). 1857 ønskedes den hvide farve på himmelen afskrabet og den og 
prædikestolen restaureret med forgyldning og stenfarve (syn). 

På væggen ved prædikestolen er ophængt et simpelt timeglas med indskrif-
ten : »1734 d. 12 apr.« under bunden. 

Stolestaderne s tammer rimeligvis fra en restaurering 1862 (syn). 1693 fik en 
del †stole nye fodstykker, opstandere og døre (rgsk.). 1803 ønskedes stolene 

O.N. 1940 
Fig. 11. Torkilstrup. Korbuekrucifiks 

(s. 1139). 
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malet, da nogle aldrig havde været det 
og andre var afskallede (syn). Fra det 
gamle stoleværk stammer rimeligvis et 
*fyrretræspanel, skåret i Jørgen Ringnis' 
maner. Panelet, 72 x 224 cm, indeholder 
fire arkadefelter, hvis pilastre og bue-
slag har fladskårne slyngbånd, adskilt 
af rammestykker med skelornamenter i 
fladsnit. To farvelag, en rødlig marmo-
rering og en hvid overstrygning, er nu 
f j e rne t . Desuden er bevaret to *fyldings-
felter, et rektangulært og et rundbuet , 
det sidste med profileret og tunget bue-
slag. I Nationalmuseet1 2 . †Stol til præ-
stekvinden opsattes 1646 (rgsk.). 

Præstestol i ung-renaissance fra o. 1575. 
Forpanelet har fire arkadefyldinger med 
kannelerede pilastre og profilerede buer 
med små tværstreger, i hjørnerne hvir-
velrosetter. En profileret tandsnitgesims 
afslutter panelet foroven. Pultens gavl-
t ræ mod væggen har på forsiden en 
halvroset, mens det andet krones af en 
t rekantgavl med kannelerede spir. Bæn-
kens rygpanel har t re arkader med ud-
stemmede ornamenter på pilastrene, pro-
filerede buer og hvirvelrosetter i hjørnerne; over panelet ligger en udkraget 
liste med æggestav. Bænken har svungne gavle med hvirvelroset foroven. Sto-
len er malet rødbrun som det øvrige stoleværk. 

†Skr i f t e - og degnestol repareredes 1749 med nyt panelværk af Andreas Niel-
sen snedker, og begge blev malet med grå marmorfarve af Hans Ehlers (rgsk.). 

En jernbeslagen †kiste til opbevaring af kalk og disk nævnes 1678 (rgsk.). 
Skabe. 1) Et smukt, sen-gotisk vægskab (fig. 12) er indfældet i korets øst-

væg, nord for alteret. Skabets rammeværk uden på væggen afsluttes foroven 
af en udskåret t rekantgavl udfyldt af en hvirvelroset med gotisk sprodse-
værk, og under skabsdøren hænger t re spidsbuede arkader, ligeledes med 
sprodseværk. Dørfløjen består af t re brædder, holdt sammen af t re lange 
smedejernshængsler. Barok, smedet lås, hvorunder rester af en ældre. På 
dørens forside sidder en lille roset med gribering. Skabskassen i muren, 
78 x 56 x 34 cm, er tilhugget af een egestamme. Gennem en sprække i dør-

M. M. 1905 
Fig. 12. Torkilstrup. Gotisk vægskab 

(s. 1141). 
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fløjen fører en slidske ned i en fyrre-
træskasse i skabets bund, en indretning, 
som muligvis har t j en t til at modtage 
menighedens offer. På dørfløjens bagside 
findes rester af den oprindelige sen-go-
tiske staffering, store bladranker i gyld-
ne, røde og gule farver malet på kridt-
grund. Skabets indre har været rødkal-
ket, og udvendig er det overhvidtet 
sammen med væggen. Kassen er blå-
malet, på den ene ende er malet en hank, 
på den anden ende Iæses: »tur Chilstrup 
Sogn 1798«. 

2) Barokt fyrretræsskab af hollandsk 
type fra o. 1700. Skabet hviler på lave, 
profilerede fødder og krones af en ud-
kraget karnisgesims med tresidet gavl. 
Døren har en mangekantet fylding ind-
rammet af profillister. Skabet er malet 
rødbrunt over ældre farvelag. I koret. 

Dørfløj af eg med lange, spaltede gangjern, vist fra 1755, da Andreas snedker 
gjorde en ny garneret dør til koret (rgsk.). 

Til det nuværende orgelpulpitur er anvendt balustre fra et ældre †pulpi tur , 
som blev opsat 1727 af sognepræsten Christian Pontoppidan og malet 1733 
af Chr. Hviid (rgsk.). De bevarede balustre er rødmarmorerede, en gentagelse 
af den oprindelige staffering, som senere var dækket med hvid farve. På det 
gamle pulpitur, som blev nedtaget 1933, stod 1755 indskriften: »Ao. 1727 er 
dette pulpitur bekostet med 63 slettedaler af Christian Pontoppidan og Anna 
Flindt, hvorimod de erholdt den frihed at lade deres begravelse opmure for 
dem og arvinger, men den blev stafferet på kirkens bekostning 1733« (præ-
steindb.). 

Orgel fra 1917. 
Pengeblok, jernbunden, 76 cm høj, med låge i forsiden og ny lås. Blokken 

nævnes 1729 (rgsk.). 
To †klingpunge af fløjl med sølvklokker og en †pengetavle nævnes 1721 (rgsk.). 
Præsterækketavle opsat 1695 af sognepræsten Christopher Jensen Kaalund 

(sml. altertavlemaleri, s. 1136). Til præsterækketavlen er anvendt et epitafium 
i høj-renaissance fra o. 1600 af sædvanlig opbygning (fig. 15). Det rektangu-
lære storfelt flankeres af to søjler med æggestavkapitæler og beslagværkspryd-
bælter. Søjlerne hviler på konsoller, som springer frem fra det i øvrigt glatte 

K . W . 1952 
Fig. 13. Torkilstrup. Maleri (s. 1143). 
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postament . Storgesimsen har glat frise og 
derover en tandsnitliste og en kvar ts tav 
med beslagværk. Topstykket indeholder 
en smal arkade med udsvejfede pilastre, 
profilerede kapitæler og æggestavprydet 
bueslag; arkadefeltet flankeres af to hals-
pilastre med kanneleret skaft og volut-
kapitæl, som bærer topgesimsen og en 
lille t rekantgavl med tre drejede spir på 
små postamenter. Udsvejfede stor- og 
topvinger med beslagværk og tilsvarende 
hængestykker. 

Nyere, grov staffering, fortrinsvis med 
mørkebrun farve. Den latinske indskrift 
(gylden kursiv) i storfeltet samt på po-
stamenter og gesimser oplyser udførligt 
om kirkens præster i tiden 1549—1695. 
På korets nordvæg. 

Malerier. 1) Et stort maleri (olie på 
træ, 230 x160 cm) af Kristi bespottelse (»Ecce homo«) fra 1600'rnes slutning 
er ophængt på skibets nordvæg (fig. 13). Billedets komposition er taget fra 
en radering af Rembrandt . De mørke partier er stærkt afskallede, de bevarede 
lyspartier meget brogede i farvevirkningen, særlig dominerer en kraft ig rød 
farve. I hjørnerne er evangelistsymbolerne malet en grisaille, og foroven fin-
des desuden t re små billedfelter, den angrende Peter, Kristuslammet og Judas 
med strikken om halsen. Nederst står med gul f rak tur på sort baggrund en 
rimet religiøs indskrift (opmalet)13 . 

2) 1733. Por t ræt (olie på lærred, 78,5 x 63 cm) af sognepræst Christian 
Ludvigsen Pontoppidan. Maleriet er dygtigt malet, men noget mørknet. 
Præsten er iført ornat og bærer hvid paryk; billedet er ifølge en indskrift 
foroven malet i hans alders 37. og hans præstegernings 14. år. I hjørnerne 
forneden to våben, Krabbe og Spend, af hvilke det sidste tilhører moderens 
slægt. Ny Ramme. På skibets nordvæg. 

†Ur. I 1650'erne nævnes et nyt »klokkeværk« (rgsk.). 
Klokker. 1) 1491 (fig. 14). Støbt af Oluf Kegge. Den latinske minuskel-

indskrift, som skal læses fra højre mod venstre, har adskillige fejl, således 
er mange typer vendt på hovedet; forkortelsestegn mangler: »Anno (do)-
m(i)ni melesimo qv(adrin)g(e)nt(e)simo noneg(e)simo i help ihesus maria Oluf 
K(e)gge« (»i Herrens år 1491, hjælp Jesus Maria. Oluf Kegge«). Tvm. 101 cm. 
(Uldall s. 202f.). 

M. M. 1911 
Fig. 14. Torkilstrup. Klokke (s. 1143). 
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2) 1837. Støbt af I. C. og H. Gamst, 
København. Om halsen rankebort og 
støberindskrift. Tvm. 64,5 cm. 

Ny ophængning i stor, gammel klokke-
stol i tå rnets tagstokværk. 

†Klokke. En klokke, som vejede halv-
andet skippund, fire lispund (272 kg), 
afleveredes ved klokkeskatten 1528. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle. Opsat 1733 af sognepræst 
Christian Ludvigsen Pontoppidan af Aar-
hus (sml. maleri, s. 1143, og epitafium, 
s. 1145) i hans alders 37. år over kong 
Frederik 4., død 12. okt. 1730 i sin alders 
60. år efter 31 års regering, »ved hvis 
nåde jeg får føde og klæder«, biskop over 
Fyns stift Jacob Lodberg, død 31. dec. 
1731 i sit episkopats 13. år, »som har 
indviet mig til den præstelige gerning«, 

og provst Sigvard Christian Snistorph, død i november 1729 64 år gammel 
efter at have været provst i fire år, »som indsatte mig i embedet her«. Træ-
tavle, 5 6 x 2 5 cm, tresidet afsluttet foroven i profileret ramme med hjørne-
fremspring. Latinsk indskrift med gul f rak tur på sort bund; i det lille topfelt 
er malet et billede af Moses og den brændende tornebusk. Rammen rødmar-
moreret med grøn kantliste. På korets nordvæg. 

Epitafium. O. 1730. Christian Pontoppidan, søn af stiftsprovst magister Lud-
vig Pontoppidan i Aarhus og Else Sophie Spend, født 16. juli 1696, ordineret 
til kapellan for Horne menighed 1719, kaldet til medtjener i Nykøbing 1722 
og til sognepræst her 1726. Gift i tre år med Margarete Catharine Winterberg, 
dat ter af præsident Andreas Winterberg i Frideritz, hvor hun blev født 9. febr. 
1695; hun døde 9. okt. 1723 i Nykiøbing og blev begravet her 1727 (ingen 
børn). Gift anden gang i � år med Anna Flindt, dat ter af hospitalsfor-
stander Hans Bergishagen Flindt i Nykiøbing; hun var født i Saxkiøbing 
16. nov. 1703 og døde 1 7 � . I dette ægteskab var der to sønner, Ludvig 
Theosophos, født 11. dec. 1728, og Hans Pontoppidan, født 10. okt. 1730. 
Christian Pontoppidan døde 1 7 � , efter at han 1727 havde ladet sin grav 
mure (s. 1146) og til gengæld opsat et pulpi tur1 4 (s. 1142). 

Epitafiet er et glat panel, indpasset i nordre skjoldbue i det gamle kor. Ud-

M. M.1905 

Fig. 15. Epitafium (nu præsterækketavle) 
(s. 1142). 
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smykningen består af en stor, en grisaille 
malet kartouche kronet af et dødninge-
hoved og et vinget timeglas. Skriftfeltet 
er sort med f raktur . I hjørnerne forneden 
to malede våben, »Krabbe, fædrene« og 
»Spend, mødrene«. 

† E p i t a f i u m . 1657. Sognepræst Peder 
Hansen Brun (Petrus Johannis Bruno-
vius), død 25. maj 1653, 58 år gammel. 
Han var søn af sognepræst Jens Madsen 
Brun (Janus Matthiadis Brunovius) i 
Østofte (Ørstofte). Ef te r fem år i Sorø 
skole studerede han tre år ved universi-
te te t , hvorefter han i to år var hører 
(collega) i Odense. Siden var han hus-
lærer hos Corfitz Rud og i to år kapel-
lan i sit fødesogn. 1623, 3. juli, kaldtes 
han til sognepræst i Torkildstrup, hvor 
han virkede i 30 år. Hans fire hustruer 
var Cathrina (fire børn), Dorothea (syv 
børn), Lucie (tre børn) og Helene. Fire 
sønner og en dat ter overlevede ham. Den 
lange, latinske indskrift var først skrevet 
på papir og opsat 27. ma j 1657 af den 
ældste søn af andet ægteskab, studiosus 
theologiæ Hans Brun (Johannes Bruno-
vius), som lader faderen beret te om sit 
liv, og derpå selv takker ham, alt i ele-
giske vers. Da mindebladet hurtigt blev 
medtaget, erstattedes det 1678 med en 
t rætavle af den eneste dalevende søn, 
yngste søn af andet ægteskab, magister Rasmus Pedersen Brun (Erasmus 
Petri Brunovius), som da var rektor ved Nykøbing skole. På nordvæggen, 
ved siden af pulpituret (præsteindb. 1755). 

Gravsten. 1) (Fig. 16) o. 1557. Jep Torbensen Sparre til Torkelstrup, død 
23. dec. 1557, og hustru Elsebe Grubbe, død 15 CH1 5 . Grå, gotlandsk kalksten, 
231 x 101 cm, med reliefversaler. Midt på stenen, under en tvillingbue, står 
en mand og en kvinde vendt mod hinanden. Manden bærer rustning og 
støtter venstre hånd på det store slagsværd, bag ham står hjelmen med op-
slået visir. Kvinden har s t ramt hovedlin, pibekrave om halsen og lang, 

O.N. 1940 
Fig. 16. Torkilstrup. Gravsten over Jep Tor-

bensen, †1557 (s. 1145). 
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plisseret kjole med pufærmer og pibede manchetter . Figurerne er vel propor-
tionerede og ansigterne livfulde. For at udligne højdeforskellen er kvinden 
anbragt over nogle naturalistiske blomsterklynger. Over figurerne er et smalt 
felt med de afdødes fire våben, Sparre, Venstermand, Grubbe og Ulfeld. 
Nederst gravskriften. Stenen, som oprindelig lå i gulvet foran alteret, er nu 
rejst op ad korets sydvæg16. 

2) 1630. Rasmus Nielsen Lise af Sulerop, død 1631 i sin alders 43. år, og 
hans t re hustruer, Maren Hansdaater , død 1624, 54 år gl., Kiestene Olufs-
daater, død 1629, 25 år gl. og Anne Hansdaater , død 16 �, i sin alders � år. 
Stenen er bekostet 1630 af Rasmus Hansen Lise og hans sidste hustru. Grå 
gotlandsk kalksten, 200 x 118 cm, med fordybede versaler. I hjørnerne cirkel-
medailloner med evangelisterne. Indmuret i tårnets vestvæg. 

3) 1674. Hans Smidt. Rød gotlandsk kalksten, 57 x 60 cm, med fordybede 
versaler. På stenen læses kun navnet og årstallet samt et bomærke og i det 
ene hjørne bogstaverne »FF«. Anvendt som trappesten foran præstedøren. 

†Gravsten. 1) 1581. Petrus Lurido (?), død 15. febr. 1581, ikke en time gam-
mel. Latinsk indskrift . I gulvet ud for døren til skriftestolen (præsteindb. 1755). 

2) O. 1644. Maren (Marina), enke efter Hans Bruun, fordum præst og 
provst i Østofte, og efter borgmester i Slagelse Jacob Jørgensen. Hun døde 
i Torkilstrup præstebolig 21. juni 1638, 74 år gammel. Sammesteds hviler 
hendes søn, sognepræst Peder Hansen Bruun, død 1653 (sml. †epitafium 
s. 1145), samt dennes to første hustruer, Karen (Carine) Jørgens datter , Sum(?) 
Christophers17 efterleverske, død 13. marts 1631, 31 år gl., og Dorothea 
Rasmusdat ter , død 9. dec. 1644, 28 år gl. I midtgangen (præsteindb. 1755). 

†Gravramme. 1580. Jens Jensen, sognepræst i Torkilstrup, død 5. april 
1580. »Inden for alterfoeden ved dend nordre side« (præsteindb. 1755). 

Muret begravelse, indrettet 1727 af sognepræsten Christian Ludvigsen 
Pontoppidan (sml. †pulpitur s. 1142). Tøndehvælvet rum under det gamle kor 
med nedgang fra skibets midtergang. I begravelsen står seks kister: 

1) En kiste uden indskrift tilhører muligvis Margarete Catharine Winter-
berg, som blev begravet her 1727 (sml. epitafium s. 1144). 

2) 1733. Charlotta Amalia Schovstrup, født 24. dec. 1690, dat ter af tolder 
i Faaborg Peder Didrichsen og hustru Elisabeth Nagel; blev fra 1701 opdra-
get ved dronning Charlotta Amalias hof og sattes 1709 til at opvarte en af 
de kongelige damer, frøken Rothstein; efter dronningens død var hun i syv 
år kammer jomfru hos generalinde Scholten, indtil hun 29. nov. 1730 i 
Nykiøbing indgik ægteskab med latinskolelærer Niels Holm (ingen børn). 
Hun døde 14. okt. 1733. Barokprofileret, egetræsmalet kiste med oval kiste-
plade af t in med kursivindskrift . 

3) 1735. Johan August Stævens, søn af Christian Ludvigsen Pontoppidan 
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og A n n a F l i n d t , f ø d t p a l m e s ø n d a g 1735, død 26. nov . s a m m e år . B a r n e k i s t e 
m e d o t t e k a n t e t t i n p l a d e (kurs iv) . 

4 ) 1796. J o h a n n e Mar ie H a r b o w , e n k e e f t e r k a p t a j n L a r s Svane , f ø d t i 
K i ø b e n h a v n 15. f eb r . 1726, død i T o r c h i l d s t r u p 28. dec. 1796 (sml. ob l a tæske , 
s . 1138). B a r o k p r o f i l e r e t k i s t e m e d s to re r o s e t s ø m . Ova l , h v æ l v e t k i s t e p l a d e af 
t in , s m y k k e t m e d k u g l e s t a v o g l a u r b æ r k r a n s . (Kur s iv ) . 

5) 1799. Søren I n g e m a n n , p r o v s t og s o g n e p r æ s t fo r T o r k i l s t r u p og Li l le-
b r æ n d e m e n i g h e d e r , f ø d t 22. apr i l 1735, død 31. dec. 1799; g i f t m e d B i r g i t t e 
S w a n e . K i s t e s v a r e n d e t i l n r . 4 . 

6 ) B a r n e k i s t e u d e n k i s t e p l a d e . E n s a m m e n f a l d e n b a r n e k i s t e e r n u f j e r n e t . 

Regnskabsbog 1630—80 (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Falsters gamle Rytterdistrikts 
Kirkeregnskaber 1678—1767, do. m. bilag 1721—67 (RA); Kirkeregnskaber for Falster 
1694—95, 1701—15, 1719—20; Kopier af Kasseregningerne for Hans Majestæts Kirker 
i Falster m. m. 1725—65 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Syn over Falsters nørre herred 
1803—32, søndre herred 1833—44 samt over Falsters provsti 1845—55, 1856, 1857—70 
(provstearkivet, LA). — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—-1762 (stiftsøvrig-
hedsarkivet, LA). —- Museumsindberetninger af C. M. Smidt (udat.), Aa. Roussell og 
O. Norn 1940. 

J . K o r n e r u p : Notesbog II. 1893—94. S. 69 (NM). Henry Petersen: Notesbog IV. 
1895. S. 30f. (NM). 

1 Præsteindberetning 1706 (Gl. kgl. Saml. 2351, 4°, kgl. Bibl.), jfr. J. Bircherods Ms. 
1732 (Ny kgl. Saml. 409, 2°, s. 64, kgl. Bibl.). 2 Suhms Saml. II, 2, 24f. 3 Forteg-
nelser over Danmarks kirker 1666 (RA). 4 Rytterdistrikternes kontor, bilag til kgl. 
resolutioner nr. 23, 3. maj 1767 (Rentekammerarkivet, RA). 5 H. Hjelholt: Falsters 
Historie II, 585. 6 Smst. s. 597. 7 Fortegnelser over Kirker og disses Ejere 1809 
(RA). 8 Danske Sagn III , 442. 9 J. Friis: Laaland Falster II, 129. 10 Smst. s. 130. 
11 S. F. Hoflund: Om fru Ingemanns malerier i Torkilstrup og Lillebrænde kirker 
(Aarb. Loll. Falst. 1952, s. 51 ff.). 12 Inv. nr. D 7341. 13 En pendant til maleriet 
ejes af direktør Gunnar Sadolin, Dragør. 14 Pontoppidan døde 1765 som stiftsprovst 
i Aarhus. 15 Elsebe Grubbe levede til 1601. 16 C. A. Jensen: Danske adelige Grav-
sten I. Kbh. 1951. S. 256. 17 Christopher Jørgensen Svindinge, sognepræst i Torkil-
strup 1608—23. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 17. Torkilstrup 1799. 



Fig. 1. Lillebrænde. Ydre, set fra nordøst. 

L I L L E B R Æ N D E K I R K E 
FALSTERS N Ø R R E H E R R E D 

Kirken er siden 1692 anneks til Torkilstrup, hvortil den blev henlagt ifølge forord-
ningen af 1688 Iøvrigt havde Christian 3. i sin tid bestemt, at menigheden i Lille-

brænde skulle søge Stubbekøbing kirke, og Lillebrænde kirke tillukkes. Men 1570 blev 
det efter andragende fra menigheden bestemt, at enten skulle sognepræsten i Stubbe-
købing holde en kapellan i Lillebrænde eller kirken have sin egen sognepræst, hvilket 
sidste blev tilfældet2. Om ejerforholdene vides kun, at kronen 1517 sad inde med kalds-
retten3 , og kirken forblev under kronen, indtil den 1767 på auktionen over det falsterske 
ryttergods blev afhændet til Henrik Chr. Toxværd i Nykøbing, siden ejer af Boderup-
gaard i Ønslev sogn4. Allerede 1809 var sognets beboere, som nu, ejere af kirken5 . 

Sagnet fortæller, at de bygningsrester, som findes ved Barup sø, skal stamme fra et 
katolsk kloster eller kapel6. 

K i r k e n l igger øs t fo r v e j k r y d s e t , der d a n n e r m i d t p u n k t e t i d e n lille by , 
hv i s g å r d e s a m l e r sig t æ t om k i r k e n . K i r k e g å r d e n h æ v e r sig n o g e t ove r d e t 
o m g i v e n d e t e r r æ n og e r u d v i d e t m o d n o r d og ø s t ; den h e g n e s a f en m u r a f 
k l ø v e t k a m p , på d e t m e s t e a f ve s t s i den dog a f en h æ k . Mod syd e r en j e r n l å g e 
me l l em m u r e d e p i l le r ; 1737—38 b lev h e r o p s a t en p o r t i s t e d e t fo r låge, og 
1744 b lev p o r t e n m a l e t rød m e d h v i d e l i s ter og k o n g e p a r r e t s n a v n e ( rgsk. ) . 

Aa. Rl. 1940 
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Fig. 2. Lillebrænde. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1940. 

Den lille kirke består af kor og skib fra romansk tid og gotisk våbenhus, 
alt af munkesten i munkeforbandt . Kirken synes desuden at have haf t et 
†klokketårn, der dog næppe har været direkte t i lknyt te t kirkebygningen. 

Den romanske kirke er rejst på et fundament af svære kampesten med 
nogenlunde plan overflade; det ligger nu synligt i betydelig højde, ved den 
tilmurede norddør ligger trinstenen 70 cm over terræn svarende til, at der 
foran syddøren ligger t re tr in. Der må således mod sædvane have fundet en 
afgravning sted. Over fundamente t har hele kirken med undtagelse af vest-
gavlen en ca. 75 cm høj teglstenssokkel med afrundet overkant. Korets øst-
vindue fandtes t i lmuret med sten på fladen, der udvendig var dækket af 
mange lag kalk, det inderste meget mørkrødt, men derover skiftende lag af 
hvidt og lyserødt. Buen over vinduets 22 cm brede lysning er skåret i een 
kridtsten, udvendig er dannet en ujævn anslagsfals for glasrude, der har 
været fastholdt af et jernsøm i toppen; udvendig er stikket pudset, mens de 
lodrette false har stået blanke. Over rejsehøjde har gavlen et syv sten høj t 
bælte af stående siksak og derover t re savskifter, øverst sidder et spinkelt, 
græsk blændingskors. Gavlens kamme med gavlkonsoller, top- og fodtinder er 
ommuret . Korets langmure har af oprindelige detailler kun bevaret gesimsen, 
bestående af en lille udkragning med afrundet underkant under et savskifte; 
derover ligger en moderne tandsnitgesims. 

Skibets østgavl har et lille blændingskors som korets og ommurede kamme 
med top- og fodtinder. Sydportalen er stadig i brug. Den står i et 35 cm frem-
spring, der foroven er vandret afsluttet med fire afrundede eller skråkantede 
tilbagespring; i den rundbuede åbning har den midterste af de tre false en 
hulkant . Indvendig er døråbningen fladbuet og har fået sin vestre fals for-
hugget af hensyn til døropslaget. Nær midten af muren sidder et t i lmuret 
romansk vindue af 90 cm bredde; sandsynligvis har der på det nuværende 
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sydvindues plads siddet et tilsvarende, 
som 1764 blev erstat te t af et nyt , 3 alen 
1 kvarter høj t og 2½ alen bredt (rgsk.). 
Gesimsen består af et svagt fremsprin-
gende tandsnit af rulskiftestillede sten 
med afrundet underkant og et savskifte 
under skrå sugfjæl. Den tilmurede nord-
dør (fig. 3) er ganske som sydsidens med 
undtagelse af, at portalfremspringet ikke 
er så kraft igt markeret og derfor kun 
har t re aftrapninger foroven. Nordsiden 
har et t i lmuret romansk vindue som 
sydsidens og spor af et andet over det 
østre, moderne. 1803 angives, at der i 
kirken findes »på sydsiden eet vindue i 
koret og eet ved prædikestolen samt et 
meget lille ved siden af dette. På nord-
siden er to små vinduer høj t oppe« (syn). 
Nordsidens gesims er som sydsidens. 

Vestgavlen (fig. 4) er over rejsehøjde ved savskiftebånd delt i fire ligebenede 
t rekanter . Kamme og tinder som på østgavlen, på toptinden en vindfløj med 
1882, under den en nyere glug for klokken, der 1721 omtales som hængende 
i vestgavlen (rgsk.). 

Det indre har af oprindelige detailler kun bevaret den runde korbue og i 
hver af korets sidemure en nu t i lmuret gemmeniche med spærstik. 

Ændringer og tilføjelser. Våbenhuset er i gotisk tid opført på uregelmæssig 
kampestenssyld, men er i nyere tid næsten helt ommuret og lidt forhøjet . 
Det har nu tandsnitgesims og glat gavl med top- og fodtinder. 1693 var våben-
huset noget brøstfældigt (syn), og 1721 skulle der lægges loft »som ingen forhen 
har vaaren«, og samtidig skulle det indrettes til materialhus (rgsk.). 1868 
ønskedes loftet hævet 16 tommer, så buen over døren til skibet blev fri (syn). 

†Klokketårn kendes kun fra tilfældige og usikre antydninger. Således betegnes 
o. 1590 »klokketårnet« som »slet nedfaldet« (syn), 1680 nævnes en klokke i 
tårnet , og 1721 siges, at »i tå rnet ved klokken skal beklædes på tre sider 3 x 3 
alen med loft oven og neden til med en dør at gå ind til klokken af«, men 
samme år nævnes i en inventarfortegnelse »en klokke i vestre gavl« (rgsk.), 
altså formentlig den nuværende ordning. Hvis ovenstående tør opfattes som 
omhandlende et særligt klokketårn, har det antagelig været en tømmerbygning. 

Tagværkerne over koret er tildels af gammel eller genanvendt eg med dob-
belte hanebånd og lange skråstivere; bjælkelaget af nyere fyr. Skibets tag-

Aa. Rl. 1940 
Fig. 3. Lillebrænde. Tilmuret norddør 

(s. 1150). 
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værk er gammel eg på bjælker, der må-
ler indtil 28 x 20 cm på højkant og ligger 
med ca. 110 cm afstand. Spærene er bla-
det på siden af den i underkanten skråt 
afskårne bjælkeende. Dobbelt murlægte 
og hanebånd, halvlange skråbånd. Senere 
er indsat spærfodssøjler af eg og lange 
skråbånd fra midte af bjælke. 1721 klages 
over, at »kirkens tag er med bindings-
værk meget slet forsynet«, og samme år 
skulle kirkens, korets og våbenhusets tag 
repareres med hul- og dæksten (rgsk.). 

Kirken er nu indvendig glatpudset 
med store hulkehl-gesimser, der i koret 
går glat over i loftet, i skibet afsluttes 
med en profilliste. Store rundbuede jern-
vinduer. Gulv af gule fliser, i våben-
huset af gule og lyserøde mursten. Ud-
vendig står kirken kalket hvid med 
blågrå sokkel. Kalkningen er først på-
begyndt efter våbenhusets opførelse. Ta-
gene er dækket med vingesten, pinak-
lerne tildels med munketegl. 

Aa. RI. 1940 

Fig. 4. Lillebrænde. Skibets vestgavl 
(s. 1150). 

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

I 1940 blev i smigene på korets østvindue, som var dækket af altertavlen, 
fundet kalkmalerier fra o. 1350. De har aldrig været overkalkede. To år efter 
blev hele korets østvæg ved konservator E. Lind befriet for en uheldig over-
maling, som dækkede dekorationer sammenhørende med vinduets, men da 
de var meget ufuldstændigt bevaret, blev de at ter overkalket, og kun vindues-
nichens billeder blev istandsat. Også korets sidevægge må have været dekorerede. 

Østvæggen (fig. 5) er opdelt i fire friser. Øverst er spinkle rankeslyng tegnet 
i rødbrunt og derunder en billedfrise, hvoraf nord for vinduet de hellige tre-
konger hos Jesusbarnet samt barnemordet i Betlehem var kendelige. I vin-
duessmigen ses flugten til Ægypten og fremstillingen i templet. Syd for vinduet 
har været et stort antal glorieprydede figurer, hvis bevaringstilstand var meget 
dårlig. I tredie frise har vinduessmigene kun rankeslyng, mens væggen har 
ha f t figurscener, som var meget slet bevaret. Nord for vinduet vistnok kors-
fæstelsen og nedtagningen fra korset, syd for i en mandorla Kristus som ver-
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densdommer omgivet af apostle. Den nederste frise er et med rødbrune folde-
streger malet draperi på sort baggrund. I billedfriserne er baggrunden malet 
eller måske opmalet med brunrødt , hvorimod figurerne står silhouetagtigt 
hvide med kun svage spor af grønt i klædebon og trækroner. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten op ad korets østvæg, 98 cm 
højt , 169 cm langt og 112 cm bredt. I nordsiden er en lille niche og på over-
siden en helgengrau af granit, 4 2 x 3 9 cm. 1647 købtes brædder til at beklæde 
alteret med (rgsk.). 

†Alterklæde. 1728, af rødt plyds med sølvgalloner og med kongens navn, 
krone og årstallet broderet af perlestikker Harras, København (rgsk.). 

Som alterprydelse t jener siden 1944 et enkelt trækors med korvinduets kalk-
maleri som baggrund. 

†Altertavler. 1) Omtalt i præsteindb. 1755 som »langagtig og med en pelican 
ved hver side«, d. v. s. storvingerne var udskåret som fugle. Antagelig er der 
tale om en seksdelt tavle i ungrenaissance. Seks allegoriske malerier ledsagedes 
af rimede indskrif ter: en hånd med en lygte (»Thi derfra Lys du faaer, Du 
som i Mørcket gaaer«), en bro med træer ved siderne (»Til Livet i din troe, 
Du har den ret te broe«), Gud Fader og en bedende mand (»Af Aandens ydmyg-

E. L. 1942 
Fig. 5. Lillebrænde. Kalkmaleri på korets østvæg (s. 1151). 
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E. Skov 1952 
Fig. 6. Lillebrænde. Indre, set mod øst. 

hed, Guds Frygt for alting veed«), en vandringsmand ved en vejviser (»Du 
ret da Ordet hør, Naar du giør hvad du bør«), en åben bog med syv segl og 
et anker, liggende på et bord (»Brug Sacramentet saae Du kan forsickring 
faae«), Guds lam med en fane, stående på et dødningehoved (»I Dødssens 
Kamp og Krig, Er Jesus Seyer-Rig«). Desuden fandtes to skriftsteder, Matth. 
7,6 og Salm. 18,4, samt initialerne C. L. P. (Christian Ludvigsen Pontoppidan, 
sognepræst 1726—36) og årstallet 1733, hvilket år tavlen blev renoveret med 
billeder og indskrifter af maler Chr. Hvid (rgsk.). Et brudstykke af maleriet 
(olie på fyrretræ) fandtes endnu 1906, men var da stærkt afskallet7. 

2) 1849 (syn). Arki tekturramme med ældre bestanddele, muligvis fra den 
tidligere altertavle. På et simpelt postament stod to spinkle, joniske søjler 
fra tiden henimod 1600 med kannelerede skafter og bladskeder. Søjlerne bar en 
svungen splitgavl, rimeligvis fra 1700'rne. Over et hvidt farvelag var tavlen 
stafferet med gråt og brunt , let marmoreret . I rammen var indsat et endnu 
bevaret maleri af fru Ingemann: Jesus helbreder blinde og halte8 . Altertavlen 
blev nedtaget 1944 og maleriet ophængt i ny ramme på skibets sydvæg. 

Altersølv. Kalk f ra 1710 med nyere bæger. Nu 20 cm høj. Rund fod med 
bred fodplade, hvorover en vulst med pæreformede bukler; om fodens øvre 
del seks store, drevne og punslede akantusblade. Kort , t r indt skaft og rund 

Danmarks Kirker, Maribo amt. 73 
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knop, midtdelt af en spinkel bolgeliste; på knoppens over- og underside findes 
drevne og graverede akantusblade med mellemfaldende ovaler. På foden er 
graveret med skriveskrift : »Lille brende Kalch. Sognepræst M. A. Schroeder 
1710«. Mestermærke for Anders Jensen Scheel, Nykøbing (Bøje 2108). Stort, 
bredt bæger med mestermærke for Carl Christian Holm, Nykøbing (Bøje 
2117), rimeligvis fra 1829, da kalken blev smukt istandsat (syn). Samtidig 
forgyldt disk uden stempler. Under bunden graveret skriveskrift: »Lille brende 
Patel«. Både kalk og disk var oprindelig forgyldt og kostede ved anskaffelsen 
ialt 21 rdl., 2 mk., 14 sk. (rgsk.). 1734 blev kalk og disk by t te t med Vaalse 
kirke, »fordi den hertil var for stor og den anden for lille« (rgsk.). Senere har 
man dog by t te t tilbage igen. Oblatæske af tin fra o. 1800, cylindrisk; tvm. 10, 
højde 9 cm. 

†Kalk og disk, nævnt 1680, kasseret 1710 (rgsk.). Et lille, gammelt †bæger 
af porcelæn nævnes 1728 (rgsk.). To †tinflasker på en pot og en pægl nævnes 
1680 (rgsk.). 

Alterstager, rimeligvis fra 1653, da der betaltes 9 sldlr. for to stager på 
alteret (rgsk.). Stagerne har kubeformet fod, profileret med flade vulster, 
cylindrisk skaf t af senmiddelalderlig type med tre skarpe profilringe og bred, 
profileret lyseskål med lysepibe. 40 cm høje. 

O. N.1940 
Fig. 7. Lillebrænde. Korbuekrucifiks 

(s. 1155). 
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†Røgelsekar, nævnt 1680 (rgsk.). 
†Messehageler. 1) Af rødblommet silke-

tøj , nævnt 1728 som gammel og ubruge-
lig (rgsk.). 2) Af karmoisinrødt fløjl med 
sølvgalloner, købt 1727 (rgsk.). 

Døbefont af kunstsandsten fra 1875 
(syn). †Døbefont af »grå marmor«, rime-
ligvis gotlandsk kalksten (rgsk. 1721). 
1732 var fonten sprukken og blev skruet 
sammen med et jernbånd, og samtidig 
blev font og †fontelåg (»dækkel«) mar-
moreret med oliefarve (rgsk.). 

Dåbsfad af messing, glat, rimeligvis 
f ra 1600'rne. 

Dåbskande af tin fra o. 1850, stemplet 
H. C. Høy. 

Korbuekrucifiks (fig. 7), sengotisk, fra 
o. 1450. Den ca. 120 cm høje figur har 
lukkede øjne, åbentstående mund og kort 
hageskæg. Hovedet er vendt mod højre 
skulder og bærer en stor, snoet torne-
krone. Lemmerne er korte, fingrene 
krummer sig om naglerne, og højre fod 
er lagt over venstre. Det smalle lænde-
klæde slutter tæ t til kroppen og har snip 
midtfor. Korstræet har firkantet glorie-
skive, udskårne krabbeblade langs kan-
terne og kvadratiske endeplader med reliefskårne evangelisttegn. Nyere staf-
fering med guld og farver. 1732 blev krucifikset renoveret af maler Hvid 
(rgsk.). Krucifikset over koret og en bjælke i korhvælvet, hvorpå det hvilede, 
ønskedes 1849 f jernet (syn). Nu ophængt over korbuen. 

Prædikestolen er et landligt snedkerarbejde i renaissance fra o. 1580—1600. 
De fire fag adskilles af spinkle hjørnepilastre med skællagte skiver på skafterne 
og joniske kapitæler. De ulige brede storfelter indeholder arkader, hvis pilastre 
har slyngbånd og joniske kapitæler; bueslagene er profilerede, og i sviklerne 
findes hvirvelrosetter. Postament og gesims har hjørnefremspring med rhom-
biske figurer og hvirvelrosetter; under gesimsens kronliste findes æggestav, 
tungebort og en profileret tandsnitliste. Stolen afsluttes forneden af en lukket, 
svungen underbaldakin. Nyere bærestolpe og opgang. Samtidig, sekssidet him-
mel med kassetteret loft, profileret gesims og simple, udsavede topstykker 

73* 

O. N. 1940 
Fig. 8. Lillebrænde. Helgenfigur 

(s. 1157). 
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Fig. 9—10. Lillebrænde. Pengetavler (s. 1156). O. N. 1940 

med en fladt skåret hvirvelroset. Nyere staffering, rammeværket har lyse, blå 
og grønne farver med lidt sølv, fyldingerne rødbrun marmorering på violet 
baggrund. Prædikestol og himmel blev 1732 malet med rød og hvid marmo-
rering af maler Hvid (rgsk.), og 1854 blev prædikestolen malet sammen med 
stolestaderne (syn). 

På væggen ved prædikestolen er ophængt et simpelt timeglas fra o. 1750. 
Stolestader fra 1875 (syn), violette. Samtidig †præste- og degnestol er f jernet 

1944. †Skr i f t e - og degnestol maledes 1732 brune med gule lister (rgsk.). 
En gammel, rød †kiste til messeklæderne nævnes 1680 (rgsk.); den ønskedes 

f jernet 1858 (syn). 
Dørfløj af to lag fyrrebrædder, de yderste i siksak. De store smedejerns-

hængsler og beslag danner årstallet 1723. Gammel lås med udhamret nøgle-
skilt. Mellem våbenhus og skib. 

Pulpitur fra 1710, båret af firkantede, balusteragtigt formede stolper. Bryst-
værnet, med udsavede balustre, er ny t ; tidligere bestod det af otte store 
fyldinger. 1755 læstes på pulpi turet : »Anno 1710 er dette Pulpitur bekostet 
af Sognepræsten Mag. Abraham Schrøder (sml. kalk, s. 1154), Kirkeværgene 
Jens Pedersen, Peder Jensen og Sogne-mændene« (præsteindb.). 

Orgel findes ikke, kun et lille harmonium. 
Pengeblok af jernbunden eg, firkantet, med affasede hjørner forneden, ca. 

90 cm høj. Oversiden er beklædt med en jernplade, hvori er opdrevet årstallet 
1770 og bogstaverne H C T. Ny hængelås. Blokken, som tidligere stod i kor-
buens søndre side, er nu anbragt i våbenhuset . 

Pengetavler. 1) (Fig. 9) 1691. Tavlen står på fire små fodkugler, siderne er 
smykket med reliefskåret slyngværk, det snoede skaft ender i en drueklase; 
opstanderen har på forsiden et cirkulært navneskjold, hvorover rankeorna-
menter og et lille hoved. I skjoldet står reliefversalerne P I G, og på bagsiden 
årstallet og bogstaverne C T. 

2) (Fig. 10) omtrent som den foregående og rimeligvis samtidig med denne. 
I skjoldet står spejlmonogrammet P I G ; bagsiden er glat. Begge tavler er 
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egetræsmalede med let staffering i rødt, grønt og guld. (Sml. pengetavle i Aa-
strup, Falsters sdr. herred). 

Figur (fig. 8) gotisk, fra o. 1400. Figuren forestiller en hellig biskop siddende 
på et lavt sæde med grove, gotiske former. Figuren har unaturlige proportioner, 
og dens draperi falder tungt i stive folder. Bispen har mitra på hovedet, håret 
hænger i lange, S-formede lokker, og det korte hageskæg er kruset. Ansigts-
trækkene er stive og uden liv. Højre hånd er løftet til velsignelse, den venstre 
mangler. Nyere, grov staffering; dragten grå med blå krave, mitra og sko blå 
med lidt guld, hår og skæg brunt . Figuren står under prædikestolen. 

Over indgangsdøren hænger i en lille glaskasse, 52 x 26 cm, en i nyere tid 
udskåret figurgruppe af Kristus på korset, omgivet af jomfru Maria, Maria 
Magdalena og Johannes. 

Klokke fra 1632, omstøbt af Felix Fuchs i København for 288 dlr., 8 sk. 
(rgsk.). Om halsen versalindskriften: »Anno 1632. Aus dem feur bin ich ge-
flossen, Felix Fuchs hat mich gegossen« (»jeg er flydt af ilden, F. F. har støbt 
mig«). Tvm. 85 cm. Ny ophængning inden for glug i vestgavlen. 

†Klokke på to skippund, fem lispund (360 kg) afleveredes ved klokke-
skatten 1529. 

G R A Y M I N D E R 

Gravsten. 1) O. 1621 (?). To brudstykker af grå, gotlandsk kalksten med 
næsten udslidte reliefversaler, hvoraf kun kan læses: ». . . ved anden pintsedag 
1621«. Religiøs randskrif t og i hjørnerne medailloner med evangelistsym-
bolerne. Anvendt som trinsten mellem våbenhus og skib. 

2) O. 1636. Oluf Hansen, degn i Lillebrænde i 55 år, død 15. (?) juni 1636, 
76 år gammel, og hans hustru, Giertrud Hansdaater , død 2. november 1635 
i sin alders 70. år efter 52 års ægteskab (12 børn). Stenen bekostet af børnene. 
Trapezformet, rødlig, gotlandsk kalksten, 158 x88—79 cm, med reliefversaler. 
Øverst på stenen et englehoved, nederst to skjolde, det ene med timeglas på 
dødningehoved og initialerne O H S, det andet med Jesumonogram og G H D. 
I hjørnerne medailloner med evangelisterne siddende i højryggede stole. 
Religiøs randskrift . Vestligt i skibets midtergang. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Regnskaber 1630—80 (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Falsters gamle Rytterdistrikts 

Kirkeregnskaber 1680—1767 (RA); Regnskaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber m. Bilag 
1721—67 (RA); Kopier af Kasseregningerne for Hans Majestæts Kirker i Falster (LA). 

—Syn over Falsters nørre herred 1803—32, over sønder herred 1833—44 og over Falsters 
provsti 1845—55, synsforretninger 1845, 1856 og 1857—70 (provstearkivet, LA). — Doku-
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menter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museums-
indberetninger af Barfod 1911, Aa. Roussell og O. Norn 1940, E. Lind 1944 (kalkmalerier). 

J . K o r n e r u p : Notesbog II. 1893—94. S. 69 (NM). — M. Mackeprang: Notesbog II. 
1911. Bl. 10 ff. (NM). 

1 Kirkehist. Saml. 3. Rk. VI, 450 og 458. 2 Rørdam: Kirkelove II, 139. 3 Suhms 
Saml. II, 3, s. 166. 4 Rytterdistrikternes Ktr. , Bilag til kgl. Resolutioner Nr. 23, 
3. maj 1767 (RA). 5 Fortegnelse over Kirker og deres Ejere 1809 (RA). 6 J. Friis: 
Laaland Falster II, 136. 7 Mackeprang: Notesbog II, 10. 8 S. F. Hoflund: Om 
fru Ingemanns malerier i Torkilstrup og Lillebrænde kirker, i Aarb.Loll.Falst. 1952, s. 51. 

Fig. 11. Lillebrænde 1800. 



Fig. 1. Gundslev. Ydre, set fra øst. 

G U N D S L E V K I R K E 
FALSTERS N Ø R R E H E R R E D 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen vides kun, at bispestolen før reformationen 
havde kaldsretten1 . Ef ter reformationen hørte kirken under kronen, indtil den 1767 

på auktionen over det falsterske ryttergods blev afhændet til kammerrådinde Kehlet2, 
hvis mand Christian Kehlet samtidig havde købt hovedgård nr. 6, det såkaldte Stange-
rupgårds gods; dette blev imidlertid allerede 1786 solgt til bønderne3, og på auktion 
1788 købte sognets hartkornsejere kirken4. Kirken forblev derefter i bøndernes besid-
delse, indtil den overgik til selveje 1. juli 1929. 

Forskellige sagn fortæller, at kirken skulle have været bygget mere centralt i sognet, 
ligesom også sagnet om lindormen for kirkedøren er knyt te t til kirken5. 

Kirken ligger frit vest for byen. Tæt op ad nordsiden løber landevejen, mod 
syd falder terrænet ned mod en lille ådal. Kirkegården er udvidet mod øst; 
ved den gamle del findes et stendige, iøvrigt er diget af kløvet kamp. På nord-
siden står en dobbelt låge af støbejern. 1715 beskrives kirkegårdsmuren som 
værende »af kampesten opmuret og har været med mursten udspækket og 
med tagsten pålagt, men er nu ganske forfalden og øde. Den søndre kirke-
gårdslåge, som er af mursten opmuret, må repareres. Muren mellem den 
søndre og den nordre låge må forhøjes og udmures mellem kampestenene med 
lybske sten. Til taget tages de gamle hulsten fra våbenhuset«; endvidere gives 

Aa. Rl. 1940 
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nogle mål, der viser, at den søndre låge har været ved vesthjørnet mod Skerne 
by (syn). 1721 blev buerne over begge låger repareret, 1732—33 skulle »kirke-
porten og lågen ved denne samt den søndre låge males og på porten kongens 
og dronningens navne« (rgsk.). 

Kirken består af senromansk kor og skib samt sengotisk tårn og våbenhus, 
alt af munkesten i munkeforbandt . 

Den romanske kirke har detailler, der dels er traditionelt romanske, dels 
unggotiske. Den har på sydsiden af kor og skib skråkantsokkel af tegl over 
delvis synlig syld. De to bygningsdele er kun helt forneden i forbandt og synes 
således at være anlagt, men ikke fuldført i een støbning. Korets østgavl har 
et trekoblet, slankt spidsbuet vindue med smig false, meget uregelmæssigt 
muret . Det blev blændet 1721 (rgsk.); i det midterste er fundet rester af vin-
duesbly. Det gør et noget ældre indtryk end det tilsvarende vindue i Toreby 
kirke (s. 1004), der er indsat i en t i lmuret apsisbue, men der er ingen spor af, 
at Gundslev kirke har haf t apsis, og spidsbueformer kendes også i skibet. I 
gavlens rejsehøjde ligger to savskifter under et mægtigt hammerkors, hvoraf 
kun det nederste af korsstammen er bevaret, idet hele den øverste del af det 
iøvrigt glatte gavlfelt er taget ned, da koret sammen med skibet i 1846 fik 
en væsentlig Hadere taghældning (syn); spor af det oprindelige tag ses på 
skibets gavl. Korets sydside har en ti lmuret præstedør med skæve og uregel-
mæssige kanter og vandret afslutning foroven. Døren er rundbuet , dog med 
en lille, t rekante t sten i buetoppen, og har omløbende løberskifte; indvendig 
er døren fladbuet. Vest for det moderne sydvindue ses spor af et romansk. 
Gesimsen dannes af et rulskifte-tandsnit under et savskifte og tre ommurede 
udkragninger. På korets nordside sidder et stærkt restaureret, romansk vindue. 

Skibets østgavl er glat med spor af det oprindelige, stejlere kortag; kammene 
er ligesom på korgavlen ommurede. Sydportalen er t i lmuret og delvis ødelagt 
af et moderne vindue, men nu hugget frem (fig. 3). Den yderste rundbue 
bæres af korte halvsøjler, der står på skråkantsoklen og har kloformede kapi-
tæler og baser; den inderste fals er afrundet mellem simple overgangsled til 
re tkant i samme højde som halvsøjlerne. Sydsiden har spor af to romanske 
vinduer. Her ses også spor af et andet sæt meget store, vist kurvehanksbuede 
vinduer. Gesimsen dannes af en frise af af t rappede trekantblændinger under 
tre nyere udkragninger. Ef ter det gamle tagspor på tårnmuren at dømme 
må der være hugget af højden på skibets mur, da tagvinklen blev sænket. Imid-
lertid omtales 1843 skibets sugfjæle, og 1845 nævnes i forbindelse med tagets 
ombinding, at tagværket skulle gøres smallere, så spærene kom til at stå lige 
over muren (syn), hvilket alt sammen tyder på, at skibet har haf t en langt 
fremspringende sugfjæl. Dens bredde fremgår af, at tømmermanden 1693—94 
satte den op af høvlede og pløjede brædder (rgsk.). Nordsidens portal er stadig 
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i brug, men helt omdannet. Over den sidder et oprindeligt, indvendig tilmuret 
vindue af slank, spidsbuet form; undersiden af stikket er pudset, iøvrigt står 
de smig false og murens yderside blank. Lysningens spidsbue er dannet af to 
krumme formsten. Skibets vestgavl har en dekoration i fuldt udviklede, 
gotiske former bestående af tre store, spidsbuede høj blændinger, der hver om-
fat ter t re smalle spidsbuer. Den 285 cm brede midterste storblænding har af-
rundede false ligesom den øverste del af dens midterste smalblænding. Hele 
blændingens nederste del er dækket af en tilmuring, vist fra tårnets opførelse. 
Tagkammen er bevaret som et 10 cm udstikkende rulskifte med afrundet 
underkant, som bærer en helstens frise af murværk med vandret te fuger, der 
igen er afdækket med et kopskifte. Gavltoppen er forvansket allerede før 
tårnets opførelse. 

Det indre. På korloftet ses hver gavl at være dækket af et halveirkelformet, 
pudset skjold, der har fodpunkt ca. 30 cm inden for langmurene, og langs 
hvis overkant der er hugget en 2 cm dyb rille. Det må antages at være spor 
af en tøndeformet bræddehvælving, hvis underkant har været bygget ud på 
en konsol, jfr. Vaalse kirkes skib (s. 1204) og Skørpinge (DK. Sorø amt, 
s. 810). Forskudt lidt mod nord sidder i muren ind mod skibets loft en 134 cm 
bred muråbning, hvis vanger skærer 133 cm ned i det pudsede cirkelslag, og 
hvis falsede spidsbue har vederlag ved cirklens overkant. Forneden har van-
gerne tæt ved østkanten en hugget rille, der i nord er 45, i syd kun 10 cm høj 
og må have hørt til en aftagelig spærring. Skibets indervægge er ejendomme-
lige ved at være muret af lutter bindere. Korbuen er moderne udvidet. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er i sengotisk tid i stedet for bræddehvælvet 
indbygget et krydshvælv med overribber og stærkt hvælvede kapper. 

Fig. 2. Gundslev. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1940. 
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Tårnet, der er temmelig lille, er sen-
gotisk, bygget i uregelmæssigt munke-
forbandt på kampestenssyld. Under-
stokværket har i syd og vest haft 
fladbuede vinduer i udvendigt spids-
buet spejl. Tårnrummet åbner sig i 
hele sin bredde mod skibet med en 
rund bue, det samtidige tårnhvælv 
har halvstens ribber og ingen væg-
buer. Eventuelle overribber er skjult . 
1850 ønskedes t å rn rummet anvendt 
som materielhus og adskilt fra skibet 
ved en bræddevæg (syn). Klokkestok-
værket har slanke, spidsbuede tvilling-
glamhuller i rundbuet spejl til de tre 
sider; mod øst sidder to små luger 
med trappestik. Gesimsen består af 
to små udkragninger. Vestgavlen har 
t re spidse høj blændinger med en cir-
kelblænding på hver side, østgavlens 
tilsvarende dekoration har desuden i 

midtblændingen en høj luge og en cirkelglug, og i bunden af hver sideblæn-
ding to cirkelblændinger. Gavlene har hver 13 kamtakker med munketegl; 
efter et lynnedslag 1746 blev tårnkammene delvis omsat og t ræværket om-
kring klokkerne repareret (rgsk.). 1706—07 omtales kviste (»svaler«) af egetræ 
i forbindelse med reparationsarbejder på kirken (rgsk.), og 1873 blev de krævet 
f jernet (syn); de har antagelig siddet i tårntaget . Trappehuset er senere til-
bygget; det har fladbuet, falset dør og spindeltrappe med loft af stigende 
fladbuer og trin med indadsvejet forkant . Over den gamle gesims af to ud-
kragninger er pult taget nu løftet over en påmuring og gjort fladere. 

Våbenhuset er en fordringsløs, lav, sengotisk bygning. I den glatte gavl 
sidder en lille glug med trappestik under en nyere kam med top- og fodtinder. 
Døren er moderne udvidet. Indvendig ses på hver side en muret bænk under 
to fladbuede spareblændinger. Nordvæggen har en lille niche med t rappest ik; 
mod øst sidder en lille glug, mod vest to moderne vinduer. 

Skibet har bræddeloft, der 1744—45 blev malet med perlefarve og røde 
lister (rgsk.). 1803 var det blåmalet, og 1848 skulle det males igen. Det er nu 
delt i kvadrater ved påsømmede lister. I hele kirken er indsat moderne, rund-
buede jernvinduer; 1763 skulle i koret og ved prædikestolen indsættes nye 
blyvinduer (rgsk.). I kirken ligger gulv af gule og grå fliser, i våbenhuset af 

Fig. 3. Gundslev. Sydportal. 1:50. 
Målt af Aa. Rl. 1940 (s. 1160). 
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Fig. 4. Gundslev. Indre, set mod øst. 

gule mursten. I koret er fundet en grønglaseret *renaissanceflise med lilje-
mønster, nu i Nationalmuseet. Kirken er udvendig kalket lyserød med hvide 
detailler; der er spor af gammel rødkalkning, der dog er yngre end våbenhuset. 
Tårnet er dækket med skifer, de øvrige tage med vingetegl. 

Alle tagværker er omsat 1846, tildels med genanvendte materialer. På kor-
loftet ses, at der langs sydmuren i rejsehøjde og lidt inden for murflugten har 
ligget en langsgående bjælke med afrundede kanter, 20—28 cm svær. Der ses 
nu kun hullerne efter den i gavlmurene; i øst har den nået 74 cm ind i muren. 
På sydmuren ligger en svær, gammel murlægte, der ligeledes når ind i muren. 
Det østre spærfag har som spærsko en egebjælke, hvis udstikkende hoved er 
vandret gennemstukket af en trænagle og har skråfas i overkanten og svale-
haleblad på undersiden. Den tilsvarende spærsko på nordsiden er af eg, 
21 x 20 cm, og stikker 37 cm frem. Enden er skråt afhugget med en udsparet 
tap, hvis forkant ligeledes er skrå. Det kan ikke ses, om de omtalte tømmer-
stykker har haf t forbindelse med korets bræddehvælving (se s. 1161). 

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

1803 meddeltes, at muren over korsdøren (ɔ: korbuen) havde været malet, 
men da malingen var fordærvet af fugtighed, burde den afskrabes. Der var malet 

Aa. Rl. 1940 
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et gevandt på muren om altertavle og prædikestol (syn). Sidstnævnte dekora-
tion var antagelig fra baroktiden. Den afskrabede maling må have hørt til 
en udsmykning, hvis fortsættelse på begge sider af korbuen blev fundet 1906, 
restaureret af E. Rothe 1910 og genrestaureret af E. Lind 1932. Det er et 
smukt og interessant kalkmaleri fra o. 1300. 

På triumfmuren er langs loftet en ufuldstændigt bevaret buerække med blade 
og enkelte figurer mellem buerne. Længst mod nord ses en i rødt meget livfuldt 
tegnet mandsling, der har hætte med snip på hovedet og griber sig selv om 
fødderne; i den næst følgende er malet en springende hjort , måske en hentyd-
ning til herredets segl. Under buefrisen er malet en apostelserie i hele tr iumf-
murens bredde, de to nærmest midten og den tronende Kristus, som hører 
med i det traditionelle skema, er gået t ab t ved den omtalte afskrabning og 
korbuens udvidelse. Apostlene har glorier og er betegnet ved deres a t t r ibut ter , 
og deres navne er anført med tidlige gotiske majuskler (fig. 6). Under apost-
lene er borter med bladslyng og derunder igen på sydsiden en fremstilling af 
de fordømtes nedstyrtning i Leviathans gab under anførsel af en dansende, 
langhåret djævel med bukkefødder og splittet skort, der ivrigt slår på tromme. 
For tsa t over på skibets sydvæg er en skildring af de fordømtes pinsler. Under 
borten på væggens nordside fandtes tidligere en sjælevejning, hvoraf kun 
S. Mikaels gloriesmykkede hoved er bevaret. 

Farverne er brune og gule okkerfarver, konturerne fortrinsvis angivet med 
rødt, karnationen er blegrød eller hvid, baggrunden lyseblå. 

Midt på skibets nordvæg er bevaret enkelte rester af en Kristoforus-fremstil-
ling, der antagelig er noget yngre end kormurens dekoration. 

I N V E N T A R 

Alterbord, muret , op ad korets østvæg og helt skjult af et alterbordspanel i 
renaissance, der på siderne har to og på forsiden fire fyldinger. Rrunrødt mar-
moreret, hvorunder spores en beslagværkslignende staffering på gesimslisten 
og rammestykkerne. 

†Alter klæder. 1) 1682, af blommet atlask. 2) 1759, af karmoisinrødt fløjl med 
sølvgalloner (rgsk.). 3) Nævnt 1803, af rødt plyds (syn). Se også døbefont, 
s. 1166. 

Altertavlen er et rigt bruskbarokt snitværksarbejde fra o. 1640—50 af Jørgen 
Ringnis. Både i komposition og detailler svarer den nøje til altertavlen i 
Torkilstrup fra 1649—50 (s. 1136). I nyere tid er tavlen blevet lidt omdannet ; 
således findes i postamentet nu kun eet relief, forestillende nadveren, men 
oprindelig har der sikkert været to. Storstykkets arkadenicher er blevet lukket 
med en plade, og deres evangelistfigurer er flyttet op på storgesimsen; yderst 
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på denne stod oprindelig figurer af Mat-
thæus og Markus, mens topfeltet flan-
keredes af figurer af Peder og Paulus, 
men ved omdannelsen ombyttedes figu-
rerne af Peder og Matthæus. 

I stor- og topfeltet er indsat malerier 
(olie på træ), måske 1854, af henholdsvis 
Kristus med brød og vin og Kristus på 
korset med den sørgende Maria. Tavlen 
er malet i lyse grå, blå og røde farver 
med guld; den skal tidligere have båret 
årstallet 16716, og stafferingen fra dette 
år kostede ifølge †indskrifttavle (s. 1168) 
188 sldr. 1854 maledes tavlen af maler-
mester Meyer (rgsk.); 1895 var den malet 
hvid og grå7 . I postamentet , storstyk-
kets arkadefelter og storgesimsens frise 
er nyere religiøse indskrifter med gylden 
f raktur på sort bund. 

Altersølv. Kalk, sammensat af dele fra 
forskellig tid, nu 21 cm høj. Ældst , fra 
o. 1580, er det trinde, ringprofilerede 
skaft og den flade knop, som midtdeles 
af et bælte med en æggestavlignende bort, hvorpå er loddet fire støbte 
englehoveder, og som på over- og undersiden smykkes af kartoucher med 
masker, ansigter og f rugtbundter . Fod og bæger er sikkert fra 1694, da kalken 
omgjordes for 9 rd. 2 mk. (rgsk.); foden er sekstunget med fodplade og platte 
over vulst og bærer på oversiden et lille støbt krucifiks, bægeret er lavt og 
bredt. Ingen stempler. Glat disk med graveret cirkelkors på randen. Ingen 
stempler. †Vinf lasker . 1696 købtes en tin- og en glasflaske; tinflasken om-
støbtes 1711 og 1730 (rgsk.). 

Sygekalk, sikkert fra 1717, da »kalken« omgjordes (rgsk.), 14 cm høj. Rund 
fod med bred fodplade og plat te over vulst, t r indt skaft og rund, vandret 
midtdelt knop med graverede bælter på over- og undersiden og bredt bæger 
med lodrette sider, let udsvejfet ved randen. Mestermærke for Hans Andersen 
Scheel, Nykøbing (Bøje 2110). Glat disk med graveret cirkelkors på randen. 
Ingen stempler. †Tin f laske til syge købtes 1705 (rgsk.). 

Alterstager (fig. 5) af sengotisk type, 37 cm høje, på t re meget høje poteben. 
Hulstavprofileret fod- og lyseskål og cylindrisk skaft med tre skarpkantede 
ringe; lysetorn af jern. 

O.N. 1940 
Fig. 5. Gundslev. Alterstage (s. 1165). 
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E. L. 1932 

Fig. 6. Gundslev. Prædikestol (s. 1167) og kalkmaleri på triumfvæggen (s. 1164). 

Alterkrucifiks, måske fra 1700'rne, af t ræ med støbt messingfigur. 
†Messehageler. 1) Nævnt 1687, af rødt fløjl med guldkniplinger. 2) Nævnt 

1687 som gammel, af fløjl. 3) 1715, af rødt fløjl med kors og kanter af guld-
snore. 4) 1765, af fløjl med kors af sølvtresser (rgsk.). 

Døbefont, romansk monolit af granit, tøndeformet. Om kummens rand to 
modsat løbende tovstave og om fontens midte en fordybning med en bred, 
groft hugget tovsnoning. Tvm. 57,5 cm. Kummen er udstøbt med cement. 
Fonten var tidligere hvidkalket. (Ikke hos Mackeprang). 1721 hang der »for 
paa fonten« et gammelt rødt plydses klæde med guldkniplinger i kors forpå, 
sikkert et alterklæde (rgsk.). 

Dåbsfad, o. 1575, af sydtysk arbejde. I bunden bebudelsen omgivet af to 
minuskelringe, på randen stemplede borter af lam og blomster. Tvm. 56 cm. 

†Fontelåg maledes 1731 (rgsk.). 
Korbuekrucifiks, efterreformatorisk, sikkert fra 1600'rne, men af sengotisk 

type. Figuren, der er ca. 100 cm høj, har let skrå arme, smalt, s t if t foldet 
lændeklæde med snip i venstre side og korslagte fødder; hovedet, der bærer 
en tung, snoet tornekrone, hælder svagt mod højre skulder, hår og skæg er 
krøllet, ansigtsudtrykket smertefuldt . Glat korstræ. Nyere, grå staffering med 
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gyldent hår og skæg og sølv på lænde-
klæde og tornekrone. Over korbuen. 

Prædikestolen (fig. 6) er et ret særpræ-
get bruskbarokt arbejde fra o. 1635—50, 
beslægtet med Jørgen Ringnis' arbejder, 
men næppe fra hans værksted. Stolens 
fem meget slanke fag har smalle mus-
lingeskalnicher, hvori står langstrakte 
figurer af Kristus med verdenskuglen og 
de fire evangelister, der alle mangler tegn 
og kun har bøger i hænderne. De lod-
ret te rammestykker på stolens hjørner 
har dybe udskæringer, hvori der fra et 
volutornament udgår en lang hængestav 
(fig. 7). Postamentet , der er formet som 
en kraft ig vulst, har på den buede for-
side fladskårne rankeornamenter omkring 
ovale bosser og på hjørnerne smalle bøj-
ler med vrængemasker. Stolen mangler 
gesims, kronlisten har æggestav og tand-
snit, på hjørnerne sidder englehoved-
konsoller. Hængestykkerne er forsvundet. Underbaldakinen består af stive 
volutbøjler. Opgangen er nyere, vist fra 1860 (syn), med undtagelse af det 
øverste fag, hvis postament og kronliste svarer til stolens. 1803 ønskedes 
†døren til prædikestolsopgangen bort taget eller hængt på den udvendige side 
af karmen, så trappen kunne blive længere og mindre stejl (syn). 

Ot tekante t lydhimmel, sikkert samtidig med stolen. Spinkle, udsavede 
hængestykker, gesims med æggestav og tandsnit og på hjørnerne konsoller 
med kvindehoveder. Topstykkerne er formet som bruskværkskartoucher, 
hvoraf t re har masker og eet kronet C5 (den udvalgte prins Christian); på 
de tre hjørner står putt i , hvoraf den midterste bærer et kors og de andre sikkert 
har holdt lidelsesredskaber. 

Stolen, hvis staffering svarer til altertavlens, skal tidligere ligesom denne 
have båret årstallet 16716, og ifølge †indskrift tavle (s. 1168) kostede denne 
staffering 105 sldr. 1863 forgyldtes prædikestolens billeder i samme forhold 
som altertavlens ornamenter af malermester Hansen, Stubbekøbing (rgsk.). 
1895 var stolen malet hvid og grå7 . 

Stolestader f ra 1856, da de gamle blev brudt ned og solgt (rgsk.). †Stole-
værk af sirligt snedkerarbejde stafferedes 1747 af maler Ehlers med perlefarve 
og røde lister (rgsk.); 1803 var stolene blåmalede ud mod gangen (syn). 

K. W.1952 
Fig. 7. Gundslev. Detail af prædikestolen 

(s. 1167). 
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Præste- og degnestol, nyere, grønmalede. †Skr i f t e - og degnestol, den første 
med et skab i, stafferedes 1747 af maler Ehlers; de solgtes 1859 (rgsk.). 

Dørfløj af fyrretræ med stor kasselås ligger på våbenhusloftet . 
†Pulpi tur nævnes 1729 og stafferedes 1747 med perlefarve og røde lister af 

maler Ehlers; det blev nedbrudt og solgt 1856 (rgsk.). 
Orgel, nyt, fra M. Sørensen, Horsens. 
To †pengeblokke repareredes 1731 (rgsk.). 
Pengetavler. 1) 1700'rne. På opstanderen, hvortil der er fastgjort en bjælde 

i en fjeder, findes et lille maleri i en oval, tovsnoet ramme, forestillende en 
nøgen tigger med foldede hænder og stav og derover en f raktur indskr i f t : 
»For det du giver mig Skal Herren løn(n)e dig«. På tavlens kanter initialerne 
I F W o g M P D . 

2) 1700'rne, ganske simpel, grønmalet. — En pengetavle maledes 1747 (rgsk.). 
†Klingpunge. 1702 forærede kirkeværgerne Svend Stry og Hans Skonning 

kirken to sorte fløjlstavler kante t med ægte sølvsnore, sølvbjælder derved og 
en sølvring om hvert skaft (rgsk.). 

† Indskri f t tavle med oplysninger om, hvad det havde kostet at male kirkens 
ornamenter og stole i tiden 1641—748 (sml. altertavle, s. 1165, og prædikestol, 
s. 1167). 

†Kirkeskib ønskedes restaureret 1843 (syn). 
Klokker. 1) 1666, støbt af Hans Hynemøder. Treliniet versalindskrift : 

»Anno 1666 d. 24. aug. er denne klocke støbt til Guds ære oc menighedens 
nyt te der Frider(ik) 3. var arfve konge i Danm(ark), H. Hansen k(irke) in-
spect(or), M. N. Bang superint(endent), H. I. I. (hr. Jesper Jepsen Engberg) 
prov(st), H. F. Brun sognepræst, A. O. S. oc P. H. S. kirckew(ærger), I. K. S. 
sognef(oged). M. Hans Hynemoder ha t mir gegossens(!) 1666 DB.« På den 
ene side tre guirlander i klokkeform med initialerne H H M D, på den anden 
kronet F og S A i et ovalt felt omgivet af en laurbærkrans. Tvm. 84 cm. 

2) 1725, støbt af Henrik Tessin. Versalindskrift mellem rige akantus- og 
blomsterborter med englehoveder: »Gloria Deo in excelsis. Anno Domini 
1725« (»Gud være lovet i det højeste. I Herrens år 1725«). På den ene side 
Frederik 4.s kronede spejlmonogram, på den anden det kronede danske rigs-
våben og herunder versaler: 

»Da Gud gav kongen fred hand kirckerne lood pryde 
og mure scholer op og skionne klokker gyde«. 

På slagringen: »Styebte mieg Hi(n)rich T(e)ssien«. Hankene har skæggede 
masker. Tvm. 97 cm. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke på tre skippund 
(480 kg). 2) 1666; allerede 1687 var klokken brøstfældig og omstøbtes 1703 
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i Idestrup af klokkestøberen Conrad Kleimann fra Lybæk for 230 rd. 2 mk. 
10 sk. Den vejede da tre skippund, 11 lispund og eet pund (568,5 kg). 1725 
omstøbtes den at ter af Henrik Tessin (se klokke nr. 2). 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle. O. 1777. Mag. Jens Rosenstand Goiske (sml. gravsten nr. 6, 
s. 1169), født i Wiborg 28. sept. 1746 som søn af professor theol. Ped. Rosen-
stand Goiske og Maria Benedicta von Kneiln, præst i Gundslew 14. sept. 
1771, gift 10. juli 1772 med Anna Catharina Kierulf (fire børn), død 14. april 
1777. 16. okt. samme år døde hans yngste søn Christian Ludvig og blev nedsat 
i sin faders grav. Simpel trætavle i marmoreret ramme med påsatte hjørne-
rosetter, gravskrift og mindeord med versaler. På korets sydvæg. 

Gravsten. 1) O. 1635. Christoffer Madsen (Christophorus Matthiæ), sogne-
præst i Gundslev, død . . . 1635, 47 år gl., og hustru Anna Masqvedel, død 
23. marts 1630, . . . år gl. Rødbrun kalksten, 150,5—149 x 102,5—100 cm, 
med latinsk indskrift af reliefhuggede kursivversaler. Over indskriftfeltet, der 
optager stenens nederste halvdel, findes under en konsolbåret tvillingarkade 
brystbilleder af de afdøde, han i præstedragt, hun med konehue og slag over 
kjolen, begge med en bog i hænderne. Over bueslagene, der ledsages af tunger, 
står reliefversaler, over ham: »Esto memor mortis vivens et sic bene vives« 
(»husk på døden, mens du lever, da bliver livet let«), over hende: »Esto memor 
vitæ moriens bene sic morieris« (»husk på livet, når du skal dø, da bliver døden 
let«); under midtkonsollen og imellem bueslagene englehoved, i buevinklerne 
treblade. Nederst i skriftfeltet to bomærkeskjolde, hans med kronet kors, 
hendes med en fugl siddende på en sammenrullet slange. Fra samme værksted 
som gravsten nr. 12 i Stubbekøbing (s. 284) og gravsten nr. 4 i Radsted (s. 998). 
Rejst opad korets sydvæg. 

2) O. 1636. Jørgen Hansøn Rrun, født i Gundsløf degnegård 26. marts 1603, 
død i Skoby 22. juli 1636, gift med Marne Olufsdaater »hen ved et aarstid«. 
Rød ølandsk kalksten, 86 x 60 cm, med fordybede versaler og rosetter i hjør-
nerne. Rejst opad tå rnrummets søndre væg. 

3—5) 1600'rne (?). I t å rnrummets gulv ligger tre fuldstændig udslidte grav-
sten, hvoraf den ene har hjørnecirkler med relieffer, dødningehoved, livets 
krone (?) og to ubestemmelige figurer. 

6) O. 1777. Mag. Jens Rosenstand Goiske (sml. mindetavle, s. 1169), født i 
Wiborg 28. sept. 1746 som søn af professor theol. Ped. Rosenstand Goiske og 
Maria Benedicta von Kneiln, blev præst, i Gundslew 14. sept. 1771, gift 10. 
juli 1772 med Anna Catharina Kierulf, død 14. april 1777 fra hende og fire 
børn, hvoraf Christian Ludwig døde 16. okt. 1777 »og blev her hensat«. Ef te r 

Danmarks Kirker, Maribo amt. 74 



1170 FALSTERS NØRRE HERRED 

gravskriften mindeord og oplysning om, at kirken er betalt for, at stenen 
aldrig må flyttes. Grå ølandsk kalksten, 180—178 x 118—116 cm, med for-
dybede versaler og reliefhugget mæanderbort langs kanterne. Rejs t opad 
korets sydvæg, under mindetavlen. 

7) O. 1779. Peder Borghgrevink, født på Røraas 11. april 1740, blev capellan 
pro persona ved Tromsøe menigheder 1768, sognepræst for Wardøe menighed 
1772, for Gundslew menighed 1777, gift 1772 med Chatharina Margreta Kren-
kel, død 26. okt. 1779. Grå marmor, 94 x 78 cm, med fordybet kursiv. Ind-
muret i korets nordvæg. 

8) O. 1779. »Herunder hviiler ovenmeldte sal. Hr. Peder Borchgrevinks 
Jordiske Levninger«. Brunrød ølandsk kalksten, 148 x 94 cm, med tværskrif t 
af fordybede versaler, hvori enkelte kursivbogstaver. Rejst opad korets 
nordvæg. 

Kirkegårdsmonument. O. 1830. Gravstele i empire af stærkt forvitret granit 
med fodstykke, gesims og tredelt gavlafslutning af bremersandsten. I fod-
stykket er indsat et relief af hvidt marmor forestillende to ørne med blomster-
guirlander i næbbet, siddende på to slukkede fakler, mellem dem en som-
merfugl; i selve stelen har siddet en medaillon af hvidt marmor med et relief 
af en ung pige8. 180 cm højt . På kirkegården, syd for kirken. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1680—1721, 1721—67 (RA); 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA); 1830 
—77 (ved kaldet); Kirkeregnskaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA). — 
Kopier af Kasseregningerne for de 26 Hans Majestæts Kirker i Falster etc. 1725—65 
(LA). — Syn over Falsters Nørre Herred 1803—32, fortsat i Syn over Falsters søndre 
Herred 1833—44; Syn over Falsters Provsti 1845—55; Syn over Kirker og Præstegårde 
i Falsters Provsti 1857—70 (provstearkivet, LA). — Museumsindberetninger af M. Macke-

prang 1906 (kalkmalerier), E. Lind 1932 (kalkmalerier), E. Moltke, 
O. Norn, Aa. Roussell 1940 og E. Skov 1952. 

J. Kornerup: Notesbog VII I . 1895—96. S. 33 (NM). — M. Macke-
prang: Notesbog 1911. S. 47—53 (NM). 

1 Suhms Saml. II, 2, 1. 2 Rentekammeret . Rytterdistr ikter-
nes Kontor. Bilag til kgl. Resolutioner Nr. 23, 3. maj 1767 (RA). 
3 Hjelholt : Falsters Historie II, 585, 597. 4 Efterretninger om 
ejerne af kirker og kirketiender i Danmark i henh. til forordn. af 
8. nov. 1726 (RA). 5 Optegnelser i Dansk Folkemindesamling. 
6 Larsen: Laaland Falster III , bl. 78. 7 Kornerup: Notesbog, s. 33. 
8 Larsen III , bl. 78; Danske Atlas VI, 517. 9 Mackeprang: No-
tesbog, s. 52. Fig. 8. Gundslev 1772. 



M. M. 1905 
Fig. 1. Nr. Vedby. Ydre, set fra sydøst. 

N Ø R R E V E D B Y K I R K E 
FALSTERS N Ø R R E H E R R E D 

Kirken hørte under kronen 1532, da Rasmus Olsen (sml. epitafium nr. 1, s. 1184) fik 
kongelig præsentats på kirken som dens første evangeliske præst1 . Ef ter reforma-

tionen forblev kirken under kronen og indgik med Nykøbing len i dronning Sophies 
og senere den udvalgte prins Christians livgeding (sml. prædikestol, s. 1181 og altertavle, 
s. 1176). Ved auktionen over det falsterske ryttergods 1767 blev kirken afhændet til 
agent von Westen2 , som samtidig havde købt gods i sognet i den hensigt at oprette en 
ny hovedgård, som imidlertid aldrig blev opført, og 1793 tilbagekøbte staten dette 
såkaldte Hvededal gods fra sønnen Christian Ulrik von Westen. Kirken ejedes herefter 
af staten, indtil den 1869 blev købt af sognets hartkornsejere, som stadig ejer kirken. 

Kirken kaldtes i ældre tid ofte Nørre Grimmelstrup og undertiden også Riserup 
kirke efter den nærliggende landsby, hvor præstegården tidligere lå (sml. alterkalk 
og vinflaske, s. 1178). 

Gyldenbjærg filialkirke i sognets nordlige del er opført 1889 efter tegning af arkitekt 
H. Glahn. 

Kirken ligger ganske fri t på en bakke med fald til alle sider undtagen mod 
vest, hvor graverens hus indgår i diget. Kirkegården er udvidet med nord og 

74* 
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Fig. 2. Nr. Vedby. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1952. 

øst og omgives af diger af kløvet og ukløvet kamp. Mod syd er en stor låge 
mellem kvadermurede piller, og dette lågeparti er senere kopieret i østre dige. 
1721 omtales nordre kirkegårdslåge og en buet vestre port ; 1752 blev porten 
malet med kongens (Frederik 5.s) og dronningens navne med krans og krone 
(rgsk.), men om dette gælder kirkegårdsporten eller kirkens indgang er usikkert. 

Kirken består af et gotisk langhus med tilbygget gotisk vest tårn og våben-
hus på sydsiden. På korets nordside har stået et sakristi. 

Langhuset er bygget i 1200'rnes sidste del, af munkesten i uregelmæssigt 
munkeforbandt med mange sorte bindere. Ingen synlig syld, skråkantsokkel 
er nu kun bevaret bag våbenhuset. De samtidige, brynede støttepiller går op 
gennem gesimsen og er nu dækket med betonplader, men har formodentlig 
tidligere været afdækket i forlængelse af kirkens tag, da dette var stejlere. 
Korafslutningen dannes af fem sider af en ot tekant af samme bredde som 
skibet; den har valmtag. På sydsiden sidder østligt i skibets første fag en 
tilmuret, spidsbuet præstedør (fig. 3), hvis fals dannes af en afrunding mellem 
to retkanter . Skibets syddør i vestfaget har samme form og er bevaret omtrent 
urørt i brug. Den tilmurede nordportal lige overfor har en meget lavtsid-
dende spidsbue, dens anden fals er ikke afrundet . Kirken har haf t høje, lancet-
formede vinduer med profilerede false; de er senere ændret ved at være rykket 
længere ned i muren og ved borthugning af false, men det inden da tilmurede 
vindue mod øst og det sydvestre i skibet, der blev sat ud af brug ved våben-
husets opførelse, angiver de oprindelige former. De tre østvinduer er bredere 
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end alle de andre; det østligste har be-
varet en af t rappet sålbænk, der ellers 
er hugget bort. Vinduerne har ind- og 
udvendigt retkantede false og derefter 
to afrundede led med en lille skråfas 
mod lysningen. Langvæggenes østligste 
vinduer har bevaret deres hovedform, 
omend de inderste false er hugget bort 
(fig. 3). Gesimsen dannes af t re simple 
udkragninger. Af skibets vestgavl ses 
udvendig et stykke af et savskifte og 
munketeglsafdækkede kamtakker . Inde 
i tårnet ses det, at kamtakkerne vel stod 
på gavlen, da tårnet blev bygget, men 
at de ikke hører til den oprindelige gavl, idet den skrå taglinie er markeret 
hele vejen op, og mørtlen i de derpå stående kamtakker er en anden end i 
den egentlige gavl. Savskiftet fortsætter tværs over gavlen. Et stykke der-
over markerer endnu et savskifte fodlinien for gavlens store blændingsdekora-
tion, der består af slanke, stigende spidsbuer samlet t re og tre i tre grupper 
og med den midterste indfat te t i et stort, spidsbuet spejl. Forneden sidder 
yderst i hver side et lille græsk kors. Blændingsbundene er groft pudsede. 
Over midtgruppen og over hver af sideblændingernes top sidder et kort sav-
skifte. I den nordre del af gavlmuren fører en ligeløbstrappe fra en tilmuret, 
lladbuet dør i pulpiturhøjde midt på gavlens inderside op til en spidsbuet og 
endnu åben dør ind til skibets loft ; denne har i falsen rundede, glaserede sten 
(fra vinduesfalsene?). Det øvre dørtrin ligger i højde med et lille tilbage-
spring i indermuren på skibets nordside, fem skifter under murens overkant. 
Trappen har murede trin og fladt, skrånende loft. Over den øvre dør sidder 
en lille niche med trappestik og en smal, nu t i lmuret lyssprække ud gennem 
gavlen; i søndre side er en tilsvarende niche udhugget til gennemgang. 

Det indre. Hele langhuset har en samtidig overdækning af krydshvælv med 
kvartstens vægbuer og ribber og gjordbuer profileret i trekløverform af 20 cm 
bredde og med stort, spidst midtled og rudeformet slutsten i ribbekrydset. 
Buerne står på konsoller, der i de fire korhjørner er bygget op af grov mørtel 
i form af en plisseret kegleflade. Skibets konsoller er af kridt og sidder på 
en baggrundskonsol dannet af vægbuerne. De er alle forskellige (fig. 4), men 
i hovedsagen formet som en omvendt kegle, hvis top på een er formet som et 
oksehoved, på en anden som en tovværksknude. Gjordbuen mellem korfaget 
og skibet er anderledes end de andre; den har trekløverprofil med svært, 
rundet midtled og mangler kridtstenskonsollerne. På loftet over buen står 

M. M. 1905 
Fig. 3. Nr. Vedby. Østligste del af lang-

husets sydside (s. 1172). 
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Fig. 4. Nr. Vedby. Ribbekonsoller (s. 1173). 

en lav mur med front mod vest. Den er muret ind på langmurene, og i nord 
runder den forneden mere og mere mod vest. Skibets hvælv har helstens 
overribber, korets ingen. 

†Sakristi . I skibets første fag ses i skibets nordmur lige over for præstedøren 
mod syd en lille t i lmuret, fladbuet dør, som har ført ud til et sakristi bygget 
samtidigt med kirken og overdækket med et dobbelthvælv med stejle spids-
buer, som midt på faget har været båret af en konsol. Sakristiet nævnes 1651 
og 1702 (rgsk.), men det vides ikke, hvornår det er nedrevet. 

Tårnet er bygget af røde munkesten i munkeforbandt på svær syld og med 
skråtstillede støttepiller på vesthjørnerne. På sydsiden sidder i en fladbue en 
rundbuet dør ind til t å rnrummet , hvorfra stiger fører op i tå rnet . Mod syd 
og vest er store, tildels ti lmurede vinduer, hvis spidsbue sidder helt oppe 
under toppen af vederlaget for en aldrig udført hvælving. Ind mod skibet er 
en groft hugget, rund tårnbue uden stik. Den er tilmuret, vistnok i 1721 
(rgsk.), på vestsiden med ubrændte sten. Væggene i t å rnrummet står ukalkede, 
og gulvet er af jord; alt tyder på, at det aldrig har været taget i brug, men 
kun, som nu, har fungeret som materialhus. I første mellemstokværk er en 
fladbuet, falset glug mod syd og vest, i andet en lignende med trappest ik 
mod syd, vest og nord. Klokkestokværket har til t re sider falsede, fladbuede 
tvillingglamhuller med små cirkelblændinger foroven; mod øst sidder en lig-
nende glug på hver side af skibets tag. Både andet mellemstokværk og klokke-
stokværket har rækker af radialt stillede bomhuller. Gesimsen dannes af to 
små udkragninger. Tårngavlene er helt dækkede af blændingsdekorationer af 
den for egnen sædvanlige type med høje savskifter, trappeblændinger og 
cirkler. De to gavle er ikke ganske ens, ligesom den østre har 15, den vestre 
17 kamtakker . 

Våbenhuset har af sit gotiske murværk kun gavlen bevaret, idet vestre side-
mur og hele taget i 1832 blev krævet nyopført (syn); under arbejdets udførelse 
er antagelig også østmuren nedtaget. 1841 blev to piller på gavlen revet ned, 

E. Skov 1952 
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Fig. 5. Nr. Vedby. Indre, set mod øst. 

men grundstenene blev liggende (syn). Den spidsbuede dør er udvidet og om-
dannet, gavlen har ni kamtakker , tildels med munketegl, over tre store cirkel-
blændinger, hvoraf de underste er flankeret af trappeblændinger, den øverste 
af syv skifter høje, to-tands savskifter. I en af de nederste cirkelblændinger 
sidder et solur med romertal. Indvendig har sidevæggene rektangulære spare-
blændinger under et hvidmalet bjælkeloft. 

Tagværket over langhuset er fornyet 1836 (syn) med en lavere rejsning end 
det gamle, der har afsat et spor på tårnmuren. Tårntaget er af spinkel eg 
med spærstivere, dobbelte hanebånd og lange kryds. Det er afstivet i retning 
øst-vest med kongestolper og kryds; senere er indsat ekstra krydsafstivning 
i spærfagene. Våbenhustaget er fornyet 1832. 

Kirkens vinduer blev i 1805 og senere (syn) krævet sænket og udvidet ; 
1818 skulle et lille vindue over prædikestolen, som endnu spores, borttages 
som unyt t ig t (syn). I stedet for de nuværende jernstel havde vinduerne tid-
ligere t rækarme. Korets gulv blev i 1684—85 forhøjet og omlagt (rgsk.), det 
er nu belagt med røde murstensklinker. Skibet har gulv af gule mursten og 
brædder, våbenhuset klinker som i koret. Udvendig er kirken kalket lysrød 
med hvide detailler og t jære t sokkel. 

Aa. Rl. 1952 
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K A L K M A L E R I E R 

Rester af en gotisk dekoration fandtes i 1904 på korhvælvet. Forneden på 
kapperne var malet et stiliseret t ræ og på ribberne en bladranke. Endvidere 
afdækkedes på skibets vægge nogle indvielseskors. Bag epitafier og altertavle 
har der været malet mørke baldakiner. 1803 skulle kirken hvidtes indvendig, 
»der hvor væggen ej er malet, og den ellers forhen smukke maling bør efterses 
og forbedres« (syn). 1693—94 indkøbtes kønrøg at staffere hvælvingen i koret 
med (rgsk.). 

I N V E N T A R 

Alterbord, muret , ca. 115 cm fra østvæggen. De tre sider skjules af et nyere 
fyrretræspanel, mens bagsiden er dækket af et tyk t lag hvidtekalk. 

†Alterklæder. 1) 1676 betales 20 rdl., 4 mk., 8 sk. for rødt flos og sølvknip-
linger til et alterklæde (rgsk.). 2) I inventarium 1721 nævnes et alterklæde 
af rødt plyds med røde og blå frynser om (rgsk.). 

†Alterdng af lærred, »besyet med silkeblomster med gamle kniplinger om, 
forfærdiget 1575«, skænket 1726 af præsteenken Elisabeth Lassen (rgsk., sml. 
epitafium nr. 3, s. 1184). 

Altertavle i bruskbarok fra 1637, skåret af Jørgen Ringnis (»Jørgen Billed-
snider af Nachschouff«), som fik 100 sletdalere i betaling (rgsk.). Tavlen svarer 
i opbygning til Ringnis' øvrige arbejder, men er i visse henseender forenklet. 
Således har storstykkets sidefelter ikke de sædvanlige nicher, men blot arkade-
fyldinger, postamentet består af to rektangulære fyldinger flankeret af frem-
spring med relieffer af Tro og Håb, og storgesimsen springer stærkt frem i 
hele sin længde. Topgesimsen har et bruskværks hængestykke med det ind-
skårne årstal 1637 og bærer en svungen splitgavl med reliefskåret kronet C 5 
(den udvalgte prins Christian) i en bruskværks kartouche. Yderst på top-
stykkets postament samt på splitgavlen står t re engle med lidelsesredskaber, 
søjle, stige og kors. 

Stafferingen i grå og gråbrune farver med lidt guld er udført 1843 af I. C. 
Broge ifølge indskrift bag på storstykkets sondre sidefelt: »Anno 1843 blev 
det te Alter, Prækestol og Daab malet og forgyldt, samt det scarvinske Familie-
maleri (sml. s. 1184) restaureret af I. C. Broge«. Tavlen har tidligere været 
malet to gange, første gang 1646, hvorfor »maleren hjemme i Nestved« fik 
100 sletdalere (rgsk.), senere i 1829 af I. C. Broge, Nykøbing. Bag på storfeltet 
findes f raktur indskr i f ten: »Anno 1646. Er denne Altertaule Stafferit, Samme 
Tid vaar Sogneprest til Nørre Widby Kircke Her Niels Christensen Otzing. 
Fredrich Mortensen Bolde i Gabens Fergegaard, Morten Lauritzsen i Riserup 
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oc Jørgen Hoffmand i Widby vaare Kir-
ckeverge«. Indskriften fortsætter med 

kursiv: »Anno 1829 blev denne Alter-
tavle Restaureret af I. C. Broge Maler-
mester i Nyekiøbing«. I storstykkets 
midtfelt er samtidig med stafferingen 
1646 indsat et maleri (olie på træ, 90 x 
75 cm) af nadveren med ret brogede far-
ver, desværre nu noget afskallet. I top-
feltet sidder et maleri (olie på træ) fra 
1829 forestillende Kristus på korset; på 
bagsiden står med kursiv: »Anno 1829 er 
denne Christi Figur Malet af I. C. Broge«. 

*Altertavle, sen-gotisk fra o. 1450—75, 
rimeligvis af nordtysk oprindelse. Det tre-
fløjede alterskab indeholder reliefskårne 
figurer, i midtskabet (145 x 98 cm) jom-
fru Maria siddende på en tronstol med 
barnet på skødet; på hovedet bærer 
hun en krone, hvis korsblomster dog 
er fornyet. I sidefløjene ses kongernes 
tilbedelse, den ældste knælende foran 
de to andre, og Anna selvtredje; S. Anna 
står med Jesusbarnet på højre arm og 
lægger venstre hånd på den langt min-
dre Marias skulder. Kvinderne er iført 
lange gevandter med ret tørre foldekast, 
mændene derimod bærer tidens dragter, 
snævre broge og kort, bræmmet trøje med vide ærmer, hvorover den knæ-
lende konge har en lang kappe. I midtskabet sidder foroven en gennembrudt 
kølbuebaldakin, hvis nedhængende korsblomster delvis er afbrudt , mens side-
fløjenes baldakiner er helt forsvundne. 

Stafferingen med uægte guld og farver, lagt på den oprindelige kridtgrund, 
er fornyet, men stærkt medtaget . På fløjenes bagside er malerier af jomfru 
Maria og bebudelsesengelen, den sidste omtrent helt afskallet; over begge 
findes skrif tbånd med bebudelsesordene på latin. Nu i Nationalmuseet. 

Altersølv. Kalk, skænket 1663, 23 cm høj. Sekstunget fod med fodplade og 
plat te over vulst, sekskantet skaft og stor knop med seks runde tunger på 
over- og undersiden; i de mellemfaldende bosseagtige felter er graveret bog-
staverne B H I E I S . Højt , let udsvejfet bæger med nyere hældetud. På bægeret 

V. H. 1940 
Fig. 6. Nr. Vedby. Alterstage (s. 1178). 
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er graveret med versaler: »H(r.) Rasmus Pedersøn Scarvin med sin hustru 
Elizabeth Lasdat ter gaf denne kalck oc disk til Riserup Kircke til Guds ære 
og kirkens prydelse 1663«. Ingen stempler. Ifølge rgsk. skal foden være for-
nyet 1671, da der betaltes 19 rdl., 7 sk. for en »ny Fod paa Kalken, som blev 
bortstjaalen«. Samtidig glat disk uden stempler. †Kalk , muligvis en sygekalk, 
anskaffet 1641 for otte sletdaler (rgsk.). Vinflaske af tin fra 1730, 19 cm høj. 
Fladt , kasseformet korpus og lille hals med skruegang (låget mangler); bære-
rem af læder fastholdt i siderne af små bøjler. På forsiden indskrift med kursiv-
versaler: »Riserup Kirke Flaske A. 1730« omgivet af graverede krydsende 
palmegrene. †Vinf lasker . 1680 nævnes i inventariet to tinflasker, den ene 
muligvis til de syge (sml. ndf.), og 1703 anskaffedes en ny vinflaske af tin 
på fire pund (rgsk.). †Vinkande af sølv, pottestor, skænkedes 1726 af mad. 
Elisabeth Lassen i Stubbekøbing (rgsk., sml. †alterdug, s. 1176). 

Sygekalk f ra 1884, stemplet A. T. Hof, København. Under bunden graveret : 
»Forfærdiget til Nørre Hvedby Kirke 1884«. Disken har i bunden et graveret 
billede af Kristus, som velsigner brødet og vinen. Forgyldt rand. Tvm. 10 cm. 
Ingen stempler. †Sygekalke. 1) I inventariet 1680 nævnes en kalk og disk af 
t in (rgsk.). 2) 1698 købte præsten på en auktion efter sin formand en lille 
kalk og disk af sølv til de syge (rgsk.). †Vin f laske . 1664 købtes en lille tinflaske 
til de syge for en mark (rgsk.). 

Alterstager (fig. 6) fra 1500'rne, 48 cm høje. Kraft ig, kante t profileret fod 
hvilende på t re ben, t r indt skaft med tre profilringe, en svær polygonal mel-
lem to spinklere rundstave, dyb krenneleret lyseskål (krenneleringen a fbrudt 
på den ene stage), lysetorn af jern. Under foden støbermærke (bomærke) i 
relief for klokkestøberen Johannes Paulli3. I inventariet 1680 nævnes foruden 
malmstagerne to †kobberlysestager (rgsk.). 

*Røgelsekar. I museet »Falsters Minder« i Nykøbing opbevares låget til et 
gotisk røgelsekar. 

†Messehagel. 1648 betales 40 rdl. for fløjl, kniplinger og silke til en ny messe-
hagel (rgsk.), muligvis identisk med en messehagel af sort blommet fløjl med 
rød silkebund og guldkniplingskors, som nævnes i inventariet 1680 (rgsk.). 

†Klokke. En lille klokke på ca. et lispund (otte kg), »som hænger ved alteret 
uden nytte«, ønskedes 1756 solgt (rgsk.). 

†Brudehynde. I inventariet 1721 nævnes en grøn aflang pude med røde og 
hvide crepiner (frynser) til at lægge på brudeskammelen (rgsk.). 

Døbefont (fig. 7) af t ræ i bruskbarok senest fra 1648, da »den ny font« nævnes 
(rgsk.). Fonten, der er udført i Jørgen Ringnis' manér, består af en ot tekantet , 
nedefter tilspidsende kumme båret af fire evangelistfigurer, som med undtagelse 
af Matthæus støt ter det ene ben på a t t r ibut ten, et for Ringnis karakteristisk 
træk. Kummen, som foroven og forneden afsluttes med en tandsnitliste, har 



N Ø R R E V E D B Y K I R K E 1179 

på hjørnerne kvindelige hermer, hvor-
over englehoveder, og på de syv sider 
arkadefelter med relieffer, mens den ene 
side mod væggen er glat. Reliefferne, hvis 
rækkefølge er ændret ved en istandsæt-
telse, forestiller bebudelsen, omskærel-
sen, Kristi fødsel, korsfæstelsen, opstan-
delsen, Jesus og de små børn samt him-
melfarten. 

Stafferet som altertavlen (s. 1176). 1652 
fik Svend Mahler 80 sletdaler for fontens 
staffering (rgsk.). 

Dåbsfad, sydtysk, fra o. 1575. I bun-
den er en bebudelsesfremstilling omgivet 
af to minuskelringe og på randen en bort 
af springende hjor te og hunde samt ind-
stemplede ornamenter. I inventariet 1721 
nævnes en †tinpotte i fonten (rgsk.). 

†Fontelåg har sikkert været fastholdt af et par snoede jernkroge på to af 
fontens sider. 

†Fontehimmel, »en sirlig krone af billedhuggerarbejde, forgyldt«, nævnt i 
inventarium 1721 (rgsk.). 

†Fontegitter. 1648 fik snedkeren seks mark for tralleværket omkring fonten 
(rgsk.); 1721 nævnes et sirligt malet rækværk (inventarium). 

Korbuekrucifiks (fig. 8-9), ung-gotisk, fra slutn. af 1200'rne. Figuren (102 cm 
høj) hænger i let bøjede arme, hænder og fødder er relativt store, fingrene 
strakte. Ansigtet har fine træk, lige næse, smalle åbne øjne og sammenkneben 
mund, men underansigtet virker lidt plumpt på grund af det plastisk angivne 
skæg. Hovedskallens øverste del er skåret for sig, et par taphuller vidner 
muligvis om en tidligt f jernet (konge?)krone (sml. staffering). Velproportioneret 
krop med vunde i højre side, fremtrædende nøgleben og flad brystkasse. Højre 
fod er lagt over venstre, og tæerne ret skematisk skåret. Lændeklædet, som 
dækker knæene, er kny t te t i højre side og falder i mange folder fra en tung 
vulst omkring hofterne. Samtidigt korstræ med gotisk profilering, stor glorie-
skive og ved enderne medailloner, hvoraf de tre har reliefskårne evangelist-
tegn (engel, løve og okse), mens den øverste er konkav og glat. Over den neder-
ste medaillon er skåret et forsænket felt med spærstikformet afslutning foroven. 
Alle korsarmene ender i fortykkelser med små ovale indsnit. Ved figurens 
hænder og fødder samt under den øverste medaillon er skåret dobbelte, tre-
fligede blade. 

V. H.1940 

Fig. 7. Nr. Vedby. Døbefont (s. 1178). 
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K.W.1952 
Fig. 8. Nr.Vedby. Korbuekrucifiks (s. 1179). 

Krucifikset, som er restaureret 19294, står nu i renset eg med bibeholdelse 
af partielle rester af den oprindelige staffering på kridtgrund, hvoraf fremgår, 
at figuren har haf t kødfarve med bloddråber og brunt hår og skæg; om panden 
har været en krans af grøn farve, som måske har skullet gøre det ud for torne-
krone, lændeklædet har været gulligt med en rød stribe og med blomster eller 
mønster i rødt, foeret grønt. Korstræet var malet med rødt og grønt, i spær-
stikfeltet fandtes rester af malet sprosseværk. Over denne staffering fandtes 
et yngre, nu f jernet farvelag, som viste gyldent lændeklæde med blåt foer og 
sort-rødt korstræ. Krucifikset, som tidligere henstod i t å rnrummet i stærkt 
forfalden tilstand, ophængtes efter restaureringen på skibets sydvæg. 

†Korgitter. I inventariet 1721 nævnes et rækværk for koret af malet og for-
gyldt billedhuggerarbejde (rgsk.). 1803 var den søndre pille i t ralværket mel-
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lem koret og kirken sunket, og 1833 var 
korgitteret brøstfældigt (syn). Gitteret 
skal være bekostet af sognepræsten Niels 
Christensen Othsing, død 16585. 

Prædikestol (fig. 10) i hoj-renaissance 
fra o. 1610—20, udvidet eller ombygget 
1630, da snedkeren fik 28 sletdaler for 
prædikestolen (rgsk.). Et ret tørt , men 
håndværksmæssigt vel udført arbejde, 
tilsyneladende uden ti lknytning til an-
dre billedskærerarbejder i amtet . Stolen 
består af otte fag, hvoraf de tre danner 
bro ved opgangen og i detaillerne adskil-
ler sig lidt fra de øvrige. Storfelterne i 
karnappen indeholder arkader med spink-
le, volutsvungne pilastre og beslagværks-
prydede bueslag flankeret af kvindelige 
hermepilastre med joniske kapitæler. På hjørnerne står søjler med attisk pro-
filerede baser, korinthiserende kapitæler og kartoucheværks prydbælter. Det 
forkrøbbede postament har på fremspringene bøjler med kvindeansigter; til-
svarende findes på frisefremspringene bærende kronlisten. De tre fag ved 
opgangen adskilles af enkelte pilastre og mangler søjler. Under karnappen 
sidder små hængestykker med englehoveder, og stolen afsluttes nedefter med 
en svungen, lukket underbaldakin. Samtidig ot tekantet himmel med profi-
leret gesims støt tet af udskårne, volutformede bøjler; kartoucheformede top-
stykker indeholdende ansigter, roset og et kronet F S (Frederik 2. og dron-
ning Sophie). Under hjørnerne små drejede hængeknapper. 

Staffering som på altertavlen (s. 1176). I postamentfelterne og på himmelen 
står opmalede latinske skriftsteder med gyldne versaler. På broens underside 
findes rester af en renaissancedekoration bestående af usymmetriske ranker, 
lyse, med sorte konturer på gulbrun baggrund. Prædikestolens første staffering 
betaltes 1631 med 60 sletdaler (rgsk.). Af denne staffering er bevaret arkade-
felternes malerier af Moses, Johannes Døberen, Paulus, Kristus og evangeli-
sterne, undtagen Johannes, hvis plads i feltet nærmest væggen nu er tom. 
Malerierne, der er ret dygtigt udført, er i Matthæus' åbne bog signeret: »Anno 
1631 Jo(ac)himm Ulrich«. Maleren er ellers ukendt, med mindre han er iden-
tisk med den kontrafejer i Nykøbing, Ulrich Garstenbüttel, som 1643—46 
vides at have arbejdet for den udvalgte prins6. 

Stolestader med spidsbuede gavle, nyere, egetræsmalede. †Skriftestol staf-
feredes 1707 af Michael Merckly (rgsk.). †Degnestol maledes 1733 rød med 

O. N. 1942 
Fig. 9. Nr. Vedby. Detail af korbuekrucifiks 

(s. 1179). 
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K. W.1952 
Fig. 10. Nr. Vedby. Prædikestol (s. 1181). 

hvide lister (rgsk.). †Præstegårdsstolen i koret havde 1803 på østsiden mistet 
»alle de drejede piller, hvormed den foroven var ziret, paa tre nær« (syn). 
1803 havde skriftestol, degnestol, præstegårdsstolen, knæfaldet og fonte-
gitteret hver sin maling (syn). 

†Skab, nævnt 1651 (rgsk.). †Kiste, jernbeslagen, nævnt i inventariet 1721. 
Orgelpulpitur, nyere, egetræsmalet. †Lægter på t re fag blev 1689 opsat »ved 

den vestre gavl paa den søndre side« (rgsk.). 
Orgel, bygget til Nykøbing kirke 1848 af hoforgelbygger Ramus, udvidet 

1873 med tre stemmer til ialt tolv af orgelbygger Køhne og istandsat 1939 
af Marcussen, Aabenraa. 1904 flyttedes orglet hertil (sml. s. 227, hvor det 
fejlagtigt er anført som forsvundet). 

Pengeblok af jernbunden eg med tre store hængelåse, egetræsmalet. Blokken 
er rimeligvis identisk med den, som anskaffedes 1651 (rgsk.). 

Klingpung f ra 1701, af skindforet rødt fløjl, hvorpå er broderet en bladranke 
med metal t råd og hvide perler. Pungen er fastgjort til en sølvring med graveret 
kursivindskrif t : »G[ud til Ær]e Kirchen til Zierat er dette af Sognefogden Niels 
Nielsen Koch og kiere Hust ru Gidsel Nielsdatter foræret Anno 1701 den 12 
May«. Af det drejede skaf t er kun bevaret et kort stykke med en øsken til 
en nu forsvunden klokke eller bjælde. 

Præsterækketavle, nyere; på vestvæggen. 
Kårde fra o. 1600. På klingen, hvoraf spidsen er afbrudt , findes lette gra-

veringer. Hæf te t er omvundet med metal t råd og ender i en flad knop med 
sølvbelægning. Kor t parerstang og lille parerbøjle, alt med sølvindlægning i 
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Pacht & Crone 

Fig. 12. Nr. Vedby. Epitafium 1679 over færge-
mand Friedrich Härdtil (s. 1185). 

Fig. 11. Nr. Vedby. Epitafium 1679 over Ras-
mus Pedersen Scharvin m. fl. (s. 1184). 

form af blomster og frugter. Stærkt forrustet . Hæfte ts længde 16 cm. Kården 
skal efter traditionen have tilhørt færgemand Frederik Härdti l (sml. epitafium 
s. 1185). På orgelpulpituret. 

†Tårnur . 1641 repareredes værket i klokketårnet for 30 dlr. (rgsk.). 
Klokker. 1) Rimeligvis fra 1600'rne, skriftløs. På legemet fmdes en gruppe 

af ialt 12 små ringe, ca. 1,5 cm i tværmål, enkelte tilsvarende ringe findes 
i det tomme skrif tbånd. Hankene har tovstave. Tvm. 79 cm. 

2) 1845. Indskrift mellem volut- og palmetbor t : »Støbt til Nørre Vedby 
kirke aar 1845 paa Frederiksværk af V. Gamel«. Tvm. 94 cm. 

†Klokker. 1) En klokke, som vejede tre et halvt skippund, fem lispund 
(600 kg) afleveredes ved klokkeskatten 1529. 

2) 1714 fik kirken støbt en stor ny klokke, »saasom til den store menighed 
ikkun haves en liden klokke« (rgsk.). 1803 havde kirken kun een klokke, som 
var meget lille (syn). 

Klokkestol af eg til to klokker, opsat 1712 af slotstømmermand Lars Hald ; 
inclusive smedearbejdet kostede den 102 rdl. 1 mk. (rgsk.). Iflg. regnskaberne 
havde Lars Hald allerede 1703 rejst en ny dobbelt klokkestol for 60 rdl. 



1184 F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) 1560. Boel Jeps Dotter, gift i 23 år med sognepræst Rasmus 
Olsen, den første præst, som indgik ægteskab, død 24. marts 1560. Rimet 
mindeskrift på papir i profilramme. Dokumentet er fornyet 1790 af degnen 
Martinus Diderich Wiberg, 1817 af I. Conrad og 1887 (den nuværende afskrift) 
af C. Jonsen. Ved opgangen til prædikestolen. 

2) 1651, over præstepar, muligvis Niels Christensen Othsing (sognepræst 
1641—57). Epitafiet synes oprindelig at have udgjort topstykket til en brusk-
barok altertavle i Henrik Werners manér. Over et gennemløbende postament, 
oprindelig storgesims, lindes et rektangulært malerifelt mellem apostelhermer, 
til venstre Judas Thaddæus med spyd, til højre Thomas med vinkel. Den 
glatte gesims, hvis fremspringende kronliste støttes af småkonsoller, bærer et 
gennembrudt bruskværksornament mellem to siddende apostle, den ene er 
Judas med pengepung, den anden mangler a t t r ibut . Øverst står Kristus som 
Salvator mundi. Vinger med viltert bruskværk. Epitafiets t ræværk er renset 
eg med lidt guld; på gesimsen står årstallet og på postamentet med nyere 
versaler »Regni Jesu Christi incola« (»indvåner i Jesu Kristi rige«). Maleriet7 

(olie på træ, 85 x 70 cm) forestiller en præst og hans hustru i knælende stil-
ling, halvt vendt mod hinanden. Manden, som har kraft igt brunt fuldskæg, 
er iført præstedragt; hustruen bærer sort kjole med hvid plisseret brystdug 
og stor, opstående krave, smalt, rynket forklæde og hvidkantet , kriget hue. 
Over mandens hoved står »Æt(atis) 48« (»i hans alders 48. år«) og over hustruen 
»Æt. 38«. I baggrunden er malet en niche med et alter, hvorpå står et krucifiks 
og to brændende lys; foroven Jehovanavn og et rødt draperi. Store afskal-
ninger, især midt i billedet, er slet repareret. Vestligt på skibets sydvæg. 

3) (Fig. 11). Iflg. præsteindberetningen 1706 opsat 1679 over sognepræ-
sterne Rasmus Scharvin og Geert Mejer (sml. gravsten, s. 1186) og deres hustru 
Elisabeth Lassen (sml. †alterdug, s. 1176, og †vinkande, s. 1178). Det brusk-
barokke snitværk er en efterklang af Henrik Werner. Et rektangulært maleri 
er indfat te t i en ramme af bølgelister med gennembrudte draperier foroven 
og til siderne; midt på den øverste rammeliste sidder et stort englehoved. 
Vinger, topstykke og hængestykke består af helt udtrukne bruskværksslyng 
omfat tende hel- og halvkartoucher. Vingerne bærer konsoller med figurer af 
Markus og Johannes, tilsvarende står på topstykket Matthæus og Lukas flan-
kerende Kristus som Salvator mundi. Staffering fra 1747 med hvidt, rødt, 
grønt og guld. Et kronet akantusornament i topstykkets kartouche og to 
blomsterbuketter i vingernes halvkartoucher er muligvis en rest af den op-
rindelige staffering. I hængekartouchen s tår : »Renoveret Anno 1747«. 

Maleriet8 (olie på lærred, 156 x 108 cm) viser Elisabeth Lassen mellem sine 
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to mænd (knæstykker) samt i forgrunden til venstre to sønner af første ægte-
skab (hoftestykker) dygtigt skildret i et karakteristisk nedfaldende lys. Mæn-
dene er begge i ornat med pibekrave, kvinden i sort, brocheret kjole med 
kniplingskrave og bærer hvidt, pibet hovedtøj. Drengene er i sorte frakker 
med hvide kniplingshalsbind. Østligt på skibets nordvæg. 

4) (Fig. f2). 1679. Tidligere livknægt hos Frederik 3., færgemand ved Gaa-
bense (Gobens) færge Friedrich Härdtil og hustru Anna Maria von Wechlen. 
Stort maleri i oval ramme bestående af en kraftig vulst mellem to bølgelister; 
yderkanten er tæt besat med drejede småspir og udskårne liljer. Øverst på 
rammen en konsol med et gennembrudt bøjlespir, og forneden en hjerteformet 
hængetavle endende i en drueklase. Smukt patineret staffering med sort, 
grønt, rødt og guld; på rammens vulst er malet en vinranke. I hængetavlen 
en pyntelig gylden frakturindskrif t på tysk, ifølge hvilken epitafiet er opsat 
2. august 1679. 

Maleriet9 (olie på lærred, 200 x 160 cm), som skyldes en dygtig kunstner, 
er af rent verdslig karakter ; ægteparret sidder ved siden af hinanden i hel 
figur. Manden, en face til højre, er stor og kraftig med langt, blondt hår ; 
han bærer sort dragt med hvidt kniplingshalsbind og holder en stor bred-
skygget hat i højre hånd, ved hans venstre side ses kårdehæftet . Hustruen, 
ligeledes en face til højre, har sort kjole med bred kniplingskrave, hvide under-
ærmer og stort, hvidt forklæde; på hovedet bærer hun hvidt, pibet hovedsæt 
og stor sort hat . I baggrunden til højre ses en søjle og foroven til venstre et 
grønt draperi. På skibets nordvæg. 

Gravsten. 1) 1616. Figursten over Hans Justesen (Johannes Justi), sogne-
præst i 15 år (1601—1616), død 3. juni anno Rødlig kalksten, 1 7 3 x 9 0 cm, 
med randskrift på latin (reliefversaler). Under et svunget og knækket bueslag 
båret af profilvendte englehoveder står en præst i ornat holdende kalk og 
disk foran brystet . I buehjørnerne står årstallet 1616 og to skjolde, det ene 
med bomærke og præstens initialer, det andet med bogstaverne I A D, for-
modentlig hustruens initialer. Stenen er knækket på skrå lidt under midten. 
Samme værksted som gravsten nr. 2 i Stubbekøbing (s. 282) samt nr. 1 og 2 
i Fejø (s. 880 f.). Indmuret i korets nordøstvæg. 

2) O. 1641. Figursten over sognepræst Hans Nielsen Borre (Johannes Nicolai 
Rorræs), provst i Nørre herred, død 6. jan. 1641, 50 år gl., og hustru Marie 
Jochumsdat ter (Maria Joachimi), død dominica rogationum (10. maj) 1640 i 
sin alders 28. år. Gråblå ølandsk kalksten, 200 x 124 cm, med reliefversaler. 
Ægteparre t står i bedestilling, halvt vendt mod hinanden, under et dobbelt 
bueslag, som bæres af små volutkonsoller. Mellem bueslagene er et lille kruci-
fiks og i de ydre buehjørner dødningehoved og timeglas. Under figurerne 
findes den latinske gravskrift i et rektangulært skriftfelt og langs randen 

Danmarks Kirker, Maribo amt. 75 
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skriftstedet Col. 3,4. Samme værksted som gravsten nr. 4 i Radsted (s. 998) 
m. fl. Indmuret i korets sydøstvæg. 

3) 1686. Sognepræsterne Rasmus Pedersøn Scarvin, tillige provst i nørre 
herred, og magister Giert Albertsøn Mejer samt deres hustru Elizabet Lasson 
(sml. epitafium nr. 3, s. 1184). Blålig kalksten, 175 x 92 cm, med reliefversaler. 
Indskriften omgives af en primitiv rulleværkskartouche; i hjørnerne findes 
drueklaser og under gravskriften et timeglas mellem to dødningehoveder, alt 
meget ubehjælpsomt hugget. Nederst læses: »Anno 1686 den 27. [eller 22.] 
febru(ar)« samt en advarsel mod at forstyrre graven. Spor af staffering med 
rødt og guld. Indmuret i korets nordøstvæg. 

4) O. 1780. Isaac Sidenius, sognepræst for Nørre Wedbye og Nørre Alslev 
i 29 år, provst i Falsters nørre herred, død 69 år gammel 15. dec. 1780 efter 
42 års præstegerning, og hans første hustru Abild Maria Jensdat ter . Rød 
kalksten, 227 x 108 cm, med fordybede versaler. Rejst opad tårnets sydmur. 

5) O. 1804. Professor [Henrik Christopher] Glahn, sognepræst her i 24 år 
[død 21. juli 1804]. Grå, flammet marmortavle, 63 x 105 cm, med udtunget , 
profileret kant . Indskrift med fordybet kursiv. Indmuret i korets østmur. 

6) O. 1815. Gjertrud Kirstine Glahn, født Egede, født 1748, død 1815. Gift 
med professor Glahn (nr. 5). Hvid marmortavle, 36 x 59 cm, med fordybede 
versaler. Indmuret under nr. 5. 

7) O. 1843. Consistorialråd Ludvig Michael Lund, sognepræst for Nørre 
Vedbye og Nørre Uls lev(!) menigheder i 11 år, født 6. okt. 1771, død 11. 
marts 1843. Hvid marmortavle, 6 7 x 1 1 2 cm, med fordybede versaler. Ind-
muret i korets sydmur. 

Muret begravelse under gulvet ved korets sydvæg, rimeligvis den begravelse, 
som Elisabeth Lassen tilholdt sig 169310 (sml. epitafium nr. 3, s. 1184, og grav-
sten nr. 3, s. 1186); graven var dengang kun dækket af løse brædder. Den inde-
holder nu enkelte løse kistebrædder. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Kirkeregnskaber 1630—80, regnskaber for Falster 1694—95, 1701 15, 1719—21 
(stiftsøvrighedsarkivet, LA); Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1680— 
1767 (RA). — Synsprotokol over Falsters nørre Herred 1803 23, 1824 32, Syns-
protokol over Falsters søndre Herred, fortsat for nørre Herred 1833—44, Syn over 
Falsters Provsti 1845—55, 1856, 1857—70 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og 
Breve for hele Stiftet 1579—1762, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Udskrift af 
Holms Samling (LA). — Præsteindberetning til Biskoppen 1706 (Gl. kgl. Saml. 2351 
fol., kgl. Bibl.). — Museumsindberetninger af J. Kornerup 1868 (epitafiemalerier), 
M. Henriksen 1904 (kalkmalerier), N. J. Termansen 1930 (krucifiks), O. Norn 1942 og 
Aa. Roussell 1952. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 116 f. (NM). — J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. 
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S. 15 ff. (NM). — J. Kornerup: Notesbog III . 1868. S. 45 ff. (NM). — Henry Petersen: 
Notesbog VI. O.1895. S. 52f . (NM). — M. Mackeprang: Notesbog 1911, s. 7 ff. (NM). 

1 Frederik 1.s danske Registranter, s. 303. 2 3. maj 1767. Rentekammeret . Ryt ter-
distrikternes Kontor. Bilag til kgl. Resolutioner, Nr. 23 (RA). 3 Sml. Skibbinge kirke 
i Præstø amt. DK. Præstø, s. 886. 4 Ved konservator N. J. Termansen. 5 Rhode 
II, 214. 6 Weilbachs Kunstnerleksikon. 3. udg. II, 361. 7 Danske malede Por-
trætter IX, 240. 8 Smst. s. 242 f. 9 Smst. s. 241 f. 10 Dok. og breve for hele stiftet. 

Fig. 13. Nørre Vedby. Før 1796. 

75* 



Fig. 1. Nr. Alslev. Ydre, set fra nordøst. 

N Ø R R E A L S L E V K I R K E 
FALSTERS N Ø R R E H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid var viet til S. Nicolaus1, var for reformationen anneks til 
Nørre Kirkeby2 . Siden blev den en selvstændig sognekirke, indtil den 1695 blev 

annekteret Nørre Vedby3 , hvilket forhold bestod til 1915. 
Om kirkens ejerforhold i middelalderen vides kun, at kronen allerede før reforma-

tionen havde kaldsretten2 . Den forblev under kronen, indtil den ved auktionen over 
det falsterske ryttergods 1767 blev afhændet til agent von Westen; siden delte den 
skæbne med hovedkirken (se s. 1171) og blev 1869 købt af sognets hartkornsejere. Kirken 
overgik til selveje 1. april 1926. 1811 var kirken magasin for troppernes krudt og am-
munition (syn). 

Sagnet fortæller, at kirken blev bygget af en jomfru, der i havsnød havde givet løfte 
om opførelsen4. 

K i r k e n l igger i den ves t l ige e n d e af den n u v æ r e n d e s t a t i o n s b y ud m o d øens 
h o v e d v e j . K i r k e g å r d e n er u d v i d e t m o d n o r d og v e s t og hegnes a f en m u r a f 
k l ø v e t k a m p . 1803 v a r r i n g m u r e n e t s t e n g æ r d e (syn) . 1674 m å t t e den del a f 
k i r k e g å r d s m u r e n , som p o r t e n h a n g i , r epa re r e s 5 , 1712—13 skul le den v e s t r e 
p o r t og øs t re låge o p m u r e s , og 1732 b lev p o r t e n og k i r k e n s døre m a l e t m e d 

Aa. Rl. 1940 



n o r r e a l s l e v k i r k e 1189 

Fig. 2. Nr. Alslev. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1940. 

kongens og dronningens navne »som på Nørre Vedby kirkeport« (sml s. 1172, 
rgsk.). Kirkegården har nu en jernlåge mod syd og to mod vest. 

Kirken består af unggotisk kor og skib, opført samtidig, samt gotisk tårn 
og våbenhus, alt bygget af munkesten i meget regelmæssigt munkeforbandt . 

Den unggotiske kirke hviler på en muret skråkantsokkel af ca. 60 cm højde, 
hvorunder man enkelte steder ser de svære kampesten i sylden. Koret, der 
er smallere end skibet, har tresidet østgavl og på hjørnerne og op mod skibet 
flade lisener, hvorom soklen er forkrøbbet, og som skærer op i gesimsen. På 
de to østhjørner er lisenen dækket af en senere støttepille og ses nu kun for-
oven, hvor den er forstyrret af murankre og nu ikke går op gennem gesimsen. 
I hver af de tre gavlfelter sidder et nu blændet, smalt, spidsbuet vindue med 
smig fals til begge sider, i det søndre har senere været hugget en firkantet 
åbning. På sydsiden er spor af en vistnok spidsbuet præstedør med halvstens 
stik og omløbende binderskifte. Korgesimsen består af en trappefrise — mod 
nord og nordøst dog et savskifte — under en udkragning og et afrundet rul-
skifte. Gavlen er afvalmet. 

Skibets østgavl er helt glat med nyere kam med en lille toptinde. Syd-
portalen er stadig i brug. Den sidder i et kraftigt , re tkantet fremspring, der 
går op gennem gesimsen. Den spidsbuede døråbning har haf t fire afrundede 
false, hvoraf den inderste er borthugget; falsene har som vederlag en frem-
springende knop, baser dannes ved simpel overgang til re tkant . Indvendig 
afsluttes døren foroven af to udkragninger i fladbuet spejl; i vestsiden af 
falsen sidder svære, gamle dørstabler. Afpassede efter hvælvingsfagene har 
sydmuren haf t to højtsiddende, spidsbuede vinduer som korets, men de er 
nu ti lmuret og erstat tet af større, lavere siddende, moderne vinduer. Gesimsen 
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dannes af t re simple udkragninger. Skibets nordside er som sydsiden. Nord-
portalen (fig. 3) er som sydportalen, men med alle fire false bevaret uden for 
t i lmuringen; om det yderste stik ligger et løberskifte. Skibets vestgavl (lig. 4) 
står delvis bevaret ind mod tårnet , hvor den viser udmærket murerarbejde 
i blank mur med åbne bomhuller. I rejsehøjde ligger et savskifte med et flad-
skifte over. Fire skifter derover er t rekantfel tet t rukket tilbage og indrammes 
langs taglinierne af stigende rundbuer på profilerede binderkonsoller, foroven 
afsluttet med en tvillingbue. Frisens lodrette false er af forskellig højde. Over 
buerne markeres taglinien af et udkraget binderskifte med afrundet underside, 
der bærer en frise af løbere under et rulskifte. Halvvejs oppe i det forsænkede 
gavlfelt ligger et savskifte. Gavltoppen er borthugget. Uden for tårnet ses på 
nordsiden en lav, moderne gavlkam. 

Det indre. Koret har et samtidigt, helstens, kuppelagtigt hvælv med 18 cm 
brede, halvrunde ribber på dværgsøjler med trapezkapitæl; ingen overribber. 
Smalle vægpiller bærer en halvstens gjordbue mod apsis og skjoldbuer mod 
ydervæggene, men ikke mod tr iumfvæggen; mod de tre vægge ligger en rund-
stav langs kappekanten. Apsishvælvet har to kvartstens ribber. Den meget 
brede t r iumfbue er spids og muret som helstens stik over et eet skifte høj t 
kragbånd af munkesten formet som hulkehl over rundstav. Mellem korets og 
skibets loft er en samtidig dør med falset rundbue, på østsiden står den i et 
rektangulært spejl. Skibet har tre stærkt puklede, halvstens hvælv med over-
ribber. De 18 cm brede gjordbuer og ribber er trekløverformede med bredt, 
spidst midtled. I østhjørnerne står ribberne på stærkt forhuggede og over-
pudsede led, der måske er dværgsøjler med trapezkapitæler; i sydvest fort-
sætter ribbens midtprofil til kort over gulvet, hvor det står i en firkantet 
klods efter i vederlagshøjde at have passeret et klodskapitæl, i nordvest er 
kun svage rester af et kapitæl, og derfra og ned til gulvet er ribben pudset 
ind i et rundet led. Ribberne mødes foroven i en skiveformet slutsten, den 
vestre glat, de to andre med en st jerneformet blomst og riflet kant . Lang-
væggenes gjordbuer når ikke ned til vederlag, her står gjordbuer og ribber 
på en rektangulær klodsudkragning. I vestgavlen ses over hvælvingskappen 
en 30 cm høj rille, derunder er muren fuget, således at kappen engang må 
have ligget højere. Da overribberne synes at ligge løse ovenpå, må man antage, 
at de stærkt puklede kapper er ommuret på gamle ribber. 1705 måt te i kirken 
indlægges to bjælker »at holde hvælvingen tilsammen, som ganske er skilt fra 
hinanden« (syn). Korets og skibets overmure står blanke. 

Tårnet er bygget på svær kampestenssyld. I syd har været en fladbuet dør 
og et tilsvarende vindue, der er dækket af det yngre trappehus, men indvendig 
er t i lmuret med moderne sten. Mod vest er et moderne vindue. Tårnrummet 
viser spor efter et hvælv, men har nu simpelt bræddeloft. Tårnbuen er i nyere 
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tid formet som en kurvehanksbue. 
Mellemstokværkerne oplyses gennem 
snævre glugger, klokkestokværket har 
til alle fire sider fladbuede tvillingglam-
huller i fladbuet spejl. I højde med 
deres underkant er endnu åbne, radiale 
bomhuller, der går tværs gennem mu-
ren; lignende huller fmdes ud mod øst 
og vest i gesimshøjde. Gesimsen dan-
nes af t re simple udkragninger. Gav-
lene har under 13 munketeglsdækkede, 
svagt brynede kamtakker en dekora-
tion af fem stigende, slanke spidsbue-
blændinger flankeret af små cirkelblæn-
dinger. I den midterste sidder en lille 
glug. 1648 måt te tårnet repareres, fordi 
det havde givet sig ud fra muren på 
kirken. 1721 skulle de søndre og vestre glamhullers buer opmures og tårnets 
sydvestre støttepille repareres (rgsk.), og 1804 skulle den anden hjørnepille 
omsættes (syn). 

Våbenhuset har over de lave langmure gesims af t re udkragninger, der 
sammen med de underliggende skifter er nye. Den udvidede dør når næsten 
op til et savskifte, der sammen med tre spidse høj blændinger danner gavl-
dekoration under ni ommurede, munketeglsafdækkede kamtakker . Indvendig 
sidder dobbelte spareblændinger i langvæggene; 1635 blev der lagt loft i 
våbenhuset (rgsk.); 1818 nævnes et solur over våbenhuset (syn). 

Trappehuset er vist en tilbygning i krydsforbandt fra renaissancetiden. Det 
har ligeløbstrappe under tøndehvælv. 

Tagværkerne over koret er sekundært anvendt eg og fyr med dobbelte mur-
lægter, spærsko, dobbelte hanebånd og krydsbånd, der går til fodsøjle. Skibets 
tagværk er nyere fyr af omtrent samme form som korets og med søjler over 
gjordbuerne. Den tidligere, stejlere tagrejsning er tydeligt markeret på tårn-
muren. Tårnets tagværk er eg, af sædvanlig gotisk form. Våbenhusets tagværk 
er nyere. 

Allerede 1633 fandt man, at kirken havde for få og små vinduer, og 1643 
blev af hensyn til den nye prædikestol et vindue t i lmuret og et andet ud-
hugget; 1696—97 kom »et nyt vindue ved koret bag skriftestolen«, og 1765 
skulle der udhugges en bue »til nyt vindue i nordre side lige for alteret« (rgsk.). 
1803 blev der stillet tilsvarende krav om vindue i korets sydside, ligesom 
andre af kirkens vinduer skulle udvides, hvilket blev gentaget i 1805 (syn). 

Aa. Rl. 1940 

Fig. 3. Nr. Alslev. Nordportal (s. 1190). 
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Fig. 4. Nr. Alslev. Skibets vestgavl. 1:100. Målt af Aa. Rl. 1940 (s. 1190). 

Kirken har nu store vinduer med spidsbuede jernstel og gulv af gule mursten. 
Udvendig er den kalket lyserød med hvide detailler over t jæret sokkel. Tårnet 
er tækket med munke og nonner, de øvrige tage med vingetegl. 
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E. Rothe 1912 
Fig. 5. Nr. Alslev. Kalkmalerier i apsis (s. 1193). 

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

Rester af kalkmaleriserier fra fire forskellige perioder er fremdraget og delvis 
restaureret 1895—96 af Kornerup, 1911—12 af Rothe og 1941 af Borre. 

1) Fra beg. af 1300'rne stammer apsisudsmykningen (fig. 5; istandsat 1896 
og genrestaureret 1911). I apsidehvælvets midtkappe ses Kristus tronende 
i mandorla, øverst helligåndsduen, i hjørnerne forneden markusløven og lukas-
oksen, begge med skriftbånd. De to sidekapper rummer hver tilbedende figurer 
domineret af Maria og Johannes som kristenhedens forbedere. I sydkappen 
en mod Kristus vendt knælende matrone, måske en stifterinde, Johannes 
døberen under gudslammet og bag denne store figur en velsignende biskop 
(nu uden glorie). I nordkappen en lille, kronraget, knælende præst, vendt mod 
jomfru Maria, og bag hende en helgeninde med scepter og buddike (?) Figur-
bunden fyldes af rankeværk, og billederne afgrænses forneden af en ranke-
bort, ligesom ribber og småsøjler er dekorerede. 

I nordkappen, under rankeborten, findes en af vinduet delt indskrift med 
store, lukkede majuskler. Til venstre læses: »D. Stug Kece / Andreas / pres-
biter / rectores e / cle . . . . e in / . . . orn« (»hr. Styg Kecet (eller: Kec og) 
Andreas præst, forstandere for . . . e kirke i . . .?«). Til højre: »(Ann)o domin 
/ i millesimo / tre(ce)nttes / primo octo bris / mo k(a)l(endis) augusti / ii«. Be-
gyndelsen, »i det Herrens år t re t ten hundrede«, volder ingen vanskeligheder, 
men årstallets slutning og månedsdatoen er forskrevet og kan ikke tydes 
med sikkerhed. Tilsyneladende er der tale om både oktober og 1. august 
eller 31. juli, ifald de to sidste i'er skal læses som et romertal! — og tolkningen 
lettes ikke af en rettelse, som ifølge Rothe er foretaget allerede i middelal-
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Fig. 6. Nr. Alslev. Detailler af kalkmalerier på triumfmurens vestside 
(s. 1195). 

deren, hvorved en oprindelig endelse »imo« i f jerde linje er ændret til det nu-
værende »primo«. 

Det meget interessante årstal må forblive en gåde, trods Rothes omhygge-
lige undersøgelser 1911. Under sydkappen er en tilsvarende indskriftsfrise 
tom. Under skriftbæltet følger i højde med vinduernes nedre dele de tolv 
apostle, alle med navne i skriftbånd, kun Peder og Paulus med at t r ibut ter , 
og under denne apostelfrise har der været andre, nu overkalkede dekora-
tioner. På østvæggen iagttog Kornerup 1895 en bort med drage, løve, hest, 
h jor t og et par fantasivæsener samt et våbenskjold med en seksoddet, halvt 
blå, halvt hvid stjerne på et lodret delt, hvidt og blåt skjold (Kyrning-Myre?). 
1911 fandt Rothe på nordøstvæggen en ornamentbort med blade i båndværk 
og derunder rester af en tæppedekoration, på sydøstvæggen en våbenfrise, 
hvori hjelme og tresidede skjolde vekslede. Det første, liggende skjold var 
tomt, det andet indeholdt det holstenske nældeblad, og hertil svarede den 
påfølgende hjelm med påfuglefjer og fane; efter brud under vinduet fulgte i 
det tredje, lodret stående skjold Danmarks tre løver, hvorefter en hjelm med 
påfuglefjer og vesselhorn; det sidste, stående skjold var tomt . Det holstenske 
mærke må antages at henvise til Johan den Milde, der fik Laaland i pant 1326. 

Skjoldefrisen, som iflg. Rothe må være samtidig med den anden udmaling 
af apsis, var udelukkende malet med sort, medens der til den øvrige dekoration 
ganske overvejende var brugt rødt. Bevaret uden Kornerups retouche står 
kun den nederste del af to apostle på nordøstvæggen. På korhvælvet istand-
sattes 1895—96 rester af jævnaldrende dekorationer, en roset i hvælvets top, 
sparremønstre på ribberne og snoninger på småsøjlerne. 

2) Lidt yngre, fra tiden o. 1350, er den 1911 fremdragne og istandsatte 

E. Rothe 1911 
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majestasfremstilling i skibet på triumfvæggen. I midten, over korbuens top-
punkt , troner Kristus på regnbuen fremvisende sine blødende vunder, to 
sværd udgår fra hans mund. Kristus er flankeret af de tolv apostle, de tre, 
som sidder nærmest hans højre side, kan ved deres a t t r ibut ter bestemmes som 
Peder (nøgle), Andreas (skråkors), Bartholomæus (kniv). På den modsatte 
side sidder Paulus med sit sværd nærmest Kristus, derefter Johannes med 
kalken, Jacobus major i pilgrimsdragt og Judas Thaddeus med kølle. De 
øvrige apostle holder bøger i hænderne. Farverne er rødbrunt , gulokker, 
grønt og gråt med rødbrune konturer (fig. 6 og 8). 

3) Fra tiden henimod 1400 fremdrog Rothe 1911 i skibet en række malerier, 
som at ter blev overkalket. Østre hvælvingsfag, søndre kappe: barnemordet, 
vestre: flugten til Ægypten, nordre: vandringen til Golgatha og østre: i midten 
et stort kristushoved med korsglorie og til hver side en knælende engel hol-
dende i glorien, hver kappespids var udfyldt med mindre engle, der svinger 
røgelsekar. På vægfladen under nordre kappe fandtes rester af ødelagte figur-
billeder. Bunden i samtlige kapper var udfyldt med skabelonmalede motiver 
af forskellig art . Med disse motiver havde man samtidigt med hvælvenes 
dekorering også udfyldt bunden af den ældre ma j estasfremstilling på tr iumf-
væggen. I skibets vestre fag fandtes fra denne periode på vægfladen under 

Aa. Rl. 1953 
Fig. 7. Nr. Alslev. Kalkmaleri, »dødedansen«, på skibets vestgavl (s. 1196). 
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nordre kappe, vest og øst for vinduet, rester af fire kvindefigurer, to og to 
over hinanden, og over dem en engel. På vægfladen under søndre kappe var 
rester af figurbilleder, vest for vinduet korsfæstelsen, øst herfor nedtagelsen. 
Farverne var få, foruden sort, navnlig anvendt til konturer, næsten ude-
lukkende rødt (mønje), som var stærkt dekomponeret. 

4) I tiden henimod 1500 har hele kirkens skib modtaget en malet dekoration 
af den såkaldte Elmelundemester. I skibets vestligste hvælvingsfag, vestre 
kappes nordre halvdel: Adams skabelse. Nordre kappe: Evas skabelse. Østre 
kappe: formentlig syndefaldet. Søndre kappe: uddrivelsen (overhvidtet). 
Vestre kappes søndre halvdel: Adam og Eva efter uddrivelsen. Bunden er 
i disse malerier udfyldt med planteslyng, stjerner og rosetter. På vægfladen 
under vestre kappe lindes et maleri, dødedansen (fig. 7), som blev fremdraget 
på grund af motivets sjældenhed, skønt store dele var slet bevaret ; blandt 
de dansende findes en konge, en biskop i fuldt ornat og en bonde. Som bag-
grund er antydet et landskab med små jordbølger og blomstrende planter. 
På vægfladen under søndre kappe fandtes rester af tre stående enkeltfigurer, 
hvoraf den ene kunne bestemmes som den hellige Margareta. På vægfladen 
under nordre kappe var også rester af flere figurer, nederst konen, der kær-
ner smør. Ribberne har haft brede skråbånd, og på hvælvingens slutsten har 
underfladen været smykket med en blomst. 

I skibets midterste hvælvingsfag fandtes i vestre kappe tornekroningen, i 
nordre kappe »den rige og den fattige mands bøn«, i østre kappe kongernes tilbe-
delse og i søndre kappe fremstillingen for Pilatus. På vægfladen under nordre 
kappe sås vest for vinduet rester af et kristoforusbillede og øst for vinduet 
en »ecce homo«fremstilling. På vægfladen under søndre kappe fandtes hudflet-
teisen øst for vinduet, medens resterne vest for dette ikke lod sig bestemme. 

I skibets østligste hvælvingsfag fandtes i søndre kappe kun ubestemmelige 
rester af et maleri, i vestre kappe flugten til Ægypten, i nordre kappe et helt 
ødelagt maleri, og i østre kappe nogle få rester, som lod sig bestemme som 
barnemordet. På vægfladerne under hvælvet fandtes på nordvæggen tre hel-
genfigurer, på vestsiden af vinduet en mandlig figur med stav og en kvinde 
med bue eller lyre, på østsiden en mandlig helgen med patriarkalkors. På 
sydvæggen rester af en mandsfigur i et rankeslyng. På triumfvæggen sås i 
midten Kristus i mandorla flankeret af de tolv apostle, hvis navne var angivet 
med minuskelindskrifter under fødderne. Længere nede på væggen nord for 
korbuen var malet S. Jørgen med dragen og prinsessen. Syd for korbuen 
S. Martin på en rødbrun hest. På et skrif tbånd »Dispersit dedit paup(er)ib(us)« 
(»han delte [sit gods] og gav [det] til de fattige«). Begge ryt tere var anbragt 
i samme højde ridende ind mod korbuen. Også korbuen har været dekoreret, 
men kun rester af rankeslyng var tilbage. 
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Af den samtidige dekoration i koret konstateredes, at der i nordkappen 
har været et Markussymbol, i vestkappen utvivlsomt Marias himmelkroning. 
I den brede skjoldbue under nordre kappe var øverst malet to engle frem-
visende svededugen og nederst til hver side rankeslyng. I apsishvælvet bemær-
kede Kornerup i 1895 en S. Laurentiusfigur i et brunt og grønt løvværk, 
som sikkert må stamme fra denne periode. Farverne var livlige og friske: 
rødbrunt, gulrødt, okkergult, sort, gråt og grønt var anvendt. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er moderne, af mursten. 
†Alterklæder. 1) Anskaffet 1655. 2) Nævnt 1680 som nyt ; 1721 siges det 

at være af rødt plyds med Christian 5.s og Charlotte Amalies navne (rgsk.). 
Altertavle (fig. 9) i bruskbarok af Jørgen Ringnis, anskaffet 1652—53 for 

125 sldlr. (rgsk.). Tavlen svarer nøje til den omtrent samtidige altertavle i 
Torkilstrup (s. 1136), blot er reliefferne i postamentet byt te t om og adskilt 
ved en lille fylding med skællagte skiver, foran hvilken kobberslangen i ørkenen 
er oprejst ; under storgesimsen hænger et englehoved med lange vinger, og 
foroven afsluttes topgavlen af en siddende engel med verdenskuglen. I stor-

E. Skov 1952 
Fig. 8. Nr. Alslev. Indre, set mod øst. 
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og topfelt indsattes 1948 alabastrelieffer af himmelfarten og opstandelsen, af 
billedhugger Luckow-Nielsen. I postamentets bagside lindes et rum med en 
lem, der senere er fornyet, men med bevarelse af de gamle, smedede beslag. 

Staffering fra 19466 i to grå toner med lidt guld og gyldne frakturindskrif ter ; 
endnu 1841 havde tavlen aldrig været stafferet, og der har aldrig været indsat 
malerier i top- og storfeltet. 1848 var tavlen malet grå7 . 

†Altertavle blev 1587 nedtaget og ført til Horbelev kirke i stedet for den 
»pavetavle«, der efter kongelig befaling nedtoges i Horbelev 15868. 

Altersølv. Kalke og diske. 1) Kalk fra 1735, 22,5 cm høj, svarende til Idestrup 
(Falsters sdr. hrd.). Sekstunget fod med fodplade og platte over vulst, seks-
kantet skaft, riflet, midtdelt knop og stort bæger med udsvejfet rand; Køben-
havns bymærke 1735, guardein- og månedsmærke og mestermærke for Philip 
Lorenz Weghorst 1735 (Bøje s. 65). Samtidig disk med graveret cirkelkors på 
randen og to mestermærker som kalkens. 2) Kalk og disk fra 1934, stemplet 
MC. †Kalke og diske. 1) Forbedret 1654 af Hendrich guldsmed; vejede 21½ 
lod, hvortil kom 14 lod sølv og fire dukater guld. 2) Nævnt 1674, af tin. 
3) 1681—82, købt for 20 rdlr. 4 mk.; vejede 22 lod 3 kvint. 1735 blev kalken 
og disken omgjort (se kalk nr. 1). †Oblatæske af t ræ købtes 1706 for 8 sk. 
(rgsk.). †Vinf lasker . 1663 købtes en vinflaske af t in; 1680 nævnes to tinflasker, 
og 1684—85 købtes en kirkeflaske (rgsk.). 

Sygekalk og -disk, nyere, med udenlandske stempler. Tilhørende vinbe-
holder af glas med metalskrueprop. †Sygekalk og -disk anskaffedes 1663, vist 
af tin (rgsk.). 

Alterstager, sengotiske, af malm, med spor af tre ben. Enkelt profileret fod, 
to skarpkantede ringe om skaftet og tragtformet lyseskål. Lysetorn af jern. 
Højde 29 cm. 

†Røgelsekar nævnes 1655 (rgsk.). 
†Messehageler. 1—2) Nævnt 1634. 3) Nævnt 1680 som gammel. 4) 1713, af 

rødt fløjl med kors og kanter af guldgalioner (rgsk.). 
Alterskranke fra 1706, af snedker Wibert (rgsk.), svarende til Torkilstrup 

(s. 1138); gråmalet. Alterskranken stafferedes 1722 af maler Chr. Hvid (rgsk.). 
Døbefont, o. 1300, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten af den spids-

buede arkadetype, omtrent svarende til Ønslev-fonten. Kun kummen, tvm. 
73 cm, er bevaret (Mackeprang: Døbefonte, s. 388), foden er moderne. Den 
gamle fod havde underst en stejl skråkant, derover en lille skråkant og en 
rundstav som overgang til det cylindriske skaft . 1635 stafferedes fonten af 
Antoni maler (rgsk.); også i nyere tid har den været oliemalet. 

Dåbsfad, o. 1575, af sydtysk arbejde. I bunden bebudelsen i en minuskel-
ring, derom og på randen en hjort- og hundfrise. Tvm. 60 cm. 

†Fontegryde. 1646 nævnes en messingkedel i fonten (rgsk.). 
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Aa. Rl. 1953 
Fig. 9. Nr. Alslev. Altertavle (s. 1197). 

†Fontelåg. 1635 betaltes en snedker for at udskære et smudsdække over 
fonten; 1721 var det forgyldt (rgsk.). 

*Vievandskar, af granit, meget groft udført . Kummen, tvm. 73 cm, har 
en tovstav om randen og ved overgangen til den firsidede fod. Højde 53 cm. 
I stiftsmuseet. 

Korbuekrucifiks, højgotisk, fra o. 1350. Figuren, der er 93 cm høj, hænger i 
spinkle, skråt s trakte arme; hovedet, der hælder mod højre skulder, har 
lukkede øjne og nedadtrukne mundvige; tornekronen mangler, håret falder i 
lange lokker ned over skuldrene. Kroppen er let svajet, lændeklædet langt 
og tungt foldet, benene korte og kraftige med overlagte fødder. Samtidigt 
korstræ, hvis arme i skæringen udvides til en plade, med hulede, hjertefor-
mede knopper på de affasede kanter ; ingen endeplader, foroven et nyere 
skrif tbånd. Nyere staffering med blåt lændeklæde og brunt korstræ. På skibets 
nordvæg i den blændede norddør. 

†Korgitter. 1652 eller 53 fik Peder Bilthugger 100 rdlr. for et »chorwerch«; det 
havde fyldinger forneden og derover »pillarer« (rgsk.) og stod i blankt t ræ lige-
som altertavle og prædikestol; endnu 1804 havde det aldrig været malet (syn). 
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Prædikestol fra 1643 af Jørgen Ringnis, der fik 100 rdlr. for arbejdet (rgsk.). 
Stolen, der svarer omtrent til Ryde (s. 400), har fire fag med evangelistfigurer 
i arkaderne og hjørnehermer med dydernes symboler (tro, håb, kærlighed, 
retfærdighed og klogskab). Samtidigt opgangspanel med tre fyldinger, der er 
adskilt af joniske halspilastre svarende til Eskildstrup. Simpel bærestolpe fra 
1810 (syn). Samtidig himmel af Ringnis's sædvanlige type, med vingede engle-
hoveder under hjørnerne og mellem topstykkerne engle med lidelsesredskaber. 
Fire figurer af Peder, Paulus, Andreas og en apostel, hvis symbol er forsvundet, 
var tidligere anbragt på himmelen, men er nu opstillet på en hylde på korets 
nordvæg. 

Staffering fra 19466 svarende til altertavlens med lidt rødt og guld; i posta-
mentfelterne står evangelisternes navne med gyldne versaler. Tidligere var 
stolen egetræsmalet, men endnu 1804 havde den aldrig været stafferet (syn). 

Stoleværk, nyere. †Stolestader. 1635 fik en snedker betaling for at forbedre 
kvinde- og karlestolene og gøre to nye kvindestole (rgsk.). Af det gamle stole-
værk er bevaret et indgangspanel af fyr med fire fyldinger, der har arkader 
med kannelerede pilastre, profileret bueslag, cirkelskiver i buehjørnerne og 
tandsnit under kronlisten. Gråmalet; i tårnet . 

†Skriftestol nævnes 1696 (syn); 1803 stod den bag alteret og ønskedes da 
ombygget og malet (syn). 

†Degnestol behøvede 1803 døre og maling (syn). 
†Kiste af eg med jernbeslag nævnes 1721 (rgsk.). 1693 havde sognepræsten 

Gert Mejers enke, Elisabeth Lassen, indsat en stor og en mindre klædekiste 
i kirken oppe ved alteret, »som er skammeligt for kirken og Guds hus« (syn). 

†Pulpi tur opførtes 1648 af Peder tømmermand og maledes 1732 af Christian 
Hvid, perlegråt med røde lister (rgsk.); 1845 var det brøstfældigt (syn). 

Orgel, nyere. 
Pengeblok, jernbunden, med to pengeslidser i låget, er løst hensat under 

prædikestolen. 1634 nævnes en pengeblok og 1721 tre gamle †pengetavler; 
1723 anskaffedes en ny pengetavle (rgsk.). 

†Ligbåre maledes 1706—07 (rgsk.). 
†Sejerværk nævnes 1630 og senere; 1633 anskaffedes to nye solskiver og 

1755—56 een, der udførtes af Anders snedker og maledes af Hans Elers (rgsk.). 
†Solskive over våbenhuset nævnes 1818 (syn). 

Klokker. 1) 1574, støbt af Michel Westphal. Toliniet versalindskrift: »Anno 
1574 aar som efther Christi foeder wor er jeg til Rostoch stoeft och er til Nor 
Alslef koeft. Simen Anders, Niels Persen, Anders Persen, Jens Olsen kirkewer 
med al almue samtykt det i. Mikel Westfal«. På legemets ene side et relief 
af en korsfæstelsesgruppe, på den anden klokkestøberens mærke, en trebenet 
gryde med et bomærke. Tvm. 105 cm. 
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2) 1591. To l in ie t v e r s a l i n d s k r i f t : »Her Olle A n d e r s e n A n d e r s M o r t e n 1595 
M W Nels Rasmussen« . K r o n e n m a n g l e r . D e t lille t v m . , 25 cm, t y d e r på , a t 
k l o k k e n h a r h ø r t til sej e r v æ r k e t . O p h æ n g t u n d e r t å r n r u m m e t s lo f t . 

3) 1638, s t ø b t af Michel W e s t p h a l i R o s t o c k , der fik 377 rd l r . 26 sk. eller 
14 sk. l y b s k p r . s k å l p u n d (rgsk.) . To l in ie t v e r s a l i n d s k r i f t : »1638 in jul io er 
d e n n e k locke s t ø b t . På den t i d v o r her Pa l l e R o s e n c r a n t z l æ n s m a n d h . Niels 
Soe lgaard s o g n e p r æ s t M o r t e n R a s m u s s ø n och J e n s G a a r d k i r k e v e r g e r I a n r ( ! ) 
R a s m u s s ø ( n ) (o)c H a n s P e r s e n sognefogeder«. T v m . 103 cm. 

N r . 1 og 3 er o p h æ n g t i en s m u k klokkestol f r a 1761 (rgsk.) af eg m e d p ro -
f i lerede b j æ l k e e n d e r . 

En †klokke , der v e j e d e t r e e t h a l v t s k i p p u n d f e m l i spund (600 kg), a f l everedes 
ved k l o k k e s k a t t e n 1529. 

G R A V M I N D E R 

†Gravsten over P e d e r F a l s t e r t i l Korse l i t ze , død 1556, og h u s t r u Øl legaard 
W a l k e n d o r f f , død 1575. S t e n e n lå 1833 i g u l v e t 1 0 . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1630—80 (LA), 1680—1722, 1721—67 (RA). Kirkeregnskaber for Falster 
1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA). Kopier af Kasseregningerne for de 26 Hans Maje-
stæts Kirker i Falster 1725—65 (LA). Synsprotokol for Falsters Nørre Herreds Provsti 
1803—23, 1824—32. Synsprotokol for Falsters Sønder Herred, fortsat for Nørre Herred 
1833—44. Syn over Falsters Provsti 1845—55. Synsforretninger for Falsters Provsti 
1845, 1856. Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde i Falsters Provsti 1857—70 
(provstearkivet, LA). — Dokumenter og Breve for 
Herrederne 1464 1762, div. år (LA). Dokumenter 
og Breve for hele Stiftet 1579 1762 (LA). Museums-
indberetninger af J. Kornerup 1895 og 1896, Eigil Rothe 
1912 (kalkmalerier), O. Norn og Aa. Roussell 1940, Ha-
rald Borre 1941 (kalkmalerier) og N. J. Termansen 1943 
(altertavle og prædikestol). 

N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. S. 3. J. J. A. 
Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 14 f . — J. Kornerup: 
Notesbog II. 1893—94. S. 12, 14, 71. — Henry Peter-
sen: Notesbog IV. 1895. S. 37. M. Mackeprang: No-
tesbog I. 1905. S. 2—7 (alle i NM). 

1 Ny kgl. Saml. 409 fol., s. 72 (kgl. Bibl.). 2 Suhms 
Saml. 2, 2, s. 166. 3 Kirkehist. Saml. 3. Rk. VI, 450, 
459. 4 Optegnelser i Dansk Folkemindesamling. 5 Dokumenter og Breve for Her-
rederne. 6 Ved maler Eskild Hansen. 7 Worsaae s. 14. 8 Langebeks Excerpter 
nr. 73. 9 Høyen s. 3. 10 Larsen: Laaland Falster III, 85. 
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Fig. 10. Nørre Alslev 1792. 



Fig. 1. Vaalse. Ydre, set fra sydøst. 
V. H. 1940 

VAALSE K I R K E 
FALSTERS N Ø R R E H E R R E D 

Kirken var i katolsk tid viet til S. Olav1. Om dens ejerforhold i middelalderen er intet 
oplyst, men da hele sognet udgjorde et kongeligt birk, er det sandsynligt, at kronen 

har haf t kaldsretten. Kirken forblev under kronen, indtil den på auktionen 1767 over 
det kongelige falsterske ryttergods blev solgt til hofagent Hans Hincheldey (sml. præste-
rækketavle og tårnur, s. 1213), der samtidig erhvervede den udbudte hovedgård nr. 9, 
senere kaldet Valnæsgaard, med tilliggende bøndergods2. Men med Vaalse by, som staten 
tilbagekøbte 17983, fulgte antagelig også kirken, som derefter ejedes af staten og Egense 
bønder, indtil den overgik til selveje 1. januar 1916. 

Sagnet fortæller, at kirken er bygget af en adelig dame, som fik sit syn igen ved Kip-
pinge kilde. Hendes midler slap op, da hun kun manglede at sætte en dør i kirken, men 
så drev der netop een i land4. 

K i r k e n e r på alle s ider o m g i v e t a f b y e n s h u s e og g å r d e . K i r k e g å r d e n e r 
u d v i d e t m o d syd og øs t . N o r d s i d e n h a r e t dige a f svære k a m p e s t e n , de a n d r e 
s ider d iger a f s t a b l e t eller m u r e t , k l ø v e t k a m p . 1720—2f b lev f o r e t a g e t s to re 
o m s æ t n i n g e r af k i r k e g å r d s m u r e n og dens i n d g a n g e (rgsk.) . I n o r d v e s t r e h j ø r n e 
e r en midde l a lde r l i g i n d k ø r s e l s p o r t m e d s ide låge ; den e r s t æ r k t r e p a r e r e t . 
Mod n o r d f indes en r u n d b u e t dør , der ikke e r midde la lde r l ig , og m o d øst og 
syd s m å låger . F ig . 9 v i se r k i r k e n s be l iggenhed på den s m u k k e b y p l a n f r a 1785. 
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Fig. 2. Vaalse. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1940. 

Kirken består af romansk kor og skib, sengotisk tårn og våbenhus og t rappe-
hus fra renaissancetiden, alt af teglsten. 

Den romanske kirke har mure af munkesten i munkeforbandt over en skrå-
kantsokkel, der afbrydes af hjørnelisener. Koret og det underste af skibets 
østgavl er bygget først, således at lisenerne, der på skibet kun findes mod 
nord og syd, foroven afsluttes i samme højde, på skibet med en aftrapning, 
på koret løbende op i gesimsen. Korets østgavl er over et t i lmuret, romansk 
vindue udkraget på et tandsnit af rulskiftestillede sten med afrundet under-
kant , hvorover der ligger et savskifte. Udkragningen kommer nogle skifter under 
langmurenes gesimshøjde. Halvvejs oppe i t rekantfel tet ligger to savskifter. 
Gavltoppen med kamme og tinder er ommuret . I hver af korets langmure 
spores et romansk vindue, præstedøren er gotisk (se s. 1204). Korgesimsen 
dannes af en bloktandfrise under en lille udkragning. 

Syddøren (fig. 3) er endnu åben. Portalfremspringet afsluttes med en af-
rundet og en skråkantet tilbagetrækning over et savskifte og en stribe silde-
bensmuring. Om den rundbuede døråbning løber et skævt savskifte mellem 
to løberskifter, men savskiftet og det øverste løberskifte når ikke helt ned til 
vederlaget. I åbningen er den anden fals hulkehlet på den lodrette del og i 
buetoppen med hulede overgangsled, der er dekoreret med indridsede spær-
linier. På samme måde har tredie fals en trekvartsøjle med klapkapitæler. I 
portalfremspringet sidder på hver side, men i forskellig højde, et dybt bomhul; 
det østre er det dybeste og stærkt slidt i underkanten under mange lag hvidte-
kalk, der i dørfalsene dækker et s tærktrødt kalklag, som igen ligger på mange 
lag hvidt . Over våbenhusets bjælkelag står portalfremspringet med blank 

76* 
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mur, men med spor af gammel hvidtning. Indvendig er døråbningen over-
dækket af fire vandret te udkragninger; i vestsiden sidder gamle hængsel-
stabler. Øst for døren ses et t i lmuret romansk vindue med omløbende løber-
skifte. Indersidens halvstens stik er muret af kilehugne sten, hvis forside er 
siksak-riflet med små, tætsiddende streger, vistnok før brændingen; vinduet 
har lysningssten med udvendig glasfals. Over det moderne sydvindue spores 
et andet romansk vindue. Gesimsen består af et savskifte fire skifter under 
en tredobbelt udkragning. Skibets ti lmurede norddør står i et lavt, kraf t igt 
portalfremspring, der foroven er vandret afsluttet med tre rundede eller skrå-
kantede aftrapninger af forskellig højde, og derunder findes et savskifte. 
Portalindfatningen har forneden en udadskrånende fod, der måske er en for-
hugget profilsokkel. Den rundbuede åbning har tre false, den mellemste er 
afrundet , men går forneden over i retkant , den inderste er forhugget af hensyn 
til døropslaget. Nordsiden har vinduer og gesims som sydsiden. Vestgavlens 
t rekantfel t er delt ved fem savskifter og et 12 sten højt bælte af stående siksak-
muring. Tagskråningen er markeret af et løberskifte under et rulskifte. Der 
ses ingen spor af kalkning; gavltoppen er ommuret. 

Det indre. Korets overmure har spor af puds til et par skifter under lang-
murenes top. Triumfmurens øverste del er muret ud mod korets tagværk og 
viser af t ryk af en tagstol ganske som den nu stående. Skibets langmure har 
vægpuds til eet skifte under overkant, men på gavlene ses, bedst i øst, et 
halvrundt, pudset skjold begrænset af en V-formet rille, hvis underkant 
overalt ligger vandret . Rillen har fodpunkter ca. 26 cm indenfor langmurene. 
Pudsen er groft afkostet og ligner ikke romansk puds (jfr. Gundslev, s. 1161). 
På østgavlen er spor af kalkmalerier fra o. 1300 (se s. 1207). 

Ændringer og tilføjelser. Den romanske korbue er udvidet i svagt spidsbuet 
form, antagelig allerede i gotisk tid, hvad kirkens store korbuekrucifiks kunne 
tyde på. I gotisk tid er i korets sydmur indhugget en præstedør (fig. 4), der 
nu er tilmuret og udvendig står som en spidsbuet ramme, der skærer ind i 
lisenen. Indvendigt kan dørens form ikke ses, men nogle hak i hvælvings-
buerne kan tyde på, at døren har været buet og har slået op mod vest. Korets 
romanske sydvindue er ti lmuret og erstat te t med to store, fladbuede vinduer, 
hvis overkant ikke ligger i samme højde, og som måske ikke er samtidige. 
Omkring det nuværende nordvindue anes et lignende. 

Korets gotiske krydshvælv har rektangulære hjørnepiller i vest, men hviler 
i øst på plumpe konsoller. Hvælvet har puklede kapper og halvstens over-
ribber med trinsten. Skibet har tre gotiske hvælv, af hvilke det vestre af hensyn 
til de romanske døre er gjort ganske smalt. Det er formet som et almindeligt 
krydshvælv, mens de to andre er seksdelte. Kapperne har lister langs nord-syd 
gående buer. Hjørnepillerne er som korets, mellempillerne har skråt kapitæl-



VAALSE KIRKE 1205 

bånd. Alle krydsribber har overribber som korets. Det vestligste hvælv har 
i nordre og søndre kappe et rundt, pudset hul. 

Tårnet er sengotisk og lille i grundfladen, men med temmelig svære mure 
på syld af mægtige, højtliggende kampesten. Samtidig med tårnets opførelse 
er skibets nordvesthjørne taget ned og genopført som en svær støttepille, der 
når op over skibets tag. Den runde tårnbue er næsten jævnbred med tårn-
rummet, hvis krydshvælv ikke er oprindeligt. Klokkestokværket har mod øst 
to smalle, falsede, fladbuede glamhuller, til de andre sider fladbuede tvilling-
glamhuller i fladbuet spejl med en lille cirkelblænding i midten og en lignende 
på hver side. Lille gesims af to udkragninger under et pyramidetag. I fløjstangen 
Frederiks 7.s navnetræk og årstallet 1850. 

Våbenhuset er stærkt repareret og overkalket, men er vist gotisk, muret i 

Fig. 3. Vaalse. Sydportal. 1:50. Målt af Aa. Rl. 1940 (s. 1203). 
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vendisk forbandt . Langmurene har ge-
sims af to små udkragninger, gavlen 
er glat med en lille glug og kamme 
med fem tinder. Den fladbuede dør er 
moderne udvidet. Derover findes et solur 
med romertal. Indvendigt sidder i hver 
langmur to fladbuede spareblændinger. 
1699 blev lagt loft over våbenhuset, 
fordi man ønskede at indvinde et ma-
terielrum (syn). 

Trappehuset er opført i renaissance-
tiden og har profileret sokkel over 
kampestenssyld. Fra den brede, flad-
buede dør fører en magelig t rappe under 
en tøndehvælving op til en fladbuet 
døråbning, der vist er tårnets oprin-
delige indgang. 

1651 blev på korets, tårnets og våben-
husets hjørner opsat lave, svære støttepiller (rgsk.), hvis afdækning 1699 
skulle repareres med munketegl (syn). 

Tagværket over koret er væsentlig gammel eg, også de svære stormlægter. 
Oprindelig har koret haf t gennemgående bjælker, lange spærstøtter og dob-
belte hanebånd med kryds imellem. Den inderste murlægte har med ca. 122 cm 
afstand i overkanten timeglasformede skarringer, i yderkanten en not og i 
inderkanten med 100—118 cm afstand fornaglede taphuller. De nu stående 
spærstivere er indsat, da hvælvet blev indbygget. Skibets og våbenhusets 
tage er nyere, af fyr. Tårnets pyramidetag er af eg og har spærsko med gen-
nemtappede stivere og konge på bjælkekryds med nyere skråafstivning. 
Klokkestolen blev delvis fornyet med pommersk fyr 1752—53 (rgsk.). 

Kirkens vinduer omtales i perioden 1724—54 som perlefarvede egetræs-
karme med blyruder (rgsk.); 1803 udtaltes, at det østlige vindue i korets 
søndre side, som var gammelt og forfaldent, burde fornyes i lighed med det 
større ved siden af. Korets nordvindue var for lille og burde forstørres; vin-
duerne i langkirken sad for høj t og burde flyttes længere ned ved udhugning i 
muren (syn). Kirkens nuværende, pæne empirevinduer er muligvis et resultat 
af denne synsudsættelse. 

Koret har nu gulv af teglstensfliser og ligsten, skibet af brædder, men det 
opgives, at der i en halv alens dybde er fundet gulv af munkesten. I tårn-
rummet ligger teglstensfliser og ølandssten. Våbenhuset havde 1803 gulv af 
kampesten (syn); det nuværende cementgulv bliver antagelig udskiftet i 1954, 

Aa. Rl. 1940 
Fig. 4. Vaalse. Præstedør i korets sydside 

(s. 1204). 
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Aa. Rl. 1940 
Fig. 5. Vaalse. Indre, set mod øst. 

efter at lighuset er f lyttet fra våbenhuset til tå rnrummet , der hidtil har været 
anvendt som forhal og har en moderne vestdør. Udvendig er kirken kalket 
lyserød med t jære t sokkel. Tårntaget har munketegl, de øvrige tage vingetegl. 

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

Over hvælvet ses på t r iumfmuren rester af en dekoration fra o. 1300, be-
stående af en akantusranke på krydsskraveret bund. Den har været overmalet 
med gotiske planteslyng i stærkt røde farver. 

I N V E N T A R 

Alterbord, middelalderligt, fritstående, muret af munkesten og kalket. De 
to øverste skifter krager ud med en skråkantprofil, foden er skjult under 
gulvet. Nuværende højde 92 cm, længde 173 cm, bredde 110 cm. Bordet dæk-
kes af et træpanel, sikkert fra 1703 (sml. altertavle). 

†Alterklæde af sort fløjl med sølvgalloner, nævnt 1721 (rgsk.). 
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Altertavlen (fig. 6) er en gotisk, trefløjet skabstavle fra o. 1450, omtrent 
svarende til Brarup. Midtskabet måler 173x 175 cm og er delt i et bredere 
midterfelt og to smalle sidefelter. I midterfeltet er et relief af korsfæstelsen; 
Kristus hænger i skråt s trakte arme på korset mellem de to røvere, der er 
ophængt med armene over korsets tværbjælke; blandt figurerne under korset, 
der er ordnet i tre rækker bag hinanden, ses mod nord den dånende Maria 
og i baggrunden Longinus (lansen mangler), mod syd en ypperstepræst og 
manden med eddikesvampen, i baggrunden romerske krigere. Relieffet er 
udført i to dele med en tydelig adskillelse på midten under Kristi kors. I side-
felterne, der deles af et vandret smalfelt i to lige store rum, står helgenfigurer; 
mod nord foroven Kristoforus og forneden S. Olav trædende på dragen, mod 
syd foroven den hellige Anna selvtredie og forneden en bispehelgen. Over 
midtfeltet og sidefelternes figurer findes kølbuebaldakiner med stavværk og 
korsblomster. I fløjene, der er delt på samme måde som midtskabets side-
felter, står figurer af 11 apostle og en ung gejstlig helgen med en bog. Over 
figurerne findes kølbuebaldakiner, der dog er forsvundet over de nederste 
figurer. Tavlen hviler på en lav predella med svungne sider og fod- og dæk-
plade med fremspringende, profileret forkant. 

Under en senere overmaling spores tavlens oprindelige staffering på kridt-
grund. Raggrunden er gylden undtagen i midtskabets sidefelter, hvor den er 
zinnoberrød med gyldne glorier bag figurerne. Smalfelterne er zinnoberrøde, 
baldakinerne gyldne med rødt og blåt, dragterne overvejende gyldne. På 
fløjenes bagside findes aldrig overmalede malerier af jomfru Maria med Jesus-
barnet og evangelisten Johannes med en kalk i venstre hånd; figurerne, der 
er stive og frontale, er iført røde, guldbræmmede dragter og har gyldne glorier, 
de står på et tavlet flisegulv, baggrunden dannes af et mørkt tæppe med røde 
roser. Predellaen har på zinnoberrød bund et maleri forestillende Veronikas 
svededug; i midten et Kristushovede med grøn tornekrone og gul glorie med 
rødt kors, malet på et hvidt klæde, der holdes af to vandret svævende engle, 
iført lange hvide dragter og grønne, opslidsede overkjortler og med lange, 
spidse vinger. Langs predellaens buede sider er en bred, grøn stribe. 

1703 fik tavlen et stort, udsavet og bemalet topstykke formet som en split-
gavl med to skrå gesimsstykker på siderne og i midten et af rundlister ind-
rammet, kvadratisk felt af samme bredde som den middelalderlige tavles 
midterfelt og omsluttende et cirkelfelt, der ligeledes er dannet af rundlister; 
herover er en smal gesims og en lille, splittet topgavl. På de skrå gesims-
stykker ligger udsavede kvindefigurer med overflødighedshorn og palmegren. 
Under topstykket tilføjedes i hele tavlens bredde en profileret gesimsliste, 
der griber ned over fløjene, så disse ikke kan lukkes, og samtidig hævedes 
hele tavlen, idet der anbragtes et 38 cm høj t brædt under den oprindelige 
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Fig. 6. Vaalse. Altertavle (s. 1208). 

predella, mærkeligt nok under yderkanten af dennes fodplade, så de to flader 
ikke er i eet plan. 

Topstykket har bevaret sin oprindelige staffering fra 1703; årstallet står i 
topgesimsens frisefelt sammen med navnet Reinholdt Horen, sikkert malerens 
signatur. I det runde midterfelt findes et maleri af opstandelsen med stærkt 
bevægede figurer, buehjørnerne udfyldes af store, hvide akantusblade. Kvinde-
figurerne yderst på gesimsen er iført stærkt nedringede modedragter; i de 
malede volutter, der støtter topstykkets midtparti , hænger blomsterguir-
lander, den lille, splittede topgavl har malede volutter og akantusblade. På 
den forhøjede predella maledes i midten et nadverbillede i et hvidt cirkelslag, 
tvm. 64 cm, og udenom dette nadverordene med gul f raktur på sort bund. 
Den middelalderlige tavle maledes derimod ikke, med undtagelse af smal-
felterne under figurerne, der fik gule indskrifter på sort bund. 

Ifølge en indskrift bag på altertavlen restaureredes denne 1830 sammen med 
prædikestolen af malermester I. C. Broge i Nykøbing, og fra dette år stammer 
formentlig de nuværende indskrifter på smalfelterne, hvori står med sjusket, 
gul f raktur på sort bund: »Seer til Jesum hvilken udi Staden for den glade. 
Han bar Korset, Han led Korset, og de korsfæstede ham imellem To Røvere 
og Skriften er bleven fuldkommen hvilken siger han er bleven Regnet iblandt 

V. H. 1940 
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misdødere (!)«; sikkert samtidig nymaledes nadverordene på fodstykket . 1856 
ønskedes tavlen ommalet eller i hvert faldt det slette maleri på fodstykket 
f jernet og ers ta t te t af skriftsprog (syn), og fra denne tid s tammer sikkert den 
middelalderlige tavles nuværende staffering, der i store træk følger den op-
rindelige, således dækkes dragternes guld af okkergult; baggrunden er grålig. 
Samtidig dækkedes den middelalderlige predella af en glat træplade i plan 
med den 1703 tilføjede, og over begge maledes nadverordene med gul f rak tur 
på sort bund. 

†Sidealtertavle (?). En figur af Maria med barnet stod 1808 i våbenhuset5 . 
Altersølv. Kalk f ra 1673, 18 cm høj. Sekstunget fod med fodplade og plat te 

over vulst, sekskantede skaftled begrænset af profilringe med støbte bølge-
lister, lille knop med seks runde tunger på over- og undersiden og bæger med 
udsvejfet rand. På knoppens og fodens tunger graverede og punslede, for-
gyldte bladribber, i fodens buehjørner tilsvarende, forgyldte blade og på 
bægeret graverede versaler: »Herre vor Gud dette er altsammen kommen af 
dig oc af din haand hafver vi derfor igen gifved dig denne kalk oc disk saa-
mange som da vare i denne Vaalse kirke dine diskgenger X X I X Novemb. 
anno MDCLXXIII«. På fodpladen Københavns bymærke og et utydeligt 
månedsmærke, men intet mestermærke. Glat disk, omgjort og forbedret 1753 
(rgsk.), med graveret cirkelkors på den meget brede rand og tre ens mester-
mærker for Bagge Thomsen Hiort, Nykøbing (Bøje 2114). Oblatæske, købt 
1764 for 12 rd. 3 mk. (rgsk.), trind, barokprofileret, 8 cm høj ; i bunden Køben-
havns bymærke 1764, guardeinmærke og to ens mestermærker for Sivert 
Thorsteinsson 1752 (Bøje s. 73) samt indprikket vægtangivelse: »15¼ lot«. 
†Vinf lasker . 1663 købtes en vinflaske, sikkert af tin, og 1721 nævnes en tin-
flaske (rgsk.). 

Sygekalk f ra begyndelsen af 1800'rne, med profileret fod, højt , slankt skaft 
og ægformet bæger med graveret bladstav; under bunden oblatgemme, i 
dettes skruelåg mestermærke for Herman Ludvig Christensen (Bøje 861). 

Alterstager fra slutningen af 1500'rne, 36 cm høje, med profileret fod- og 
lyseskål og cylinderskaft med tre skarpkantede ringe ledsaget af rundstave. 

†Røgelsekar nævnes 1721 (rgsk.). 
†Messehageler. 1) Nævnt 1721 som gammel, af rødt blommet fløjl med 

gammel munkebaldyring (rgsk.). 
2) Nævnt 1727 som ny, af karmoisinrødt fløjl med kors af bredere og kanter 

af smallere sølvgalloner (rgsk.). 
†Alterskranke fra 1830 (kaldsbog). 
Døbefont, romansk monolit af granit, ret groft udført , svarende til Fuglse 

(s. 725), blot har foden fire lodrette »sømme«, skaftet kun een rundstav, og den 
noget ophuggede kumme mangler rundstav om kanten. Intet afløb. Tvm. 



VAALSE KIRKE 1211 

66 cm. (Mackeprang: Døbefonte, s. 121). 
1731 maledes fonten med oliefarve af 
Chr. Hvid (rgsk.) . 

Dåbsfad o. 1625, af nederlandsk ar-
bejde. I bunden en drevet syndefalds-
fremstilling på baggrund af rankeværk, 
ved Evas fødder sidder en hund, på ran-
den en bladranke med store drueklaser 
samt graveret P W M N D og årstallet 
1649. Tvm. 47 cm. 

Dåbskande af tin, o. 1850, af Hans 
Høy-type. 

†Fontegitter uden maling nævnes 1721 
og maledes 1731 af Chr. Hvid; 1756 
istandsatte og forandrede Andreas sned-
ker beklædningen om dåben med gulv, 
fodstykker og en svejfet dør af eg med 
dukker, to alen bred, og året efter blev 
den marmoreret med oliefarve af Hans 
Elers (rgsk.). 

*Korbuekrucifiks (fig. 7), unggotisk, fra 
begyndelsen af 1300'rne, et smukt og 
usædvanligt arbejde. Figuren er ca. 150 cm høj. Hovedet hælder mod højre 
skulder, håret er bølget, ansigtsudtrykket smertefuldt med lukkede øjne; 
der er ingen spor af tornekrone. Armene er forsvundet i nyere tid, og fød-
derne er en del beskadiget. Figurens nederste del er uforholdsmæssig smal, 
højre ben er fra knæet og ned lagt over venstre og fødderne samlet med een 
nagle. Lændeklædet er usædvanligt udformet, svøbt s t ramt om skikkelsen, 
så det dækker knæene, og samlet i store, tunge folder ved venstre side med 
en lang snip ved hoften. Korstræet er forsvundet. Spor af staffering på kridt-
grund. Krucifikset blev 1755 opsat over korsdøren og 1757 malet af Hans 
Elers (rgsk.); 1848 hang det i kirkens vestende6 . Deponeret i Nationalmuseet. 

†Korgitter. »Et meget stort og upassende tralværk« ønskedes 1819 gjort 
mindre (syn). 

Prædikestol (fig. 8) fra 1631 i sen-renaissance med bruskbarokke enkelt-
heder, udført for 80 sldlr. (rgsk.) af Jørgen Ringnis, hvis signatur, I R N, 
findes på et af himmelens hængestykker. Stolen, der oprindelig havde fem, 
nu kun fire fag, svarer ret nøje til Nakskovs (s. 110), men afviger fra denne 
og fra Ringnis' øvrige arbejder ved at mangle den svære, skarpryggede vulst 
mellem storfelterne og postamentet . Hver t fag har i storfeltet en arkadefyl-

L. Larsen 1953 

Fig. 7. Vaalse. *Korbuekrucifiks (s. 1211). 
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ding svarende til Nakskovs, blot har alle pilastrene skællagte skiver og bue-
slagene vekslende bosser og skællagte skiver; i arkaderne lindes dygtigt skårne 
relieffer af Kristi fødsel, korsfæstelse, opstandelse og himmelfart , det femte 
fag, der nu findes i Nationalmuseet, indeholder et relief af bebudelsen. På 
hjørnerne står hermer med dydernes symboler: retfærdighed, klogskab, styrke 
og mådehold, ved det femte fag tro og håb ; hermerne har skiftevis rosetter 
og masker på de stærkt svungne skafter. På postamentfremspringene sidder 
masker og løvehoveder, hængestykkerne og frisen svarer til Nakskovs. Ved 
vinduet findes en boghylde med tandsnitliste. Stolen hviler på en nyere, 
balusterformet bærestolpe. Nyere opgang, hvortil er genanvendt udsavede, 
barokprofilerede pilastre; 1759 gjorde Andreas snedker en ny trappe til præ-
dikestolen med 14 trin og drejede dukker (rgsk.). 

Samtidig, sekskantet himmel af Ringnis' sædvanlige type med tandsni t og 
æggestav under kronlisten, der bæres af bøjler med vingede englehoveder, 
gennembrudte bruskværks topstykker støttet af volutbøjler og på hjørnerne 
putt i med lidelsesredskaberne. Under hjørnerne englehoveder og mellem disse 
hængestykker med bruskværk om et lille ovalt felt; i hængestykket mod 
væggen står i dette felt reliefversaler: »Her R S N [sognepræst Rasmus Søren-
sen Rosenquist] 31« og i selve slyngværket er skåret snedkerens signatur med 
fordybede versaler. Himmelens underside er kassetteværksdelt, under midt-
fyldingen hænger en due. 

Staffering fra 1830 (sml. altertavle, s. 1209) af maler Broge i Nykøbing. 
Reliefferne er hovedsageligt forgyldte, frisefelternes bund dodenkop, de øvrige 
farver er hvidt, rødt og blåt ; latinske indskrifter med versaler, i stolens frise-
og postamentfelter bibelcitater henvisende til reliefferne, Luk. 2, Joh. 19, 
Matth. 28, i himmelens frisefelter Bom. 1,16; i et af hængestykkerne skimtes 
overmalede versaler P H S K W. 1634 stafferedes prædikestolen af Anthoni 
maler, der rimeligvis er identisk med dronning Sophies hofmaler, Antonius 
Clement (sml. s. 221) for ialt 83 sldlr. (rgsk.). 

Stoleværk. Den nordre række stader er fra o. 1610, i høj renaissance. Gavlene 
har over et postament med beslagværk en arkade med kannelerede pilastre, 
der har listekapitæler og kassetteværksprydbælter, profileret bueslag og 
hvirvelrosetter i hjørnerne; over arkaden en tandsnitliste, et højt, glat frise-
felt og høje trekantgavle dannet af profillister, der omgiver en muslingeskal 
i et t rekante t felt. Dørene har en tilsvarende arkade, blot med kontursvungne 
beslagværkspilastre, og derunder en fylding. De fem vestligste stader af-
viger fra de øvrige ved at have beslagværksprydede bueslag såvel på gavle 
som på døre. Søndre staderække er fra 1857 (syn), med glatte gavle og 
en enkelt fylding i dørene. Ny staffering i blåt, rødt og gult. 1749 malede 
Hans Elers stolene efter den model, som de forhen havde været i »positur« 
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af billeder og adskillige kulørte lister 
(rgsk.); ifølge en indskrift bag på alter-
tavlen maledes stolene 1830 af Broge i 
Nykøbing. 

†Skriftestol ønskedes anskaffet 1805 
(syn) og stod 1892 i koret, op til korbuen 
(kaldsbog). †Degnestol maledes 1731 af 
Chr. Hvid (rgsk.) og stod 1892 i koret, 
op til korbuen (kaldsbog). 

†Pulpitur med indskriften: »Hr. Jør-
gen Jensen Faaborg sogne præst udi 
Walnæs 1593« (præsteindb.). 1731 ma-
lede Chr. Hvid pulpiturets forreste del 
med marmoroliefarve, da det forhen var 
med maling af vandfarve og ukendeligt; 
1749 gjorde Anders Nielsen en ny t rappe 
til pulpituret (rgsk.), og 1803 nævnes de 
tre støtter, det hvilede på (syn). Det var 
anbragt ved skibets nordside og ønske-
des 1849 gjort mindre, så vestre vindue 
kunne blive frit (syn). 

Nyt orgel er under bygning 1951 (Fro-
benius &Co.) ; det afløser et instrument 
fra o. 1860 (Knud Olsen, København.). 

Pengeblok, formentlig fra 1847, da der 
ønskedes en ny blok (syn), af eg, med lodrette jernbånd og jernlåg med 
pengetragt. 1630 købtes to låse til †pengeblokken (rgsk.). 

Pengetavle, sikkert fra 1723, da snedker Anders Jensen Eggert gjorde en 
sirlig pengetavle for 1 rdlr. 2 mk. (rgsk.). Udsavet opstander med hjerteformet 
gennembrydning og intarsia, på forsiden en stjerne og på bagsiden H L S; 
drejet håndtag med to løse ringe. 

Præsterækketavle fra 1781, skænket af hofagent Hans Hincheldey (kaldsbog; 
sml. tårnur), ejer af Valnæsgaard. Tavle i profileret ramme med perlestav, 
foroven afsluttet med en rundbue hvilende på to små triglyfkapitæler og i 
buetoppen en slutsten med rocaille og rosetter. På våbenhusloftet . †Præste-
rækketavle nævnes 1755 (præsteindb.). 

Kirkeskib, nyere, t remastet bark »Ceres«. 
Tårnur fra Nykøbing slot, skænket af hofagent Hincheldey7 . Et †sejerværk 

anskaffedes 1639 (rgsk.); 1731 malede Chr. Hvid urskivens tal med ægte 
forgyldning og viseren og de to brædder ved siden med oliefarve (rgsk.). 

K. W.1952 
Fig. 8. Vaalse. Prædikestol 1631 (s. 1211). 
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Klokker. 1) 1490. Om halsen minuskelindskrift: »O rex glorie ih(es)u(s) 
xpe veni cu(m) pace amen. Anno d(omi)ni mccccxc help got un sunte iohan-
(n)es« (»O ærens konge Jesus Kristus, kom med fred, amen. I Herrens år 
1490. Hjælp Gud og Sankt Johannes«), samt klokkestøberens bomærke. Han-
kene har dobbelte tovstave og masker. Tvm. 94 cm (Uldall s. 285). 

2) 1400'rne. Om halsen indskrift med grove minuskier, hvoraf mange er 
løbet ud under støbningen: »Alfa et uo (!) d(omi)n(u)s et homo, o rex glorie 
criste veni cu(m) pace« (»alfa og omega, Gud og menneske, o ærens konge 
Kristus, kom med fred«). Tvm. 76 cm (Uldall s. 103). 

†Klokke. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke, der vejede naiv-
andet skippund seks lispund (288 kg). 

G R A V M I N D E R 

†Epi ta f over lø j tnant Martinus v. Mann, død 1702, 54 år gl., efter 32 års 
t jeneste8 . 

Gravsten. f) O. 1618. Hr. Eschil Hansen, født i Svendborrig, kapellan til 
Vols i fire år og sognepræst på 15. år, død 15. sept. 1618 og begravet her 
S. Miches (!) aften, og hustru Karrin Hansdather, enke efter hr. Jørgen Jensøn 
Foborrig. Grå kalksten, 230 x 160 cm, med fordybede versaler og rammestreg. 
I korgulvet, foran alteret. 

2) O. 1623. Niels Kjær Vejle (Nicolaus Paludanus Wellejus), . . . i Holsten i 
fire år, kapellan i Nykøbing i . . . år, sognepræst i Vaalse i fem år, død 2. okt. 
1623, 47 år gl. Stenen er lagt af enken Anna Pedersdatter (Anna Petri f.). 
Grå kalksten, 160 x 8 0 cm, latinsk indskrift med fordybede versaler, efter 
gravskriften mindeord. Skriftfeltet, der optager hele stenen, flankeres af rulle-
værk, og i hjørnerne findes medailloner med relieffer af evangelisterne. I 
korgulvet, under fonten. Den slidte indskrift er suppleret efter kaldsbogen. 

3) O.1684. Sognepræst Rasmus Sørensen, [død 1639], hans hustru Kis ten( ! ) 
Hansdat te r [død 1673], og deres dat ter Bodel; dennes dat ter Margrete P(ouls)-
d(atter), [død 1675], sognepræst Chr. Kneutels første hustru, og hendes dat ter 
Catrina; Margrethe J(ørgens)d(atter), [død 1684], Chr. Kneutels anden hustru, 
og Maria C(hristians)d(atter) Kneutel. Blågrå ølandskalk, 240 x 115 cm, med 
fordybet rammestreg. Gravskriften, med fordybede versaler, optager kun den 
øverste femtedel af den iøvrigt glatte sten. I korgulvet, nord for nr. 1. 

†Begrauelse. I t å rnrummet har været indrettet et gravkapel og derunder en 
muret begravelse for Valnæsgaards ejer, major Hincheldey (sml. præste-
rækketavle, s. 1213). Da familien ikke ville istandsætte kapellet, blev kisterne 
1864 nedsat på kirkegården og kapellet t i lmuret (syn). 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1630—80 (LA), 1720—67, 1721—56 (RA); Kirkeregnskaber for Falster 
1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA); Kopier af Kasseregningerne for de 26 Hans Maje-
stæts Kirker i Falster 1725—65 (LA). — Syn over Falsters Nørre Herred 1803—32, 
fortsat i Syn over Falsters søndre Herred 1833—34; Syn over Falsters Provsti 1845—55; 
Synsforretninger for Falsters Provsti 1845 og 1856; Synsforretninger over Kirker og 
Præstegaarde i Falsters Provsti 1857—70 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og 
Breve for Herrederne 1464—1762, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museumsind-
beretninger af Aa. Roussell 1940 og O. Norn 1942. 

J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 20—21 (NM). J. Kornerup: Notesbog VII I . 
1895—96. S. 31—32 (NM). 

1 J. Bircherods Antiqviteter, 1732, Ny kgl. Saml. 409 fol. (kgl. Bibl.). 2 Rente-
kammeret, Rytterdistrikternes Kontor, Bilag til kgl. Resolutioner Nr. 23, 3. maj 1767 
(RA), sml. Hjelholt: Falsters Historie II, 585. 3 Danske Slotte og Herregaarde. Ny 
Samling II, 113. 4 Optegnelser i Dansk Folkemindesamling. 5 Præsteindberetning 
1808 (NM). 6 Worsaae s. 20. 7 Larsen: Laaland Falster III , 93. 8 Danske Atlas 
VI, 515 jfr. Larsen III, 93. 

Fig. 9. Vaalse 1785. 



V. H. 1940 
Fig. 1. Kippinge. Ydre, set. fra sydøst. 

K I P P I N G E K I R K E 
F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken skal i middelalderen have været viet til jomfru Maria1, dog nævnes også 
S. Nicolaus som værnehelgen2. I begyndelsen af 1500'rne sad kronen inde med kalds-

retten, som biskop Jens Andersen i Christiern 2.s tid ville tilholde sig3. Kirken forblev 
i kronens besiddelse, indtil den på auktionen over det falsterske ryttergods 1767 afhæn-
dedes til agent von Westen4 , der samtidig havde kobt to af de udbudte hovedgårde 
med tilhørende bøndergods. Det blev dog altsammen tilbagekøbt af staten5 , som her-
efter ejede kirken, indtil den 1868 købtes af en del af sognets beboere. Kirken overgik 
til selveje 1. oktober 1938. 

Kirken vandt tidligt stor berømmelse som valfartskirke, takket være nogle undere, 
som i katolsk tid skal være sket med hostien. Pilgrimsfarten gav kirken så store ind-
tægter, at den var i stand til at »låne« Christiern 2. betydelige summer under krigen 
med Sverige. Også Maria-tavlen (sml. s. 1227) synes at have været genstand for vene-
ration, selv efter reformationen, men især var det dog helligkilden, kaldet S. Sørens 
kilde6, vest for kirken (sml. s. 1221), som nu tiltrak sig opmærksomheden. Talrige 
syge og værkbrudne søgte her lægedom S. Hans aften og takkede derfor med en 
gave til kirken (sml. inventarbeskrivelsen). Endnu 1768 var besøget betydeligt, men i 
de nærmest følgende årtier aftog det stærkt, og den stadige vedligeholdelse af kilden 
ophørte7. Ved mindre prøvegravninger i 1953 er kilden eftersøgt uden held. 

Et sagn fortæller, at kilden brød frem på et sted, hvor en netop fuldført præstegård 
sank i jorden8 . 
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Fig . 2 . K i p p i n g e . P l a n . 1 : 3 0 0 . Mål t a f A a . RI . 1940. 

Kirken ligger ganske frit midt mellem byerne Øster og Vester Kippinge. 
Indtil midten af 1800'rne har en sejlbar vig skåret sig helt ind til kirken 
(fig. 3); den er endnu let kendelig i landskabet. Denne gunstige beliggenhed 
må have været meget fremmende for tilstrømningen til kirkens helligkilde, 
der skal have ligget i en lavning umiddelbart vest for kirkegården, på et areal, 
der i 1954 ønskes inddraget som begravelsesplads. Den temmelig lille kirke-
gård har hidtil ikke været udvidet siden middelalderen; den er omgivet af 
en temmelig uregelmæssig mur af tegl og kridt, der tidligere har været kalket. 
Nordmuren er fra nyere tid og står ovenfor et stendige af svære, kløvede 
kampesten ned mod den udtørrede vig. Muren på de andre sider er middel-
alderlig, muret i bælter af munkesten og kridt. I østsidens kridtkvadre er 
indridset en mængde tegn fra forskellig tid. I vestmuren og vestre del af syd-
muren er talrige små, fladbuede spareblændinger. Dele af sydmuren og hele 
østmuren er afdækket med munketegl. Sikkert af hensyn til helligkilden sidder 
i vestmuren en nu ti lmuret portal (fig. 4) med en til begge sider falset, flad-
buet dør under fem kamtakker . På indersiden over døren står i tre kridt-
kvadre med minuskier: »anno d(o)m(in)i 1524« (»i Herrens år 1524«) og en 
nu ulæselig inskription, som 1755 (præsteindb.) tydedes: »Ædes Mariæ« (»Ma-
rias kirke«). 1732—33 nævnes †kirkeristen, og port og låge maledes røde med 
hvide lister og kongens og dronningens navne (rgsk.). O. 1903 blev ved dræ-
ning fundet et fundament 4—6 m syd for kirkebygningen og bøjende øst om 
kirken. Det bestod af lo rækker svære kampesten lagt i to skifters højde i stærk 
mørtel. Det må antages at være fundament for en ældre kirkegårdsmur. 

Kirken består af et unggotisk langhus samt gotisk våbenhus og tårn, hvortil 
Danmarks Kirker, Maribo amt 77 
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Fig. 3. Kippinge o. 1670. Efter Resens atlas. 

der i middelalderens sidste årtier er bygget et vestkapel. På Resens plan er alle 
bygningsdelene angivet og ligeså kirkegårdsportalen, der fører ud til helligkilden. 

Den unggotiske kirke er bygget i regelmæssigt munkeforbandt med mange 
sorte bindere. Hele kirken med undtagelse af vestgavlen har en tre til fire 
skifter høj sokkel under en stejl skråkant lagt af en sten på fladen. På syd-
siden er soklen omsat i ny tid. Koret dannes af fem sider af en ot tekant af 
samme bredde som skibet og har samtidige støttepiller, der overskærer soklen. 
Pillerne selv har kun på yderkanten en sokkel med en (ny) afrunding; halv-
vejs oppe er pillerne på alle tre sider t rukket en halv sten ind med en skrå-
kan t ; de har kraftige bryn bestående af et rulskifte med afrundet underkant 
under et almindeligt skifte, som korets munketeglstag løber ud over som 
afdækning. Skibets vestgavl har svagt fremspringende hjørnepilastre, der dog 
kun når godt og vel halvvejs op på muren, hvor de afsluttes med en skråkant . 
Koret har haf t fem smalle, spidsbuede vinduer, udvendig dobbeltfalsede, ind-
vendig smigede; de er nu blændede eller erstat tet af nyere, rundbuede vinduer. 
Korfagenes gesims dannes af to affasede rulskifter under et udkraget binder-
skifte. Østligst i skibets sydmur sidder en t i lmuret præstedør i et lille frem-
spring, der er afdækket med et udkraget løberskifte, hvis underkant er af-
rundet, og hvis overkant danner en skråning, der fortsættes i det overliggende 
løberskifte. Den spidsbuede døråbning har dobbelte false. Af skibets oprinde-
lige vinduer ses antagelig en fals øst for sydsidens vestligste vindue. løvrigt 
må de antages at have siddet på de nuværende vinduers plads; derved får 
sydsiden højst to vinduer, mens nordsiden kan have haf t tre. Sydportalen er 
endnu i brug, men udvidet. Den har sikkert svaret til norddøren, der er bygget 
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V. H. 1940 
Fig. 4. Kippinge. Kirkegårdsportal 1524 (s. 1217). 

efter samme skema som præstedøren, men blot med et enkelt skråskifte som 
afslutning på portalfremspringet. Udvendig er de spidsbuede false ti lmuret 
med to halvstens munkestensmure, indvendig sidder døren i en fladbuet niche, 
som i østsiden har rester efter dørfløjens jernbeslag, og som er t i lmuret med 
munkesten på fladen. Falsene viser blank mur, men da kirkens sydmur har 
været kalket før våbenhusets opførelse, må norddøren antages at have været 
tilmuret, inden dette skete. Gesimsen er som korets, men uden affasninger. På 
vestgavlen sidder på hver side af tårnet senere påmurede kamtakker . Syv 
skifter over rejsehøjde har gavlen en stor og to mindre spidsbueblændinger, 
der fylder hele gavlfeltet; blændingernes underkant er afdækket med en skrå-
kant af kridt, og kridtsten er indlagt i spidsbuernes halvstens stik, dog er 
den regelmæssige vekslen med teglen ikke gennemført. I blændingsbundene 
er siksakmuring, i midtblændingen liggende, i sideblændingerne stående. I den 
nedre del er det næsten gennemført, at hvert andet skifte er af kridtsten. Den 
øvre halvdel af sideblændingerne er muret med almindelig skiftegang, og fra 
denne højde forsvinder kridtstenene fra midtblændingens siksakmuring, der i 
vederlagshøjde går over til almindelig skiftegang. Over midtblændingen er 
indmuret to små, stærkt forvitrede mandshoveder af kridt. 

Det indre. Koret er dækket af et samtidigt, seksdelt hvælv, hvis halvstens 
ribber på den øverste trediedel er retkantede, på den nederste del profilerede 

77* 
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med et bredt, spidsbuet midtled mellem smalle sideled med afrundede kanter. 
Hvælvet har smalle vægbuer, der sammen med ribberne udspringer i veder-
lagshøjde. Mod skibet hviler en helstens gjordbue på udkragninger, buen har 
på vestsiden yderligere en halvstens fals. Tværs over koret er indlagt en anker-
bjælke med affasede kanter. Skibet dækkes af en bræddehvælving, som er 
fornyet 18589 (se s. 1224). 

Tårnet er opført i gotisk tid som kirkens første tilbygning. De meget svære 
mure er opført af munkesten i uregelmæssigt munkeforbandt på en toppet 
syld af store kampesten. Samtidig har tårnets vestside ved hjørnerne fået 
kraftige støttepiller af betydelig højde. Den fladbuede dør i sydsiden er ind-
vendig falset. Tårnrummet har jordgulv og har aldrig været sat i forbindelse 
med skibet. Meget svære stigetrapper fører op gennem etagerne, i hvis bjælke-
lag der ligger enkelte stykker egetræ af betydelige dimensioner. Tårnets nedre 
del har nogle nu tilmurede, smalle glugger, øverste mellemstokværk har falsede, 
fladbuede åbninger og det gamle klokkestokværk lignende tvillingglamhuller 

under en gesims, der dannes af tre udkragninger, hvoraf den øverste er et 
rulskifte. Dette tårn har efter Resens i øvrige detailler pålidelige tegning at 
dømme (fig. 3) haf t pyramidetag. I 1674 var dets tagværk meget brøstfældigt10 , 
og i 1701 blev det ers tat te t med et høj t barokspir (fig. 5). Som under-
del for spiret fik tårnmurene en forhøjelse på fire alen, hvortil medgik 11500 
lybske mursten samt 10000 skånske og 2100 fra København foruden 152 læs 
kampesten »at indmure deriblandt«. Materialerne, kampestenene ikke med-
regnet, kostede 366 rdl. 1 mrk. Hos kammerjunker Lerche på Laaland blev 
for 54 rdl. købt 9 risege; for at save dem, bringe dem fra skoven til Guldborg 
færge og derfra til kirken, i færgepenge og løn til 8 mand, »som var hos samme 
træer i 2 dage at løfte og lete af og på vogne« betaltes ialt 34 rdl. 5 mrk. 8 sk. 
I Aarsmarke skove blev købt 2 krone-ege for 10 rdl., deres opsavning og 
transport kostede 20 rdl. 3 mrk. 14 sk.; af fyrretømmer blev købt 14 stk. 
spansk tømmer 15 alen langt, 5 dobbelte 12 alens bjælker og 34 enkelte 10 
alens, 3 tyl t 7 alens fyrrebrædder og 8 tyl t 5 alens, 3 tyl t stenlægter, 2 knipper 
næver og 14236 tagspån foruden betydelige mængder af jern, bly, tin og 
kobber. Materialerne til spiret kostede tilsammen 707 rdl. 2 mrk. For arbejdets 
udførelse blev der betalt mureren 153 rdl. 4 mrk., tømreren Lars Pederssen 
Hald 650 rdl., smeden 42 rdl. 15 sk. og maleren 8 rdl. 2 mrk. Indbefat te t de 
20 rdl., som kgl. bygmester Johan Conrad Ernst fik for at afsyne arbejdet, 
kostede det ialt 1926 rdl. 9 mrk. 15 sk. (rgsk.). Allerede 1740 måt te foretages en 
større reparation af spåntækningen, 1760-61 blev oplagt 6000 spån kogt i 
»victrid« og brunrødt . 1822 faldt fløjstangen ned og blev erstat tet med et 
kors11. 1911 blev spiret helt fornyet ved arkitekt Glahn12. Årstallet er anført 
i vindfløjen. 1940 måt te spåntækningen igen fornyes. Spiret er formet som en 
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Hude fot. 
Fig. 5. Kippinge. Ydre, set fra sydøst før spirets ombygning. 

kraftig kuppel, der bærer en otte-sidet lanterne under et højt, slankt spir. 
Ved fornyelsen i 1911 blev der foretaget visse ændringer i profileringen, der 
kun kan betegnes som forringelser. Således blev lanternens lodrette brøst-
ning gjort lavere og spidsens tagskæg stejlere. Ved nedtagningen af det ba-
rokke spir fandtes malet på et gratspær degnen J. F. Severins navn og datoen 
18. maj 1762 (sml. s. 1226). 

Våbenhuset foran skibets syddør er bygget i gotisk tid af munkesten i munke-
forbandt. Store dele af ydersiderne er ommuret, herunder sokkel og gesims. 
1878 blev overdelen krævet fornyet, og enten skulle muren forhøjes 12 tommer 
eller loftet være hvælvet (syn). Gavlen er glat med en lille, t i lmuret trappeglug 
under nye gavlkamme med top- og fodtinder. Den fladbuede yderdør er ny. 
Indvendig sidder to fladbuede spareblændinger i hver langmur, der måske 
hver har haf t en lille glug. Det buede træloft er antagelig det i 1878 forlangte. 

Vestkapellet (fig. 6) er bygget i årene kort før reformationen og har sikkert 
været benyt te t i forbindelse med helligkilden, blandt andet til opbevaring af 
overflødiggjorte sygebårer og krykker. Dets mure hviler på kampestenssyld 
og er opført af munkesten i munkeforbandt med skifter af kridtsten. Enkelte 
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M. M. 1905 
Fig. 6. Kippinge. Vestkapellet, set fra nordvest (s. 1221). 

bindere er grønglaserede. I sydsiden er et meget stort, fladbuet, falset vindue, 
der nu er gjort mindre og har jernvindue med spærstik. Vestsidens oprindelige, 
vistnok fladbuede dør er udvidet; den sidder i et spidsbuet spejl, hvis stik 
er muret af skiftevis almindelige og grønglaserede sten. Sidemurene har gesims 
af fladbuer på dobbeltkonsoller af rulskiftestillede bindere, to på een, med 
hulskårne kanter. Over buefrisen er en enkelt udkragning. Gavlfeltet har under 
11 munketeglsafdækkede kamtakker en rig dekoration af stokværksvis samlede 
småblændinger, i hvis stik der er anvendt glaserede sten, og høje savskifter. 
I det indre er mellem tårnets støttepiller slået en stor cirkelbue, der t jener 
som vægbue for det samtidige, høj kuplede krydshvælv. Rummet har langs 
alle vægge murede bænke. I begyndelsen af 1700'rne var kapellet i brug som 
kalkhus og havde en kvist på sydsiden af taget (rgsk.). 

Tagværkerne er alle nyere, væsentlig af fyr. 
Kirken har gulv af ølandsfliser, lagt 1702—03 (rgsk.), mursten og brædder, 

i våbenhuset ølandssten, i vestkapellet almindelige røde mursten. I kirken 
sidder rundbuede trævinduer. I 1700-årene omtales flere gange blyvinduer 
med egetræskarme og rammer, der males med zinnober indvendig og brunrødt 
udvendig (rgsk.). Kirken står nu med blank mur, men har tidligere været 
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hvidtet, første gang efter tårnets, men før våbenhusets opførelse. Mens til-
bygningerne har tag af vingetegl, står langkirken helt tækket med munketegl. 

E. Rothe 1909 
Fig. 7. Kippinge. Kalkmaleri, bebudelsen, i koret (s. 1224). 

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

Kirken er blevet dekoreret i tre perioder, den sidste efter reformationen. 
Afdækning og restaurering er udført af M. Henriksen i 1904 og E. Rothe i 1909. 

1) I første halvdel af 1300'rne blev korets hvælv og vægge dækket med male-
rier. I østkappen ses en majestas i traditionel opfattelse, i glorien er malet 
små cirkler som en mindelse om de romanske stukgloriers ædelstensgruber. 
Ud for Kristi hoved svinger to engle røgelsekar, og ved hans fødder knæler 
Maria og Johannes Døberen. I den tilstødende kappe mod syd skildres synde-
faldet, hvor slangen ligesom i Tingsted har menneskelig overkrop; både Adam 
og Eva forsyner sig med de skæbnesvangre æbler, der i rigt mål drysser ned 
fra træet. Derefter følger uddrivelsen af paradis og jordelivet, fremstillet på 
den sædvanlige måde. Den vestlige kappes smalle Hige har det fra korbue-
undersider velkendte motiv, Kains og Abels offer. I den derefter følgende 
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kappe på nordsiden ses en mangelfuldt bevaret fremstilling af brodermordet 
og en smuk, dragedræbende S. Mikael, der bærer langt spidsskjold med skjold-
bukkel. I nordkappen nærmest majestasbilledet er en bebudelsesscene, hvor 
begge figurer holder skriftbånd (fig. 7). I kappefligen derunder er malet en 
mand (profet?), hvis skrif tbånd ligesom de to andre nu er uden indskrift. 
Tomrummet mellem de enkelte figurer i kapperne er mere eller mindre ud-
fyldt med stiliserede træer, kappetoppene har store, helt romaniserende pal-
metter, hvis gule blade har stået på mønjerød bund. Ribberne er på den 
øverste, retkantede del dekorerede med firpas eller andre geometriske orna-
menter, på den profilerede del med skråbånd, der løber ud i små liljer. På 
vægfladerne ved siden af vinduesåbningerne er i det østlige og nordøstlige fag 
fundet fire apostelskikkelser, hvoraf Peder, Paulus og Johannes kan bestem-
mes ved deres a t t r ibut ter ; antagelig har der været en apostelrække hele vejen 
rundt ; herunder er fundet svage spor af et draperi. Farverne var sat på et 
tynd t hvidtelag, der bandt godt på pudsen. Der var anvendt sort, gråt og 
hvidt, gul og brændt okker, en grøn kobberilte, mønje og måske zinnober, 
de to sidste stærkt dekomponerede. Karnationerne var lagt med en blanding 
af brændt okker og hvidt. Figurerne havde brede, gulrøde konturer. 

2) I 1500'rnes første halvdel har malerierne trængt til en restaurering. 
Denne er tildels gennemført som en fuldstændig opmaling med hårde, tynde, 
brunrøde penselstrøg, der kun til en vis grad har fulgt de gamle billeder. 
Således er den arbejdende Adam helt opmalet, og i bebudelsesscenen har 
Maria fået sit skrif tbånd lagt over i den anden hånd. Stjernerne, der er strøet 
ud over billedbaggrundene, synes at tilhore denne periode. Ved Rothes restau-
rering er den sengotiske overmaling respekteret de steder, hvor der ikke skøn-
nedes at være mulighed for at fremdrage det underliggende billede. Antagelig 
samtidig med den sengotiske »restaurering« fik skibets vægge †kalkmalerier, 
men de sad på et meget løstsiddende lag af hvidtekalk, der ikke tillod be-
varing. Ef ter alt at dømme har de bestået af vandret te friser med figurer, 
på østmuren mente Rothe at kunne skelne brudstykker af enhjørningsjagten, 
symbolet på jomfrufødslen. Det synes, som om disse billeder har stået fremme 
så sent som til 169113. 

3) 1691 fik både kor og skib en †dekoration, hvoraf en rest er fundet på 
korfagets nordvæg. Den bestod af kantornamenter dannede af C-bøjler, grønne 
planter med røde blomster og et sort draperi. På væggene i skibet har været 
skriftlinier, hvori navnet Thomas Kingo var læseligt. 

†Loftsmalerier. 1679 stafferedes skibets tøndehvælving af maleren Jacob 
Bliesek fra Nykøbing (sml. Nakskov s. 108 f.). På hvælvets nordre halvdel 
var malet tre billeder, englenes forkyndelse for hyrderne på marken, opstan-
delsen og himmelfarten; på søndre halvdel ligeledes tre billeder, forestillende 



K I P P I N G E K I R K E 1225 

Fig. 8. Kippinge. Indre, set mod øst. 

Jesu fødsel, vandringen til Emaus og forklarelsen på Tabor. Mod vest fandtes 
i hele hvælvingens bredde et dommedagsbillede, som efter beskrivelsen at 
dømme har været af rent gotisk karakter . I midten sad Kristus i skyerne 
omgivet af »utallige« engle; på hans højre side opstod en »utallig« skare til 
det evige liv, mens djævelen »i fæleste gestalt« til venstre inddrev »den store 
hob« af for tabte i helvedes ild14. Worsaae betegnede 1848 billederne som 
»curiøse, men slette«15. En ubestemmelig rest af bemalingen er bevaret på et 
bræt, som er genanvendt på oversiden af den nuværende hvælving fra 1858. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er muret af munkesten i ca. 75 cm afstand fra østvæggen. Læng-
den er ca. 175 cm og højden ca. 115 cm over nuværende gulv. Bordets t re 
sider dækkes af et alterbordspanel af fyrretræ fra renaissancetiden. Forsiden 
består af to rækker fyldinger, fire kvadratiske over fire aflange, i fint profileret 
rammeværk. Hvert endestykke har tre høje, smalle fyldinger. Den oprindelige 
staffering er istandsat 192816. Fyldingerne er stofmønstrede i gyldenrøde toner, 
rammeværket sort og brunt med hvidgule profiler. I den nordre ende er de 
to fyldingers udsmykning dog indskrænket til en marmorering. 

V. H. 1940 
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†Alterklæder. 1) 1679 skænkedes et blåt alterklæde af en ung mand fra 
Kolding, Søren Udesen Haar, og hans moder. »Samme unge Karl haver hafft 
stor Besværlighed af Øyen-Vee, er nu Gud skee Lov, nogenledes helbredet«, 
hedder det i en af degnen J. F. Severin (sml. s. 1221) overleveret beretning17 . 

2) 1679, 24. juni gaves et sort alterklæde af Ursula Skiøttens i Nykøbing17. 
3) Nævnt 1721. Af hvidt drejl med syede blomster og silkekrepiner (inv.). 
Altertavle (fig. 9) i bruskbarok, skåret af Jørgen Ringnis 1633. Tavlen er 

komponeret efter Ringnis' sædvanlige skema: tredelt storstykke, forkrøbbet, 
stærkt fremspringende storgesims samt topstykke med selvstændigt postament. 
I enkelthederne svarer den nærmest til Krønge-tavlen fra 1643 (s. 745), om-
end aldersforskellen tydeligt gør sig gældende. Storstykkets midtfelt inde-
holder et maleri i ramme med beslagværk og bosser, i sidefelternes arkader 
står figurer af Matthæus og Markus. Storsøjlernes prydbælter er opefter af-
sluttet med profilringe og smykkes af kvindelige engle. Postamentfremspringene 
har på forsiden reliefskårne arkader med kvindefigurer, symboliserende tro 
og håb. Postamentfel tet er af en tornekronet kristusfigur delt i to relieffer, 
mod nord Jesu dåb, mod syd Nadveren. Storgesimsens fire krumknægte har 
på forsiden små engle med lidelsesredskaberne. Yderst på gesimsen står to 
store figurer, Lukas og Johannes. Topstykkets malerifelt flankeres mod sæd-
vane af søjler, hvis prydbælter har vrængemasker. I topstykkets postament 
er årstallet 1633 skåret. Over en topgesims med æggestav og tandsnit afsluttes 
tavlen med en kronet rulleværkskartouche, holdt af to engle. Stor-, top- og 
postamentvinger er skåret i Ringnis' sædvanlige maner. 

Den oprindelige staffering fra 1636 er fremdraget og genfremstillet 192816. 
Den skyldes antagelig Dronning Sophies hofmaler Anthonius Clement, af hvis 
sammenskrevne initialer der er fundet rester på topgesimsen. Stafferingen lig-
ger på et tynd t kridtlag. Bundfarven er overvejende rod, desuden er anvendt 
hvidgråt til figurerne, enkelte steder grøn lasur, samt meget guld. På posta-
mentets gesimsliste findes med versaler malet to skriftsteder, Mark. 16, 16 og 
Joh. 6, 54, samt årstallet 1636, som daterer stafferingen. I storgesimsens frise 
er malet en frakturindskrif t , Joh. 3, 14, og to adelsvåben med initialerne 
H.P .R .K. og F.L.L. for hr. Palle Rosenkrantz (lensmand på Nykøbing slot 
1629—42) og fru Lisbet Lunge. I topgesimsens frise står med f raktur begyn-
delsen af Joh. 11, 25, og i topkartouchen er malet et C5 (den udvalgte prins 
Christian). De to malerier (olie på træ) er sikkert også Anthonius Clements 
værk. Billedet i s torstykket af korsfæstelsen svarer nøje til midterbilledet i 
Nykøbing kirkes altertavle (s. 221); opstandelsesbilledet i topstykket er noget 
grovere udført , men har godt afstemte farver. 1830 overmaledes tavlen med 
tarvelige farver af maler I. C. Broge i Nykøbing, som iflg. en indskrift bag 
på altertavlen samtidig malede kirkens øvrige træværk. En anden indskrift 
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V. H. 1940 
Fig. 9. Kippinge. Korets indre, set mod nord. 

på bagsiden meddeler, at 1858 blev den nye loftshvælving malet og dekoreret 
af Broge i Nykøbing (sml. s. 1224). 

†Altertavle. I kirken fandtes tidligere en sengotisk, trefløjet Mariatavle fra 
slutningen af 1400'rne. Midtskabet rummede en fremstilling af Marias himmel-
kroning, mens sidefløjene indvendig havde billeder af de 12 apostle, hvorover 
stod »med meget gamle latinske bogstaver«: »Credo in Deum Pat rem omni-
potentem creatorem coeli et terræ« (»jeg tror på Gud Fader den almægtige, 
himlens og jordens skaber«). Af himmelkroningsscenen er bevaret to figurer, 
den knælende Maria og den tornekronede Kristus, samt Gudfaders venstre 
arm. Faderen og Sønnen holder kronen, hvoraf rester er bevaret, over Marias 
hoved. Kristusfiguren er stærkt medtaget, hele den højre side af kroppen er 
gået tab t . Al staffering er forsvundet. 1765 var tavlen ophængt på kirkens 
nordvæg18. De bevarede dele er nu i en ny indfatning anbragt på vestvæggen. 

1729 hang på alteret et to tommer langt †sølvkrucifiks med navnet Cathrina 
Høyer, samt et tynd t †sølvkors af samme størrelse19. 1721 nævnes et sirligt 
†kruci f iks af messing på en fod neden på altertavlen samt et mindre krucifiks, 
måske identisk med det ovenfor nævnte (inventarium). 

1695 forærede Niels Knudsen af Nakskov en †guldmønt, en halv portugaløs, 
som i en guldkæde ophængtes på alteret20 , men blev stjålet 1723 (inv.). 
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Altersølv. Kalk fra 1851 med indskriften: »Forfærdiget 1851 i Liighed med 
Kirkens ældre Kalk«. Samtidig disk; begge dele stemplet Michelsen. *Kalk 
(fig. 10), høj-gotisk, fra o. 1375, forgyldt, med nyt bæger. Nuværende højde 
21,8 cm. Foden, der over en fodplade er af t rappet i to trin, har seks runde 
og seks spidse tunger, hvis lodrette flader er gennembrudt af et firpasmønster. 
På fodens overside løber langs kanten en graveret minuskelindskrift: »O s(anc)te 
pater D(omi)nice ora [oprindelig »orate«, men »te« at ter udstreget] p(ro) me« 
(»O hellige fader Dominicus, bed for mig«). Til slut står et kronet O, hvoraf 
man har villet udlede, at kalken er givet af kong Oluf21. På fodens ene side 
er fastgjort et støbt krucifiks, som vist er oprindeligt, mens et skriftbånd for-
neden bærer årstallet 1694. Skaftet er sekssidet og smykket med gennem-
brudte stavværksvinduer. Den store knop har seks rudebosser, hvori der med 
en blanding af majuskler og minuskier er graveret »ihesus«. Mellem bosserne 
er anbragt støbte firblade, og knoppens over- og underside har gennembrudte 
og graverede stavværksmotiver. Kalkens gamle dele er næppe dansk arbejde. 
Bægeret er fornyet 1857, det tidligere var fra 1684. Den tilhørende *disk fra 
1694 er omdannet 1857. Kalk og disk afgaves 1852 til Nationalmuseet22 , mod 
at kirken fik en kopi af kalken. †Disk, forgyldt, skænkedes 17. april 1685 af 
Jacob Sørensen, »en islandsk købmand af København«, og hans hustru, Sidsel 
Aagesdatter2 3 . 

Oblatæske fra 1669, 3,6 cm høj, 9,9 cm lang, oval og helt glat. På Låget er 
graveret med versaler »I H S Jomfru Else Gersdorf anno 1669«. Under bunden 
to ens mestermærker, vist for Albert Povelsen, København (Bøje s. 38). 
*Oblatæske af sølv foræredes 17. april 1700 af Niels Svendsen og Emerentz 
Sørensdatter af København, men udlåntes til Brarup kirke24 (sml. s. 1256). 

Vinkande fra 1729. Pæreformet korpus på udsvejfet fod; volutsvungen hank, 
tud med hjerteformet udløbshul og profileret låg med knop og gæk. På den 
ene side er graveret Frederik 4.s kronede spejlmonogram og årstallet 1729, på 
den anden side kursivindskriften: »Kippinge Kirche, Til Denne Viin Kande 
Har een Ubekiendt Tysch Mand Gifven 15 Rdhl, Kirchen Tillagt 14 Rdhl. 
3 mk, i alt Kostet 29 Rdhl. 3 mk.«. I bunden vægtangivelse: 31 lot 1 q(vint). 
Københavns bystempel 1729, mestermærke for Jens Christensen (Bøje s. 64). 

†Vinf laske , rimeligvis af tin, nævnes 1704, omgøres 1707, og repareres 1740 
af kandestøber Oluf Holm (rgsk.). 

Sygekalk fra 1699, forgyldt, 13 cm høj. Rund fod med fodplade og stand-
kant, der deles lodret af seks hulstave. Sekskantet skaft og flad knop med 
små bosser; bæger med stejle sider. I bægeret er indpasset en forgyldt vin-
beholder med påloddet cylindrisk oblatgemme, på hvis skruelåg en akantus-
roset er graveret. I bægeret Københavns bystempel 1699 og mestermærke for 
Jacob Wulf (Bøje s. 53). Glat disk. 
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Alterstager (fig. 11) fra o. 1550. Den brede, profilerede fod hviler på tre ben, 
formet som en mandsbuste over en klo, der griber om en kugle. Det slanke 
skaft har blandt andre profiler et vaseled forneden og et balusterled foroven. 
Ret flad, enkelt profileret lyseskål. Lysetorn af messing. Højde 72 cm. På 
siden af fodskålene er fastni t tet to uens, støbte bomærkeskjolde med tilhørende 
skriftbånd (reliefminuskler); i det ene læses: »peter snider«, i det andet : »pete(r) 
vo(n) de(r) lpic«. Det sidste ord synes at have et forkortelsestegn over i'et, 
men det er usikkert, hvorledes forkortelsen skal opløses. 

†Messehagel med guld- og sølvkniplinger, nævnt 1721 (inventarium). En 
foræring af to †messeskjorter og to †alterduge ankom 7. febr. 1689 fra Ostindien 
fra Christopher Falckenberg i Trankebar2 5 . 

†Messeklokke. En lille klokke i koret omtales 1721 (inventarium). 

NM fot. 
Fig. 10. Kippinge. *Alterkalk (s. 1228). 
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Alterskranke, barok, rimeligvis fra 1732. Skranken består af udsavede ba-
lustre med hjerteformede udskæringer og profileret håndliste. Stafferet 1928 
med en rødlig marmorering16 . Den oprindelige staffering, zinnoberrødt med 
hvidt og sølv på håndlistens profiler, var udført af Christian Hvid i 1732 
(rgsk.). 

Døbefonte. 1) Af en middelalderlig kalkstensfont — et gotlandsk eksport-
arbejde af bægerbladstype — er kun bevaret det koniske skaft, som er smykket 
med fire plumpe ansigter (sml. Købelev-fonten s. 506), samt kummens nederste 
del, således at det ikke er muligt at afgøre, om »bægerbladene« har været 
runde (sml. Olstrup s. 711) eller spidsbuede (sml. Fejø s. 876). Fonten, som i 
længere tid har stået i præstegårdshaven, er nu flyttet til vestkapellet. (Macke-
prang: Døbefonte s. 383). 

2) (fig. 9) bruskbarok, af træ, skåret af Jørgen Ringnis o. 1635. Den otte-
kantede kumme bæres af fire evangelistfigurer (sml. Nr. Vedby s. 1178). 
Kummens sider er smykket med otte arkadebuer, som tilsammen danner fire 
dobbeltarkader, båret af fire svungne pilastre med rankeslyng og profilkapi-
tæler. Bueslagene har en smal bort af skællagte skiver og langs undersiden 
en tungebort. Som »slutsten« er anbragt et bruskværksornament med vrænge-
maske og i buehjørnerne englehoveder. Dobbeltarkaderne indeholder fire reli-
effer, forestillende bebudelsen, Kristi fødsel, kongernes tilbedelse og omskæ-
relsen. Forneden afsluttes kummen med fire hængende englehoveder mellem 
evangelistfigurerne, foroven af en profileret gesims med tandsnitliste. 

Samtidig dåbshimmel af form som en ot tekantet lanterne, hvis gesims bæres 
af skiftevis mandlige og kvindelige hermer. Sidernes arkadeåbninger har bue-
slag svarende til fontekummens. Hermerne står på et bosseret postament, 
foran hvilket der på den profilerede bundplade er anbragt otte bruskværks 
kartoucher adskilt af drejede spir vekslende med kvindelige dyder. Inde i 
lanternen er fremstillet en dåbsscene med to nøgne figurer i en flod, ved hvis 
bred der står en tredie, som er påklædt. Oprindelig har gruppen tal t ni per-
soner. I loftet er skåret en strålesol med ansigt. Den flerleddede gesims har 
på hjørnerne bøjler med englehoveder og bærer otte gennembrudte topstykker 
samt en baldakinagtig overbygning bestående af otte s-svungne bøjler, som 
foroven samles på en konsol, der bærer en caritasfigur med et barn på den 
ene arm og en drueklase i den anden hånd. Himmelen har været ophængt 
således, at den kunne hæves og sænkes. 

Den oprindelige staffering med brogede farver, lasurer og meget guld er 
fremdraget og genfremstillet 192716. På himlens gesimsfrise står en f raktur-
indskrift, Ap. gern. 2, 38 og Tit. 3, 5. Fonten, der står i korets nordvesthjørne, 
var tidligere omgivet af et †tralværk26 . 

Dåbsfad, sydtysk, fra o. 1575. I bunden syndefaldet omgivet af en minuskel-



K I P P I N G E K I R K E 1 2 3 1 

Fig. 11. Kippinge. Alterstager (s. 1229). V. H . 1 9 4 0 

bort og en bladkrans, på randen springende hjorte og hunde. Tvm. 56 cm. 
Nyere dåbskande af tin. En lille †messingkedel anskaffedes 1708 (rgsk.). 

Krucifikser. 1) (fig. 12) et stort gotisk korbuekrucifiks fra midten af 1300'rne. 
Figurens højde 120, korstræets 258 cm. Kristusfiguren hænger i skråt s trakte 
arme, det regelmæssigt dannede hoved hælder stærkt ned mod højre skulder, 
håret er lige afskåret i panden og falder på begge sider i bløde bølger ned på 
skuldrene. Ansigtet indrammes forneden af et kort, t yk t hageskæg. Halsens 
sener træder tydeligt frem. Den slanke krop beskriver en bue mod venstre, 
brystkassens knogler og sidevunden er markeret, ryggen udhulet. Benene er 
bøjede, det højre lagt over det venstre, og fødderne samlet med een nagle. 
Stort lændeklæde, som hænger et stykke ned over venstre knæ, mens det 
højre er blottet . Det store korstræ har almindelig gotisk profilering og på 
kanterne halvcirkulære tunger med små mellemrum; firkantet glorieskive og 
i korsenderne kvadratiske, konkave skiver. Forneden ender t ræet i en tap. 
Figuren er istandsat 1929, således er begge hænder og venstre fod fornyet. 

Staffering med guld og farver fra 192916. Ved undersøgelsen konstateredes 
to ældre stafferinger, den første på kridtgrund stærkt medtaget, den anden af 
tarvelig karakter . Ophængt på skibets nordvæg. 
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2) (fig. 13) høj-gotisk, fra o. 1400. Den 85 cm høje figur hænger i tynde, 
stive arme med store hænder. Hovedet hælder forover og mod højre, øjnene 
er lukkede og det lange, bølgede hår skilt på midten. Der ses ingen spor efter 
tornekrone. Kroppen, der er flad bagtil, hænger lige ned, ribben og sidevunde 
er markeret . Benene er let fremadbøjede, knæene samlede og højre fod lagt 
over venstre. Lændeklædet, som kun lige lader knæene blottet, har en lang, 
slapt nedhængende snip i hver side. Gotisk profileret korstræ, ca. 120 cm højt , 
med rund glorieskive, i korsenderne desuden cirkulære, konkave evangelist-
felter med små runde hjørneblade. Istandsat og stafferet 192916. Krucifikset, 
der før istandsættelsen var fastgjort til ankerbjælken i korhvælvingen, er nu 
ophængt på skibets sydvæg over indgangsdøren. 

Korgitter i bruskbarok fra o. 1650, skåret af en af Jørgen Ringnis stærkt 
påvirket mester. Gitteret består af et panel forneden og derover et tralværk, 
som bærer en kraft ig gesims med et stort topstykke. Panelets ni fag har på 
forsiden mod skibet arkadefelter, hvis pilastre og bueslag er udfyldt med 

K. W. 1952 
Fig. 12. Kippinge. Krucifiks (s. 1231). 
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V. H. 1940 
Fig . 13. K i p p i n g e . Kruc i f iks (s. 1232). 

fladskåret rankeslyng, isprængt store barokblomster. De tre søndre adskilles 
af kvindelige hermer med dydesymboler. To fag midt i gitteret er smallere 
end de øvrige og udgør dørfløjene i en stor portal, som flankeres af to meget 
svære, snoede søjler hvilende på høje postamenter, der på forsiden har en 
stor vrængemaske og på de to andre sider et rektangulært felt indrammet af 
bruskværksslyng. Søjlerne har korinthiserende kapitæler og smykkes på det 
nederste stykke af fladskåret slyngværk. Gesimsen, der springer frem over 
døren, er af englehoveder inddelt i t ak t med panelet forneden; den har i øvrigt 
glat frise og under kronlisten en kvar ts tav med rankeslyng. Over portalen er 
på et treleddet postament rejst et topstykke indeholdende et malerifelt flan-
keret af snoede søjler, som bærer en kort gesims. Topstykket har store brusk-
værksvinger og over gesimsen en kronet bruskværkskartouche. Yderst på 
postamentet står to nøgne figurer, Adam og Eva, og på topkartouchen Kristus 

Danmarks Kirker, Maribo amt 78 
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med verdenskuglen i hånden. Syd for portalen bærer storgesimsen tre ud-
skårne og gennembrudte topstykker, kronede af drejede kuglespir og adskilt 
af to konsolbårne figurer, David og Johannes Døberen; tilsvarende findes i 
nord fire topstykker og tre figurer, Johannes Evangelist, Samson og Moses. 

Gitteret er stafferet 1680 af Hans Lauridsen i Næstved (sml. D. K. Præstø 
amt s. 1087 f.). Rammeværket er på forsiden overvejende rødmarmoreret med 
sorte, gyldne og grøntlaserede detailler; på bagsiden står den røde marmorering 
mod en gul baggrund. Tralværkets balustre og portalens søjler er sorte med 
påmalede vinranker. Panelværket har på begge sider malerier med motiver 
fra Højsangen og Salmerne, ledsaget af de tilsvarende skriftsteder, som er 
ubehjælpsomt omskrevne til rimede vers. På forsiden er de fire nordligste 
felter dog tomme, åbenbart har de altid været skjult af stolestader, men oven-
over er malet frakturindskrif ter på sort bund : Sir. 3, 6—11 og 3, 3, Ordspr. 31, 
10—11 og 30—31. Malerierne, som begynder på nordre dørfløj og fortsætter 
mod syd, forestiller: 1) En kvinde i et landskab (Højs. kap. 4). 2) Kvinden 
holder fast i en snor, som kommer fra en hånd i skyerne, foran hende en klippe 
med et kors på toppen (Højs. 1. kap.). 3) (fig. 14) kvinden står i sin stue, 
mens Jesus ser ind gennem vinduet (Højs. kap. 2). 4) (fig. 15) kvinden sidder 
på en høj i det fri, et Gudsøje åbenbarer sig i skyerne (Højs. kap. 8). 5) (fig. 16) 
kvinden hælder salve ud af en krukke på et fad (Højs. 1. kap.). Bagsidens 
malerier fra syd: 1) Forsvundet, undtagen en himmel med Jesumono-
gram (Salm. 135, 2—3). 2) Både maleri og indskrift halvt forsvundne. 3) En 
mørkhudet kvinde modtager fire piger i en stue (Højs. 1. kap.). 4) Søndre 
dørfløj. En kvinde bærer et kors mod Golgatha (Højs. kap. 7). 5) Nordre dør-
fløj. Kvinden står med korset, i baggrunden Golgatha og Jerusalem (Højs. 
kap. 1). 6) Kvinden spiller på harpe, i baggrunden Jerusalem (Højs. kap. 1). 
7) (fig. 17) kvinden står med en olielampe i hånden foran sin seng (Højs. kap.3). 
8) (fig. 18) kvinden sidder på sengekanten i færd med at tage sine tøfler på 
(Højs. kap. 5). 9) (fig. 19) kvinden sover i himmelsengen (Højs. kap. 5). Stor-
gesimsen har i alle frisefelterne religiøse frakturindskrif ter , fortrinsvis fra 
Davids salmer. På gesimsfremspringets sider s tår : »Anno 1680«. På gesimsens 
bagside, mod koret, står med f rak tur : »Anno 1680 er Choret oc Skrifftestolen 
Stafferet, Da Var Stiffts Amptmand Offver Lolland oc Falster Cornelius 
Lerche, oc Biscop offver Fyensstifft Mg. Thomas Kingo, Proust i Nørreherret 
H. Frands Bruun, oc Sogne Præst H. Clavs Heiche. Alleting til Guds ære. 
Hans Lavridtzen Maler Boendis i Nestved udi Sæland«. Topstykket har på 
forsiden et maleri på træ forestillende gravlæggelsen; i postamentfelterne der-
under står f raktur indskrif ter : Esa. 53, 5, Johs. 19, 38 og Ap. gern. 3, 29. I 
topgesimsen står Chr. 5.s (kongens) valgsprog: »Pietate et justitia« (»ved from-
hed og retfærdighed«), og i topkartouchen hans monogram. Topstykkets bag-
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»Bag Wegg'n Jesus sig skyler 
At Sielen derfor hyler 
Oc t i t t maa trøstløs staa 
Oc med sig selff raadslaa«. 

»Min Brudgom er gaaeu ud 
fra Mig Sin Arme Brud 
Ach Der For Maa jeg Søge 
I Ley oc Seng med Møde«. 

»Lad mig nu for dit Øve 
som du offver mig nøye 
altid føer faderlig 
Fred finde evigelig«. 

»Nu staar Jeg op hand bancker 
Mine Tancker Sammen Sancker 
At t Lucke Hannem Ind 
I hjer te Siel oc Sind«. 

»Dit Naffn, den udøst Salve 
Jesu mod Kaarsens Galde 
Giffver stor Siele trøst 
i Hiertet oc i Brøst«. 

»Om jeg end Lidet Slummer 
Aff Sielens Angst oc Kummer 
Mit Hierte Dog er Waagen 
Oc for Min Gud Staar Aaben«. 

F ig . 1 4 - 19. K i p p i n g e . Maler ier og t i l hø rende i n d s k r i f t e r f r a k o r g i t t e r e t ; øve r s t f r a fors iden (mod sk ibe t ) , 
n e d e r s t f r a bags iden (s. 1234). 
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side har et maleri af en knælende kvinde 
med Jerusalem og Golgatha i baggrun-
den og derunder et skriftsted, Salm. 69. 
1928 er en grå overmaling af ramme-
værket f jernet og den gamle staffering 
restaureret16 . 

Prædikestol (fig. 8) bruskbarok, skåret 
og signeret af Jørgen Ringnis 1631. Stolen 
består af fire fag, som nøje svarer til 
Ringnis's samtidige pulpitur i Nakskov 
(s. 114). Den eneste afvigelse er, at pul-
piturets arkitektoniske gesims er erstat-
tet af en bred liste med reliefskåret 
bruskværksslyng. Nedefter afsluttes sto-
len af en åben underbaldakin, bestående 
af seks volutbøjler fæstnet til den snoede 
bærestolpe, der 1748 angives at være 
fornyet (rgsk.). Samtidig opgang med 
portal, hvis stolper er smykket med 
beslagværk; karnisprofileret gesims med 

tandsnitfrise og udskåret, gennembrudt topstykke. Ingen dørfløj. Opgangspanel 
med tre fyldinger adskilt af skæve, joniserende halspilastre, hvorunder er anbragt 
vrængemasker. Nederst en udsavet hængeliste. Sekskantet himmel, ganske 
svarende til Vaalse (s. 1212). I hængestykket nærmest væggen er skåret 
»HER M. G. L.« (sognepræst Mads Gregersen Langeland 1623—54) samt års-
tallet 1631 og i bruskværket derunder billedskærerens initialer I. R. 

Oprindelig, broget staffering, fortrinsvis med rødt, grønt og guld, rimeligvis 
udført af Anthonius Clement (sml. altertavlen s. 1226). I postamentfelterne 
står evangelisternes navne med versaler, på portalens gesimsfrise Esa. 40 på 
latin og i opgangspanelets fyldinger er med gulbrune toner malet t re figurer, 
Johannes Døberen, Kristus og Moses, stående i grå nicher. I himmelens frise-
felter står med kursiv skriftstedet Luk. 4, 18 på latin. De fem frie hænge-
stykker har i de ovale felter indskrifterne: 1) »Kircke Werge S. W. L. S.«. 
2) »Anno«. 3) »Lensmands Bewil. Palle Rosenkrans«. 4) »1664« (de to sidste 
cifre, som ikke kan være rigtige, er tilføjede ved en senere reparation). 5) »Kir-
cke Werge H. T. S.«. På hængestykket nr. 2 er desuden blandt bruskværket 
malet et sammenslynget A C samt bogstaverne P I C. AC er formodentlig 
maleren Anthonius Clements initialer og P I C en forkortelse af pictor (maler). 
Stafferingen er 1929 fremdraget1 6 under Broges tarvelige overmaling fra 1830 
(sml. altertavlen s. 1226). 

M. M. 1905 
Fig. 20. Kippinge. Stolestade (s. 1237). 
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Fig. 21 23. Kippinge. Detailler af skriftestolen (s. 1237). 

Stolestader. 1) I skibets vestende findes mod syd fem og mod nord tre renais-
sancestole fra o. 1630 (fig. 20). Gavlene har under en tandsnitfrise en udskåret 
arkade med svungne pilastre, nu forsvundne listekapitæler, og i buehjørnerne 
trefligede bosser; øverst en listeindrammet trekantgavl. Foruden gavlene mod 
midtergangen findes yderligere fem gavle, som nu er anbragt ved væggen, 
hvorved udskæringerne skjules; det ses dog, at de tre svarer til de frie gavle, 
mens to, begge vendt mod nordvæggen, er noget rigere udsmykket. Alle 
gavlene er fra samme værksted som orgelpulpituret (s. 1239). Rygpanelerne 
har fyldinger i renaissanceprofileret rammeværk. Det gamle stoleværk på nord-
siden afsluttes mod øst af et panel, hvori er indsat to store sengotiske folde-
værksfyldinger (fig. 20). Tværgangens vestpanel har renaissancefyldinger under 
en gesimsliste med æggestav og tandsnit , af østpanelet er kun gesimslisten 
gammel. Under stolenes nuværende brune maling spores en barok staffering 
med store blomster, udført af Hans Elers 1748 (rgsk.). 

2) De øvrige stolestader er nyere. 
Skriftestolen (fig. 9) er et rigt bruskbarokt snitværksarbejde fra o. 1650, 

indbygget i korets nordøsthjørne. Smalsiden består af to, langsiden af fire 
panelfag med arkadefelter, hvis pilastre og bueslag er smykket med rankeværk 
og rosetter. Arkaderne indeholder livfulde relieffer med bibelske motiver: i 
smalsiden Kristus i Gethsemane og korsfæstelsen, i langsiden Jonas og hval-
fisken (fig. 21), den fortabte søn (fig. 23), Kristus og synderinden samt synde-
faldet (fig. 22). Under hvert relief er skåret en oval bruskværkskartouche. 
Arkadefelterne adskilles af hermer med vrængemasker og englehoveder på 
skafterne; hermerne er alle kvindelige og bærer dydernes symboler. Det for-
krøbbede postament har rankeværk i postamentfelterne og løvemasker på 

N. J. Termansen 1929 
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fremspringene. Gesimsen har i frisefelterne vrængemasker og englehoveder om-
givet af bruskværksslyng og over hermerne store kerubhoveder. Under den 
karnisprofilerede kronliste sidder en kraftig æggestav. Foroven findes seks 
gennembrudte bruskværks topstykker adskilt af figurer, Kristus og seks apostle. 

Stafferet 1680 af Hans Lauridsen i Næstved (sml. indskrift på korgitteret, 
s. 1234). Bundfarven er rød, detaillerne står med guld, sort, hvidt samt smukke, 
s tærkt dekomponerede røde og grønne lasurer på sølv. Til hvert relief hører 
et firelinjet vers, som begynder i arkitraven og fortsættes i kartouchen under 
relieffet. F. eks. forklares billederne af Jonas og syndefaldet ved disse vers: 

På arkitraven står endvidere over hermerne dydernes latinske navne. Ind-
vendig er stolen rodmarmoreret på gul grund, og bag på arkadefelterne er 
malet store barokke blomster. På dørfløjens bagside er malet et billede af en 
mand, som knæler foran en præst i en skriftestol (fig. 24). Syndsforladelsen 
bekræftes af en hånd, som kommer ned fra en sky og lægger sig på den skrifte-
søgendes hoved. Over billedet står et vers om syndsforladelsen. Stafferingen 
er istandsat 192916, ved hvilken lejlighed også panelet langs væggen fornyedes. 
Det gamle panel var opsat 1756 af Andreas Snedker (rgsk.), der samtidig 
lavede en ekstra dør i sydsiden, som nu at ter er tillukket. 

Degnestol i ung-renaissance fra 1585, bestående af en bænk (fornyet) langs 
korets sydvæg med en pult foran. I forsiden sidder mellem fyldingsprofilerede 
rammestykker fire arkadefyldinger med profilerede pilastre, listekapitæler og 
profilerede, tungede bueslag med små cirkelfelter i hjørnerne. Derover fire 
smalfelter, hvert indeholdende en af profillister dannet rhombe; øverst en 
karnisprofileret kronliste. Gavlene har nederst en smal arkade, derover en 
kvadratisk fylding og øverst en trekantgavl med tre spir. I vestgavlen er ind-
skåret : »Anno 1585« og i østgavlen initialerne G. S. P. og H L F C. Indvendig 
er skåret flere navne, bl. a. »Andreas Mathæi«. Staffering fra 1680, rimeligvis 
udført af Hans Lauridsen (sml. korgitter s. 1234). Rammeværket er gult med 
hvide og sorte (oprindeligt lyseblå) profiler, felterne har rødbrun bund, hvorpå 
der i hver arkade er malet en stor blomst. I østre gavltrekant er malet årstallet 
1680 og med f rak tur navnet Jenss Frandsøn, antagelig den daværende degn. 

*Skab (fig. 25) sengotisk, fra o. 1500. Højde 223, bredde 139 og dybde 
55,5 cm. Skabet indeholder fire rum; de to nederste er lukket med omtrent 
kvadratiske døre, rummet derover er lukket med en klap i hele skabets bredde, 
som kan slås ned i vandret stilling, i klappen er to vandret te foldeværksfelter. 

»Jonas Aff Fiskens Bug, 
Saa Jammerlig Raaber ud 
Høyt Op til Jesu Øre 
Att Komme paa det tore.« 

»Eva Det Eble Tog 
Der Med Sin Mand Bedrog, 
Oc da saa Meget ilde 
Vor Salighed forspilde.« 
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Døren for det øverste høje, smalle rum har lige-
ledes foldeværk, ligesom to »vinger«, der formidler 
overgangen mellem skabets nedre, brede og øvre, 
smalle del. Gesimslisterne øverst på skabet og på 
vingerne er smykket med en art profileret tandsnit . 
Skabet er rigt beslået med smukke, gennembrudte 
smedejernsbeslag og store gotiske låse. 1885 var 
skabet perlefarvet, men står nu i renset eg, besla-
gene bærer spor af rødt. Afgivet til Nationalmuseet 
188527. 

Pulpitur i renaissance fra o. 1630. Brystnings-
panelet, fra samme værksted som de gamle stole-
stader, består af 11 arkadefelter med svejfede, 
udskårne pilastre; karakteristisk er en oval skællagt 
bosse. Felterne adskilles af halspilastre med veks-
lende fladskåret udsmykning på brystet og skællagte 
skiver på skaftet . Glat postament og gesimsfrise 
med skarpryggede bosser over og under halspila-
strene. Nederst en udsavet hængeliste. På bagsiden adskillige indskårne navne 
bl. a. »K R S die 1. janu. 1639«. I arkaderne er der malede figurfremstillinger, 
Kristus og 10 apostle, stående på grå plinter. I frisen over figurerne er deres 
navne malet med versaler og i postamentet trosbekendelsen, samt under 
Kristusbilledet skriftstedet Johs. 14,6 med fraktur . Stafferingen lettere restau-
reret 192916. På pulpituret står en del gamle bænke med barokt udsavede støtter. 

Orgel, skænket 1880, på pulpituret. †Orgel. 1714 opførtes et pulpitur til at 
sætte positivet på (rgsk.), og 1765 fandtes et lille positiv på fire stemmer28. 

†Pengeblokke. 1) 1721 omtales en god jernbunden blok (rgsk.). 2—3) 1730 
anskaffedes to nye pengeblokke (rgsk.). 1748 malede Hans Elers to små tavler 
over blokkene, den ene, over kirkens blok, med et billede af kirken, den anden, 
over fattigblokken, forestillende Lazarus29. 1765 stod kirkens og de fattiges 
blokke i kirkens nordside lige over for døren, og samtidig omtales en t redje 
jernbunden blok med tre stærke låse, som var anbragt på kirkedørens ind-
vendige side, men med pengeslidser gennem døren, så at man kunde ofre i 
den udefra17. 

†Pengetavler. 1680 forærede Maren Olufsdatter af Egeslevmagle en penge-
tavle med en sølvklokke ved, som 1765 var bortranet1 7 . 1721 fandtes tre 
pengetavler, hvoraf de to var gamle (rgsk.). 1748 gjorde Rasmus Kisbye en 
ny tavle og reparerede de gamle (rgsk.). 

†Præsterækketavle, malet med sorte bogstaver på væggen over døren, på-
gyndt af sognepræst Claus Heiche 1691 (præsteindb. 1755). 

N. J. Termansen 
Fig. 24. Kippinge. Maleri i 

skriftestolen (s. 1238). 
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Tavle til minde om helligkilden, opsat 1866. På skibets endevæg. 
Lysekroner. 1) 1690. Profileret stang med stor, lidt f ladtrykt hængekugle, 

seks s-svungne lysearme mellem volutsvungne prydbøjler, øverst på stangen 
seks volutbøjler med små klokker. Topfiguren, en ørn med sammenlagte vinger, 
har tidligere siddet på nr. 3. På kuglen er graveret palmegrene og indskriften 
»H I S T 1690 M A D L 1690 af Naxskow«. Initialerne tilhører giverne, Hans 
Jacobsen Torp og hustru Margrethe Lime af Nakskov25. Oprindelig i koret, 
nu midt i skibet. 

2) 1706. Kraft ig, profileret stang med stor rund hængekugle. Otte s-svungne 
lysearme med småspir og graverede blade. Derover otte prydbøjler med små 
kvindehoveder og øverst som topfigur en nøgen mand ridende på en drage. 
Det er rimeligvis denne krone, som 1706 skænkedes af seigr. Caspar Baamand 
af København og hustru, Anna Maria30. Vestligst i skibet. 

3) 1707. Profileret stang med stor hængekugle. 2 x 7 s-svungne lysearme. 
Topfiguren, en ørn, er nu flyttet til nr. 1. Antagelig identisk med en lysekrone 
på 14 piber, som 1707 skænkedes af Peder Nielsen Skipper og hustru md. 
Anna Cathrina Lauri tzdat ter i Laxegade i København3 0 . I koret. 

4) 1700'rne. Profileret stang med stor hængekugle og otte s-svungne lyse-
arme, hvorover otte prydbøjler. Topfiguren er en flakt ørn. Muligvis identisk 
med en adskilt og spoleret lysekrone, som ophængtes 1731 (rgsk.). 

1803 ønskedes kirkens fire lysekroner efterset (syn). De bærer nu præg af 
nyere istandsættelser. 

Lampet, fra 1600'rne, bestående af en lille firearmet lysekrone ophængt i en 
svungen arm, som er fastgjort på et profileret vægbeslag. På korets nordvæg 
over skriftestolen. 

†Lysearme. 1) Skænket 24. juni 1685 af Anna Peders Dat ter af København, 
tøjhusskriver Niels Andersens enke. Messingarm med to piber, opsat ved 
prædikestolen23. 

2) Skænket 23. juni 1687 af pottemager Hans Jensen i København og hustru 
Magdalena Anders Datter . Støbt messingarm med to piber, opsat i kirkens 
nordside23. 

3-4) 1693 skænkede Peder Willumsen af Karrebæk to lysearme med navne-
skjolde på20 . 

5) 1693 skænkedes en støbt lysearm af folk i København. Anbragt over 
præstekonens stol20. 

6) 23. juni juni 1694 skænkede Jørgen Graver af København en lysearm, 
som sad i korets sydside20. 

7) 23. juni 1694 skænkede matronen Kirsten Lauritz Pedersens fra Køben-
havn en lysearm, som blev opsat i korets nordside20. 

8 9) 23. juni 1696 skænkede matronen Cathrine Beckmands fra København 
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NM fot. 
Fig. 25. Kippinge. *Skab i Nationalmuseet (s. 1238). 

to lysearme med hendes navn på. Den ene blev opsat i søndre, den anden i 
nordre side af kirken20. 

I inventariet 1704 nævnes 10 lysearme (rgsk.). 
†Kirkeskib skænkedes 1738 af Cathrine sal. Jens Balches og Edle Maria Jens 

Dat ter Balch, København1 9 . Der er vel tale om samme skib, når det 1743 
hedder, at et skib, som er foræret til kirken, skal repareres og ophænges (rgsk.). 

Solur, af sandsten, antagelig fra 1745, da Basmus Kisbye gjorde en ny sol-
skive, som blev malet og forgyldt af Hans Elers (rgsk.). 

Klokker. 1) Senmiddelalderlig, uden indskrift. Om halsen to dobbelte tov-
snoninger, hvorimellem en række af t ryk af vistnok nordtyske mønter. Øverst 
to sigilaftryk med støberens(?) bomærke og utydelig randskrift . Tvm. 81 cm. 
(Uldall s. 134 og 136 f.). 

2) Omstøbt 1699 af Jacob Jeremisen. Om halsen indskrift mellem palmet-
borter: »Støfte mig Jacob Jermisen kierke vergerne Morten Nelsen og Rasmus 
Nelsen«. På siden læses: »Anno 1699 er denne Klocke omstøbt, da werrende 
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stigtsbefalingsmand ofver Laaland og Falster Henning Uldrich von Ludzow 
til Søeholdt og biscov ofver Fyens stigt doctor Thomas Kingo til Fravdegaard 
item sognepresten her Sigwardt Snistrup og kierckeschrifveren Povel Andersen 
udi Marieboe«. På slagringen et bomærkelignende støbermærke mellem to 
tynde palmegrene. Tvm. 113 cm. 

Ny ophængning i klokkestol fra 1706 (rgsk.). 
†Klokke på halvandet skippund, otte lispund (304 kg) afleveredes ved 

klokkeskatten 1529. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) Fragment af rød ølandsk kalksten med fordybede versaler, ca. 
60 cm bredt. Omtrent udslidt, kun enkelte ord og årstallet 1568 er læselige. 
I våbenhusdøren. Sammenhørende hermed er muligvis et andet f ragment af 
samme stenart, hvorpå skimtes to hjælmprydede våbenskjolde og enkelte for-
dybede versaler. I våbenhusgulvet. 

2) 1615. »Jacob Hansøn sover i denne graf«. Fragment af blålig kalksten, 
60 cm bredt, med fordybede versaler. Delvis ulæselig rimet religiøs indskrift. 
Nederst »anno 1615«. Foran døren til skibet. 

3) 1700'rne. Randprofileret grå kalksten, 180 x 112 cm. Af indskriften er 
kun ordene »Over Frideric . . .« læselige. I hjørnerne cirkelfelter med blomster, 
nederst et dødningehoved. Foran våbenhusdøren. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1829. Jens Conradi Halse, sognepræst for Kip-
pinge og Brarup menigheder 1801—29, født 2. sept. 1756, død 24. dec. 1829, 
og datteren Edle Christine Halse, født 26. aug. 1800, død 17. nov. 1822. Sand-
stensplade, 126 x 87 cm, med indfældet, hvid marmortavle. Indskrift med 
fordybede versaler. 

2) O. 1831. Sognepræst A. P. Meden, ridder af Dannebrog, født 11. okt. 1771, 
død 22. sept. 1831. Randprofileret Neksø-sandsten, 187 x 85 cm, med fordybede 
versaler. 

3) O. 1838. Sognepræst Jens Eriksen Wraae, født 4. aug. 1780, død 8. sept. 
1838 efter 32 års virken i Herrens t jeneste. I graven hviler desuden to tidligere 
afdøde børn. Randprofileret rødlig kalksten, 188 x 128 cm, med fordybede 
versaler. I hjørnerne indfældede marmorrosetter. 

Alle tre sten ligger på et fælles gravsted syd for kirken. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Kirkeregnskaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 (stiftsøvrighedsarkivet, 
LA); Falsters gl. rytterdistrikts kirkeregnskaber 1700—1767, do. med bilag 1721—67 
(RA). — Synsprotokol over Falsters norre herred 1803—32, fortsat i synsprotokol for 
Falsters søndre herred 1833—44, syn over Falsters provsti 1845-55, 1856, 1857—70 
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(provstearkivet, LA). — Dokumenter og Breve for Herrederne 1464—1762; Dokumenter 
og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (LA). — Dokumenter ang. Kirkernes Tilstand 
1686, Kongelig Majestæts kirker i Laaland-Falster (RA). — Museumsindberetninger af 
M. Henriksen 1904 og E. Rothe 1910 (kalkmalerier), N. Termansen 1908, N. J. Termansen 
1927, 1928 og 1929 (istandsættelse af inventar), Aa. Roussell 1940 og O. Norn 1942. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 118 (NM). — J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. 
S. 21 ff. (NM). — J. Kornerup: Notesbog VIII . 1895—96. S. 30 f. (NM). — M. Macke-
prang: Notesbog nr. 1, Falsters nr. hrd. S. 18 ff. og 65 (NM). 

H. F. Bordam: Valfarterne til Kippinge, Kirkehist. Saml. 4. Bk. III , 433 ff. 

1 Danske Atlas VI, 514. 2 Kirkehist. Saml. 4. Bk. III , 454. 3 Suhms Saml. I I : 
2, s. 1. 4 Bytterdistrikternes kontor, bilag til kgl. resolutioner nr. 23, 3. maj 1767 
(rentekammerarkivet, BA). 5 H .Hje lho l t : Falsters Historie II, 599 f. 6 Aug. F. 
Schmidt: Danmarks Helligkilder, s. 126. 7 Kirkehist. Saml. 4. Bk. III , 433 ff. 8 Smst. 
s. 451. 9 Kornerup, s. 30. 10 Dokumenter og Breve for Herrederne. 11 Larsen: 
Laaland-Falster III, 87 f. 12 Architekten XI I I , 489. 13 Kirkehist. Saml. 4. Bk. III , 
464 og 468. 14 Smst. s. 464 og 466. 15 Worsaae s. 21. 16 Ved konservator N. J. 
Termansen. 17 Kirkehist. Saml. 4. Rk. III , 466. 18 Smst. s. 463 f. 19 Smst. s. 472. 
20 Smst. s. 469. 21 Kirkehist. Saml. 2. Rk. I, 22 . 22 Inv. nr. 12260. 23 Kirkehist. 
Saml. 4. Bk. III , 467. 24 Smst. s. 470. 25 Smst. s. 468. 26 Bhode: Laaland Falster 
II, 202. 27 Inv. nr. D 2123. 28 Kirkehist. Saml. 4. Bk. III , 464. 29 Smst. s. 472, 
jfr. rgsk. 30 Smst. s. 471. 

Fig. 26. Kippinge 1785. 



V. H. 1939 Fig. 1. Brarup. Ydre, set fra nordøst. 

B R A R U P K I R K E 
F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken er anneks til Kippinge, hvilket var tilfældet allerede for reformationen1 . Om 
kirkens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, udover at kronen allerede før 

reformationen havde kaldsretten, som Odensebispen Jens Andersen imidlertid på Chri-
stiern 2.s tid søgte at tilholde sig1. Kirken forblev efter reformationen under kronen, 
indtil den ved auktionen 1767 over det falsterske ryttergods blev afhændet til agent 
von Westen2 (sml. alterkalk, s. 1256), der samtidig havde købt to af de udbudte hoved-
gårde, de såkaldte Westenborg-Hvededal godser3. De blev imidlertid allerede 1791—93 
tilbagekøbt af staten4 , og kirken forblev under denne indtil 18685, da den blev købt 
af sognets beboere. 

Kirken ligger nordligt i byen på fladt terræn. Kirkegården har en stor ud-
videlse mod syd og er tillige udvidet mod øst mod den tidligere rytterskole, 
der nu er graverbolig. Kirkegården hegnes af mure af kløvet kamp og har 
i øst og vest store lågepartier mellem murede piller. 1674 var kirkegårdsmuren 
»ganske brøstfældig og lukt med t jørne. Porten duer intet«6. I 1715 blev 
102 favne af kirkegårdsmuren omsat og i 1750—52 igen 50 favne. 1723—24 
blev porten og lågen nymuret , og 1732—33 blev porten malet rød med hvide 
lister og kongens og dronningens navne. 1757 blev det foreslået, at den gamle 
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låge på sydsiden ved Annexgaarden skulle lukkes med sten (rgsk.), og 1803 blev 
porten og lågen på østsiden krævet ombygget (syn). 

Kirken består af senromansk apsis, kor og skib, bygget samtidigt, og gotisk 
tårn og våbenhus, alt af munkesten i munkeforbandt . 

Den senromanske kirke har sokkel af to skråkanter, der løber af på lisener, 
som kun findes på langmurene og på apsis, der ved sine smalle lisener er delt 
i tre fag, hvert med et i 1911 istandsat vindue. Der er dog kun for det midterstes 
vedkommende tale om en genåbning, idet de to andre var ødelagt af firkantede 
empirevinduer. Ved udhugning af det midterstes tilmuring viste det sig, at 
vinduet havde romansk form med smige og lysningssten, men dog var spids-
buet ; stikkets underside var pudset indtil en halv sten fra kanten. Apsidens 
eenstens lisener løber foroven af på konsoller, dannet af et kort rulskifte 
med afrundet underkant, som til siderne fortsætter som en tandsnitgesims 
under et rulskiftestillet savskifte; øverst er en rulskifterunding mellem to små 
udkragninger fra nyere tid. Korets østgavl er glat og uden kamme, men med 
taglinien ommuret og rester af gavlkonsoller. Sydsiden har et falset, rekon-
strueret vindue og en genåbnet præstedør i et lille, skråkantafdækket frem-
spring. Den spidsbuede, falsede døråbning har et omløbende, skævt savskifte 
mellem to løberskifter; åbningens mellemfals står blank med skiftevis sorte 
og røde sten, der i vederlaget og længere nede har hulede affasninger i kanten. 
Indvendig har døråbningen spærstik. Gesimsen dannes af et tandsnit som på 
apsis under fem udkragede binderskifter, som vist ikke er gamle. Korets 
nordside har vindue og gesims som sydsidens, men eet gesimsskifte mangler. 

Skibets østgavl er glat og uden kam, men med gavlkonsoller af fem afrundede 

Fig. 2. Brarup. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1952. 
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udkragninger på hver side. På sydsiden har de oprindelige vinduer siddet på 
de nuværende, rekonstrueredes plads, men kun toppen af vinduesbuerne har 
undgået at blive ødelagt ved indhugning for firkantede trævinduer. Sydpor-
talen står i et 42 cm fremspring, der går til gesims; øverst har fremspringet 
tre rundbuede blændinger med stående siksakmuring, derunder tre rund-
kantede tilbagetrækninger. Den spidsbuede døråbning har savskifte som 
præstedøren; anden fals er, så vidt det kan ses for tykke kalklag, en rundstav, 
tredie fals har hule affasninger, f jerde fals er nu borthugget. Indvendig har 
døren spærstik. Gesims som på koret, de østlige tænder har foroven en rille. 
Skibets nordside er som sydsiden. Den tilmurede nordportal er nu fremdraget 
som blænding (fig. 3). Falsene har særlig i buerne en regelmæssig vekslen 
mellem røde og sorte sten. Anden og f jerde fals har rundstave med klapkapitæl 
og -base, den inderste slankere end den yderste, og i vestsiden er dens søjle-
skaft kun fem skifter høj t ; på den inderste fals er mange indridsede kors 
og bomærker. På vestgavlen støttes en gavlkam muret med vandret te fuger 
på fem skifter høje gavlkonsoller. Trekantfeltet er over to savskifter udmuret 
med stående siksak med sorte lyn, væsentlig muret af bindere. Mønster-
muringen afbrydes i trediedels højde fra toppen af to savskifter mellem løber-
skifter og med tre almindelige skifter imellem. I toppen står et lille blæn-
dingskors på et savskifte mellem løberskifter. Langs taglinien ligger et løber-
skifte under et rulskifte muret af afvekslende røde og sorte sten. Derpå står 
gavlkammen, men selv om den er ældre end tårnet , synes den ikke at høre 
til det oprindelige murværk. 

Det indre. De runde halv- og helstens apsisbuer står nu blanke på vest-
siderne. Apsishvælvet er halvstens. Gennem den nordre del af korets overgavl 
forer en oprindelig døråbning med trykket , rundbuet stik ud til apsisloftet. 
Samtidig med opførelsen er koret blevet overdækket med et helstens kryds-
hvælv med halvrundt profilerede ribber uden overribber og kvartstens væg-
buer. Hvælvet støttes ikke af hjørnepiller eller konsoller. Ribber og buer står 
nu ukalkede. Korbuen er spids med helstens stik. I korets nordvæg findes 
en dyb, kompliceret gemmeniche, der genåbnedes 1932. På loftet er i 
t r iumfmuren en oprindelig gennemgang, der på østsiden er rektangulær og 
overdækket af egebjælker, mod vest rundbuet og med fals til dør, der har 
slået op ind i murtykkelsen og har stabler i nord og et 26 cm dybt, mørtel-
foret hul til lukkeanordning i syd. I selve knasten er et lignende, 28 cm dybt 
hul. Skibets blanke overgavle er fuget til hanebåndshøjde. Dets bjælkeloft er 
fornyet 1852. Indtil da havde det bræddeklædning under bjælkerne (syn). 
Det gamle bjælkelag har ligget noget lavere end det nuværende. 

Tårnet er gotisk, bygget på kampestenssyld under en stejl skråkantsokkel. 
Mod vest er et t i lmuret, falset, spidsbuet vindue, indvendig i stigende flad-
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buer, mod syd et lignende over en nyere, groft gennemhugget dør, der er den 
eneste indgang til tå rnrummet , idet der ingen åbning er til skibet. Tårnrummet 
har ansatser til hvælv, væggene står ukalkede. Første mellemstokværk er 
mørkt, andet har i syd og vest små, fladbuede glugger. I vestre taggavl er 
et falset, fladbuet tvillingglamhul og øverst to små, tilmurede, lladbuede 
glugger. Anden dekoration lindes ikke under de 13 munketeglsafdækkede 
takker på det lave tårn. 1718—19 blev »af fornødenhed« forfærdiget to svaler 

Fig. 3. Brarup. Nordportal. 1:50. Målt af Tove Bojesen 1953 (s. 1246). 
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V. H. 1940 
Fig. 4. Brarup. Våbenhusets gavl (s. 1248). 

(kviste) med tilbehørige lemme på tårntaget (rgsk.). Østgavlen er glat, men 
med en kraft ig sætningsforskydning i murværket . Samtidigt t rappehus på syd-
siden, brynet og dækket med vingetegl. Det har fladbuet, falset dør og spin-
deltrappe, der forneden har loft af stigende fladbuer, resten er tøndehvælvet. 

Våbenhuset er gotisk, men langmurene er stærkt skalmurede og har 1748—49 
fået ny gesims (rgsk.). Gavlen (fig. 4) har en spidsbuet, udvidet dør under en 
rig blændingsgavl med 11 munketeglsafdækkede takker. Indvendig fladbuede 
spareblændinger under gråmalet bjælkeloft. 

Tagværkerne over apsis er nye, over koret omsat af gamle materialer i 1852, 
og samtidig er skibets tag fornyet (syn). Tårnets tag er af eg, men stærkt 
omsat, med spærstivere, dobbelte hanebånd og tværafstivning med fire konge-
stolper og kryds. Det er nummereret med øksestreger. Våbenhustaget er nyt. 

Kirkens vinduer er fornyet flere gange. 1723—24 blev leveret to karme til 
sydsiden (rgsk.), og 1803 blev der klaget over, at nordsidens to vinduer ikke 
passede til de andre, men var så smalle, at de gav meget lidt lys, hvorfor 
muren burde udhugges og større vinduer indsættes (syn). Endelig har kirken 
i 1911 fået nye, gotiske jernvinduer. Kirken har under stolestaderne gulv af 
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brede, gamle planker og ved indgangen olandsfliser, iøvrigt gule fliser. I tårnet 
jordgulv. Udvendig har kirken tidligere været lyserød, nu er den hvidkalket 
med detailler i blank mur. På tagene ligger vingetegl; i 1674 manglede 200 
hulsten og 300 dæksten6 . 

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

Kirken har modtaget kalkmaleriudsmykninger i to perioder. 
1) Fra o. 1300, i apsis og kor, fremdraget af E. Lind i 1932. Apsismalerierne 

er udført på et meget tyk t lag af hvidtekalk, hvorunder er fundet ældre farve-
rester. Muligvis er der kun tale om et udkast, som har veget pladsen for den 
endelige bemaling. Iøvrigt er dekorationerne malet i den våde hvidtekalk, 
som er påstrøget et svært og forholdsvis jævnt pudslag. Den temmelig van-
skelige restaurering blev i 1939 udført af Harald Rorre, der kun har foretaget 
suppleringer på bånd og rammestreger, men intet sted har indladt sig på at 
rekonstruere billederne, der flere steder var meget ødelagte eller helt gået tab t . 
Rilledernes kunstneriske kvalitet er af ikke ringe lødighed, og de figurlige og 
ornamentale dekorationer er udført med stor dygtighed. Mesteren er sikkert 
den samme, som har virket i flere andre af herredets kirker. 

E. L. 1932 
Fig. 5—6. Brarup. Kalkmalerier, engel og stifterpar, på korhvælvingen (s. 1250), 

Danmarks Kirker, Maribo amt 79 
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E. L. 1942 
Fig. 7. Brarup. Kalkmaleri på triumfmurens vestside (s. 1251). 

I apsishvælvingen er i stort format malet Maria modtagende himmelkronen 
af Kristus. Figurerne er malet på blå bund og omgives af en mandorla. På 
hver side af centralbilledet er hvælvfladen ved rankeslyng delt i to felter. 
De øverste med Matthæus' og Johannes ' symboler, de nederste med Markus' 
og Lukas ' samt en række helgener, mod nord tre kvindelige, hvoriblandt 
Katharina, mod syd en bisp og tre konger. Nederst afsluttes dekorationen 
af en næsten helt ødelagt frise med 13 medailloner med brystbilleder, sikkert 
Kristus og apostlene. Undersiden af buen mellem apsis og kor er udfyldt med 
10 medailloner med brystbilleder af ligurer, der mellem de opløftede hænder 
bærer skrif tbånd med deres navne, hvoraf kun fire er bevaret, nemlig Samuel, 
Daniel, Jeremias og Esaias, alle med hatte, ligesom tre andre, hvis navne 
ikke kan bestemmes. Endvidere ses David, en kronet figur, og Moses. Figurerne 
danner således et gammeltestamentligt modstykke til apostelfrisen. 

Hver af korhvælvets kapper er udsmykket med tre cirkler som rammer om 
genesisbilleder. I de øverste, mindre cirkler er alle billederne forsvundet, i de 
nederste har der foruden skabelsen af sol og måne, af træerne og markens 
urter, skabelsen af dyrene og af Adam og Eva, Herrens formaning og synde-
faldet i hver cirkel været et brystbillede af skaberen, hvoraf dog kun to er 
nogenlunde godt bevaret. I kappefligene er dels flot komponerede, kronede 
engle med røgelsekar (fig. 5), dels Kains og Abels offer og endelig et knælende 
ægtepar (fig. 6), maleriernes eller måske kirkens stiftere. Over hver skjold-
buetop er malet en seraf og langs ribberne heraldiske liljer. Farverne er sort, 
gråt, lys og mørk okker, rødbrunt, grønt og mønje (dekomponeret). 

2) Fra slutningen af 1400'rne, afdækkede 1911 og istandsat af Harald Borre 1939. 
Billederne har dækket væggene fra loft til stolestaderne. I dette meget store 
arbejde kan man skelne mellem to hænder, »Brarupmesteren«, der står »Elme-
lundemesteren« nær og også har arbejdet i Sædinge kirke (s. 788) og andre 
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Fig. 8. Brarup. Kalkmalerier på skibets nordvæg (s. 1252). 

steder, og en medarbejder, som har udsmykket korvæggene og den vestlige 
del af sydmuren. Billederne var malet på hvidtekalk, men enkelte steder, på 
det nederste af t r iumfmuren og nordvæggens vestlige del, var ovenpå kirke-
murens ældste hvidtning påført et meget skørt pudslag som malebund. 

I koret er under profeterne på apsisbuen malet en bispefigur, der er den 
eneste bevarede del af korets sengotiske udsmykning, som desuden har be-
stået af billeder af S. Laurentius med bog og rist, korsfæstelsen, kvinderne 
ved graven og opstandelsen. Desuden fandtes indvielseskors. 

Triumfmurens dekoration har været delt i tre vandret te friser, hvoraf den 
nederste, bestående af rankeslyng, ikke er bevaret. Øverst troner i midten 
den dømmende Kristus i mandorla omgivet af basunblæsende engle og døde, 
der står op af graven. På siderne knæler Maria med blottet bryst og Johannes 
Døberen, og bag dem står på hver side fire apostle med deres at t r ibut ter . 
Derunder er en frise med stiliserede træer mellem græstuer og et mærkeligt 
drôleri, en mand der stanges med en gedebuk (fig. 7). På sydmuren er mellem 
tr iumfmuren og det første vindue en kæmpemæssig Kristoforus i rød kjortel, 
og over vinduet en delvis ødelagt løve. Mellem vinduerne har været to bil-
leder; øverst jager den ridderlige S. Jørgen (fig. 10) sin snoede lanse i gabet 
på den edderspyende drage, mens i baggrunden prinsessen knæler med sit 
lam og hendes kongelige forældre overværer kampen fra slottet, hvor tårn-
vagten blæser i sit horn. Forneden var en, ikke bevaret, fremstilling af torne-

79* 

E. L.1942 
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kroningen og muligvis rester af endnu et billede med rig arkitektur. Over 
syddøren fandtes fire billeder af syndefaldets historie: Evas skabelse, Herrens 
formaning, Adam og Eva fristes af slangen, der har kvindelig overkrop, langt, 
udslaget hår, krone og glorie, og endelig uddrivelsen. Vestligst var malet en 
ung, kronet mand med stridsøkse og døden i skikkelse af en benrad. 

Nordvæggen (fig. 8) danner eet samlet, særdeles velbevaret billedtæppe. 
Den øverste frise dannes af en række fladbuede arkader under trekantgavle 
adskilte ved vimpelprydede spir. I arkadefelterne er scener fra Jesu barn-
domshistorie, begyndende fra vest med bebudelsen og på skrif tbånd engelens 
hilsen: »ave gracia plena d(omi)n(u)s te ctum (!)« (»hil dig, du benådede, Her-
ren er med dig«) og Marias svar: »ecce a(n)cilla d(omi)ni« (»se, jeg er Herrens 
tjenerinde«). Næste billede viser Marias og Elisabeths møde, hvor der i den 
hellige jomfrus glorie læses: »magnificat a(n)i(m)a mea dom(inum)« (»min sjæl 
priser Herren«), hvortil Elisabeth svarer: »benedi(ctus) fructus ventris tui« 
(»velsignet er dit livs frugt«). Derefter følger fødslen i Bethlehem med ind-
skrif ten: »d(omi)n(i) nost(ri) ih(es)u (Christi)« (»vor Herres Jesu Kristi [fødsel]«). 
Mellem vinduerne rider de hellige trekonger under skrif tbånd med deres navne, 
Baltasar bærende på et prægtigt relikvie- eller drikkehorn, de andre med hvert 
sit ciborium. Østligst på væggen er halvdelen af kongernes tilbedelse dækket 
af en skorsten. Den underste billedfrise viser fra vest nadveren, fodvasken 
og Judaskysset , disse to billeder adskilt af kobberslangen, og — halvt skjult 
af skorstenen — Kristus for Pilatus (fig. 9). De foran omtalte passions-

E. L. 1942 
Fig. 10. Brarup. Kalkmaleri, S. Jørgen og dragen, 

på skibets sydvæg (s. 1251). 
Fig. 9. Brarup. Kalkmaleri, Kristus for Pilatus, 

på skibets nordvæg (s. 1252). 
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billeder i koret danner fortsættelsen af denne billedfrise. Under billedrækken 
er som bort malet en afkvistet gren omvundet med store egeblade, et motiv 
som også kendes fra Sædinge kirke (s. 788). Borten er brudt af tre indvielses-
kors. Under den har været rankeslyng som på triumfvæggen. 

Vestligt på nordvæggen var malet to billeder, der på en mærkelig måde 
falder uden for den hojreligiøse billedkreds, og som sikkert ikke skyldes Brarup-
mesteren. Over norddøren er fremstillet en kvinde med et vældigt gab; hun 
rider omvendt på en hornet, køllebevæbnet djævel og riser hans flammende 
bag. Væsentlig mindre burlesk er overvæggens fremstilling af djævlene, der 
hjælper kvinden at kerne smør. Dette billede er ikke bevaret. 

Alle billedbaggrunde er dækket med røde stjerner og prikblomster. Bil-
ledernes farveskala er den sædvanlige sengotiske domineret af rødt, rødbrunt , 
okker og grønt. På Pilatusbilledet er enkelte personer røde i ansigtet, men 
ellers er karnationen den udækkede hvidtekalk. 

I N V E N T A R 

Alterbordet, der består af et fyrretræspanel med barokt profilerede ramme-
stykker, er samtidigt med de stolper, der bærer altertavlen og sikkert også 

V. H. 1940 
Fig. 11. Brarup. Indre, set mod øst. 
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Fig. 12. Brarup. Sengotisk altertavle (s. 1254). 

med dennes tidligere topstykke fra 1733—34. Bordets bageste del er hævet 
som postament for altertavlen. 

†Alterklæde af blåt fløjl med guldlidser nævnes 1721 (rgsk.). 
Altertavle (fig. 12) o. 1450, sengotisk, af trefløjet skabstype, meget nært be-

slægtet med Vaalse-tavlen (s. 1208), fra hvilken den kun afviger på få punkter ; 
således er af de figurer, der flankerer midtskabets korsfæstelsesrelief, Anna 
selvtredie anbragt mod nord under Kristoforus, og mod syd findes øverst den 
hellige Martin. Smalfelterne under figurerne mangler, og baldakinerne består 
af et cirkelsegment med korsblomster. 1721 kaldes tavlen noget forfalden og 
ønskedes repareret og indrettet som den i Vaalse, og 1733—34 gjorde Hans 
Wibert et topstykke til altertavlen, ganske svarende til Vaalses, dog uden de 
udsavede kvindefigurer. Sikkert samtidig opsattes bag alteret to profilerede 
stolper, hvorpå tavlen ophængtes med smedede, snoede jernkroge; mellem 
stolperne er indret tet et lille skab lukket med en klap med graveret lås; på 
rammestykket over klappen er indskåret: »C L anno 1760«. Topstykket er 
senere f jernet , og dele heraf henligger i t å rnrummet . 

Altertavlens oprindelige staffering skimtes under den nuværende; baggrun-
den har været gylden, i midtskabets smalle sidefelter dog rød med gyldne 
glorier (sml. Vaalse). Bag på fløjene findes oprindelige malerier, meget lig 
Vaalse-tavlens. På nordre fløj (fig. 14) ses den hellige Kathar ina af Alexandria 

E. Skov 1952 
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Fig. 13—14. Brarup. Malerier på bagsiden af altertavlens fløje (s. 1254 f.). 

med hjul og sværd, iført en olivengrøn kappe over en rødbrun, guldbro-
deret kjortel, samt Maria med barnet, i rød kappe over gylden kjortel med 
brune ornamenter. På søndre fløj (fig. 13) lindes evangelisten Johannes med 
kalken, klædt i grøn kappe over en guldbroderet dragt, og Johannes døberen 
med lam og bog, bærende en rød kappe over sin lodne kjortel. Figurerne, der 
er stive og frontale, har blå glorier bag hovedet og står på et tavlet flisegulv; 
i baggrunden er malet en rød teglstensmur, og derover er bunden rød med 
rosetter. — 1733—34 blev tavlen malet og forgyldt af maler Hvid, der også 
stafferede det nye topstykke i lighed med Vaalse-tavlens (rgsk., sml. s. 1209). 
Ifølge en malet indskrift på tavlens bagside restaureredes alteret 1830 af 
I. C. Broge i Nykøbing. Den nuværende staffering stammer fra 1854, da alter-
partiet ønskedes ommalet (syn); dragterne er hovedsagelig brune, enkelte 
røde og blå, baldakinerne gyldne. Predellaen er sort med et religiøst vers i 
gylden fraktur . 

*Figurer. I Maribo stiftsmuseum findes t re figurer, der sikkert stammer fra 

M. M. 1905 
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forsvundne sidealtre. 1) (Fig. 17). Maria med barnet, senromansk, o. 1225, 
meget lig Skørpinge (DK. Sorø, s. 814); figuren, hvis højde er 98 cm, sidder 
på en lav bænk. 2) (Fig. 15). Siddende bispehelgen, ung-gotisk, o. 1300, et 
smukt og fint skåret arbejde. Figuren, der har mistet sine a t t r ibut ter og noget 
af hænderne, har oprindelig været anbragt i et skab med fløje, hvoraf en del 
endnu fandtes 18487. 3) (Fig. 16). S. Gertrud med bog og kirkemodel, o. 1400. 
Alle figurerne er nu uden spor af staffering. 

Altersølv. Kalk fra 1653 (rgsk.), nu 22,3 cm høj. Sekstunget fod med pro-
fileret fodplade og plat te over vulst, sekskantet skaft, knop med seks små, 
stærkt fremspringende rudebosser, på hvis forside graverede versaler »Ihesus«, 
og på over- og undersiden runde, hulstavindrammede tunger. Det store bæger 
er senere fornyet, under foden indprikket: »Brarup C. U. von Westen«. To 
ens mestermærker for Mathias Silm i København (Bøje 187). Ny disk, stemplet 
Jespersen. †Kalk og †disk blev omgjort og forbedret 1648, og 1653 anskaf-
fedes, foruden den nuværende kalk, også en †disk. Oblatæske, skænket 1700 
til Kippinge kirke, men senere udlånt til Brarup, der ingen havde8 . Den cirkel-
runde æske, tvm. 11 cm, er af samme type som Nakskovs (s. 105) og Østoftes 
(s. 862), men har også en drevet blomsterbort om siden, midt på låget en 
stor blomst. I bunden graverede versaler: »Niels Suensen Emmerense Sørens 
Daater anno 1700«. Københavns bystempel 1700, guardein- og månedsmærke 
samt mestermærke 1699 for Andreas Normand (Bøje 277). †Oblatæske omtales 
1704 som en liden aflang sølvæske (rgsk.). †Vinf lasker . 1645 blev vinflasken 
omgjort, og 1687 nævnes både en vin- og en tinflaske (rgsk.). 

Alterstager o. 1600, omtrent svarende til stagerne i Fuglse kirke (s. 725). 
†Alterbog skænket 1745 af Jørgen Jensen Due, »transporteur ved Guld-

borg«, og hustru Else Kirstine Due, i sort fløjlsbind med spænder, hjørne-
beslag og plader af sølv; på de sidste stod givernes navne og årstallet9 . 

†Røgelsekar nævnes 1721 (rgsk.). 
†Messehageler. 1687 nævnes en gammel messehagel af rødt fløjl, måske den 

samme, som 1721 siges at være af gammelt rødblommet fløjl med gammel 
»munke bordering«. Den blev brugt til at lægge på alteret, »hel og urørt«, da 
man 1727—28 anskaffede en ny af karmoisinrødt fløjl med kors af brede og 
kanter af smallere sølvgalloner (rgsk.). 

†Alterskranke blev gjort 1700—01 af snedker Vibert og malet året efter af 
Hvid (rgsk.). 

Døbefont, senromansk, af kalksten, et gotlandsk eksportarbejde af den rund-
buede bægerbladstype (Mackeprang: Døbefonte, s. 412). Tvm. 87 cm. Fonten 
er gråmalet og står nu ved korbuens nordre vange. 1691—92 blev fonten, 
der stod bag en pille, velsagtens en pulpiturstolpe, flyttet til kirkens nørre 
side og repareret med maling (rgsk.). 
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N. J. Termansen 1929 
Fig. 15—17. Brarup. *Helgenfigurer (s. 1255 f.). 

Dåbsfad, gammelt, glat, af messing. †Fontelåg maledes 1732—33 (rgsk.). 
Korbuekrucifiks (lig. 18), ung-gotisk, fra begyndelsen af 1300'rne. Den 125 cm 

høje figur, der er svagt s-svunget, bærer tovsnoet tornekrone med afbrudte 
pigge, hår og skæg er kun let markeret, øjnene åbne. De korte arme er skråt 
strakt, hænderne mangler delvis, ribbenene er markeret ; det lange lænde-
klæde dækker venstre og blotter det bøjede højre knæ, fødderne er lagt over 
hinanden og samlet med een nagle. Samtidigt, 268 cm højt korstræ med hulet 
midtprofil og ædelstensgruber på de skrå kanter og kvadratisk glorieskive i 
korsskæringen; armene afsluttes med svagt hulede cirkelskiver med hjørne-
blade, under den nederste sidder en rest af en tap til anbringelse i en korbue-
bjælke. Der ses nu ingen spor af staffering. Krucifikset, som tidligere henlå 
upåaget i t å rnrummet , er 1935 istandsat og ophængt på skibets vestvæg. 

Prædikestol i bruskbarok, gjort 1635 af Jørgen billedsnider (Ringnis) for 
100 rdlr. (rgsk.) og oprindelig anbragt som lektoriestol i korbuen. Stolen, der 
er af Ringnis' sædvanlige type og i enkelthederne ganske svarer til Nørre 
Alslev (s. 1200), har i storfelterne store figurer af Moses, Frelseren og Johannes 
døberen; i de forsvundne fag har stået figurer af evangelisterne, der nu er 
anbragt i apsisbuen. På hjørnerne er hermer, deraf een med Troens symbol. 
Ved flytningen til den nuværende plads i kirkens sydøsthjørne, sikkert 1852 
(syn), blev stolen noget omdannet og består nu kun af tre fag; bl. a. anbragtes 
de fjernede fags svære vulst under de bevarede fags postamentfelter, og den 
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S. Bengtsson 1943 
Fig. 18. Brarup. Detail af korbuekrucifiks (s. 1257). 

sydligste herme blev næsten helt bortskåret. Nyere bærestolpe og opgang, 
ingen himmel. 1759 gjordes en t rappe af fyr, og 1803 var den bræddevæg 
løs, hvorigennem opgangen til stolen var (rgsk.). 

Staffering fra 1800'rne med hvidt, brunt, blågrønt og guld, i postament-
felterne står figurernes latinske navne. 1636 stafferedes stolen af Antoni maler 
i Nykøbing (rgsk.). 

Stolestader. 1) Kirkens ældste stoleværk fra 1580'rne blev opbrudt og ud-
ryddet 1634—35 (rgsk.), da det nuværende anskaffedes, men 14 af de ældste 
gavle blev genanvendt som baggavle, heraf 11 på sydsiden og tre vestligst 
på nordsiden. De har alle en enkelt, profilindrammet fylding og derover en 
gavltrekant af pålagte lister; i een af gavlene står med fordybede versaler: 
»Bent . . . . søn [lod] disse [sto]le gø[re] 158.«; i to andre står henholdsvis 
H H N M og P C I samt et bomærke, i en tredie er senere indskårne versaler: 
»Rasmus Jensen 1600«. 

2) 1634, beslægtet med Kippinge (s. 1237) og Sonder Kirkeby (Falsters sønder 
hrd.), men mere ubehjælpsomt skåret. Nordsidens gavle smykkes af en arkade, 
der over et fælles postament med beslagværk om en oval midtbosse har kan-
nelerede pilastre med beslagværks prydbælter, profilkapitæler og store tre-
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V. H. 1940 
Fig. 19. Brarup. Herskabsstol 1634 (s. 1260). 

kantbosser i bueslaget og derover en profilliste med tandsnit . Øverst på det 
hoje, glatte frisefelt sidder en profilliste, og tilsvarende lister indrammer gavl-
trekanten, der omfatter en hvirvelroset og har spor af tandsnit under listerne. 
Dørene har over en lille fylding en arkade, hvis pilastre er kontursvungne og 
smykket med skællagte tunger ligesom bueslaget; i buehjørnerne hvirvel-
rosetter. Sydsidens stader er lidt anderledes, idet gavlene kun smykkes af 
en enkelt, stor halspilaster med fliget base, skællagte skiver på skaftet , va-
rierende beslagværk på brystet og over et æggestavkapitæl et trefliget orna-
ment med beslagværk. I gavlfeltet er en lille indsnittet rude. Dørene afviger 
fra nordsidens ved at mangle fylding under arkaden. 

Stoleværket er nu egetræsmalet, men to låger er helt afrenset, så den op-
rindelige staffering ses; rammeværket er gråt, arkadernes bund gul med 
figurer i rødt, Troen og en apostel, vistnok Jacob, og i fyldingen derunder 
er en maske. Partiel afdækning har vist, at der er figurer i dørenes og vaser 
i gavlenes arkader. 

Præstestol i renaissance, o. 1600. Forsiden har tre arkadefyldinger med kan-
nelerede pilastre, listekapitæler og tunget bueslag, i buehjørnerne cirkler; her-
over en liste med tandsnit og øverst tre fyldinger. Rygpanelet har tre almindelige 
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fyldinger, gavlene er glatte med t rekant-
afslutning. Under skråpulten er en hylde. 
Egetræsmalet. I korets nordvesthjørne. 

Degnestol samtidig med og svarende 
til præstestolen, rygpanelet dog med tre 
arkadefyldinger. Til pultens østre gavl er 
anvendt en planke fra et ældre stolestade; 
den har over en rude med dobbeltstreger 
fordybede versaler: »Car . . [P]eder Mi-
chelsøn lod denne stol gøre an(n)o 1589«. 
Egetræsmalet. I korets sydvesthjørne. 
1732—33 maledes stolen af Hvid (rgsk.). 

Herskabsstole 1634, af samme snedker 
som det øvrige stoleværk fra 1634, men 

rigere og med højere gavle. Den nordre stols gavle har under en arkade 
et postament med fladsnit om en bladkrans udfyldt med knopper (ses også på 
stole i Kippinge); arkadens pilastre har beslagværksprydbælter med bosser, 
skællagte skiver på skafterne, listekapitæler og i bueslaget beslagværk med 
en skællet bosse i midten og muslingeskaller i hjørnerne, under bueslaget 
hænger en drueklase. Derover en profilliste med tandsnit og i frisefeltet relief-
versaler, på den østligste: G H M E W E E L V S S C B M W 1634«, på den 
vestligste: »Cordt Botmer Margreta Weldeners 1634«. Gavltrekanterne har 
dobbelte profillister og en muslingeskal. Den tilhørende dør, der nu sidder i 
det næste stade, svarer til de øvrige stadedøre, men er bredere og har tvilling-
bueslag, under hvis midtkonsol hænger en kvast. Mod øst, vest og nord er 
paneler med gitterværk foroven, det nordre fornyet. Stolen er omsat ved 
varmeapparate ts indlæggelse. 

Den søndre stol (fig. 19) er tilsvarende, dog med små afvigelser; gavlenes 
postament har et stort firblad mellem slyngbånd og derunder en perlestav, 
bueslaget har bosser i hjørnerne og mangler drueklasen, og i gavlfeltet sidder en 
trekantbosse. Begge stole er egetræsmalede. 

†Kiste af egetræ med jernbeslag nævnes 1721 som gammel (rgsk.). 1848 
omtales en gammel egekiste, der brugtes som skab7 . 

†Pulpi tur byggedes 1715 for 66 rdlr. 14 sk. 1732—33 malede Hvid det 
forreste af pulpituret, to piller og loftet under det med perlefarve og røde 
lister (rgsk.). 1813 fandtes der ingen stige til pulpituret, så man måt te låne 
en stige fra byen (syn). 

Pengeblok, lille, jernbunden, med stor taskelås. 57 cm høj. 1806 var blokken 
oprådnet og lå kuldkastet (syn). 

†Pengetavle omtales 1721 som gammel (rgsk.). 

V. H. 1940 
Fig. 20. Brarup. Detail af gravsten 1673 over 

Christen Nielsøn og hustru (s. 1261). 
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†Lysekroner. 1) Med 16 arme, skænket 1690 af enken efter Cort Mejer, 
færgemand i Guldborg færgegård, og ophængt over hans grav9 . 2) 1721 nævnes 
en brøstfældig lysekrone med fire arme (rgsk.). 

Ligbåre henstår på loftet. 1631 købtes en ny †ligbåre (rgsk.), og 1805 ønskedes 
en ny og bekvemmere anskaffet (syn). 

Klokker. 1) 1554, støbt af Lauritz Madsen. Versaler under palmetbort : 
»Til Brorops kircke sogne mend er jeg wed Per Oxe welbyrdige mand vd send 
fraa kongelig majes ta ts bøse støber Lavrits Madtsen dit er Gud ske loff oc 
ere uden ende anno Domini 1554 jeg bekiend«. Tvm. 104 cm. 

2) 1831. Versaler under akantusbor t : »Støbt af I. C. og H. Gamst Kiøben-
havn anno 1831«. Tvm. 75 cm. 

Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en †klokke, der vejede to skippund, syv 
lispund (376 kg). 

G R A V M I N D E R 

Grausten. 1) O. 1644. Sofia Rasmusdaater af Stobekiøbing, barn af Rasmus 
Micelsøn Kresen og hustru Bodel Hansdaater, død i Brarop 1644. Lille, smal 
gotlandsk kalksten, 88 x 27 cm, med fordybede versaler. Foroven et vinget 
englehoved i rektangulært felt, forneden to skjolde med initialerne R M K 
samt et bomærke og B H D og et Jesumonogram. Indmuret i korbuens søndre 
vange. 

2) 1673. Christen Nielsøn, født i Skiøring i Wilsted sogn i Juland, færge-
mand i Gulborg, død 27. juni 1666, 48 år gl., og hustru Kirsten Pedersdaater, 
født i Schanderborg, død 9. sept. 1666, 33 år gl. Deres to sønner, Niels og Peder 
Christensøn Guldborg, lod stenen bekoste og udhugge oktober 1673. Ølandsk 
kalksten, 195 x 130 cm, med fordybede versaler. Religiøs randskrift , Apoc. 2, 
hjørnecirkler med Kristus i skyer, dødssymboler, den opstandne Kristus samt 
livets krone, alle med tilhørende skriftsteder, mellem de øvre et fordybet 
cirkelfelt med halvfigurer af ægteparret vendt i profil mod hinanden og med 
hænderne samlet foran sig (fig. 20). Under gravskriften to skjolde med deres 
initialer og årstallet 1666. Indmuret i korets sydvæg. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Kirkeregnskaber 1630—80 (LA), 1680—1767 (RA), 1694—95, 1711—15, 1719—21 
(LA). — Synsprotokol over Falsters norre Herreds Provsti 1803—32, 1833—44, 1845—55; 
Synsforretninger for Falsters Provsti 1845; Synsforretninger over Kirker i Falsters 
Provsti 1857—70 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og Breve for Herrederne 1464 
—1762, div. år (LA). — Museumsindberetninger af Hugo Matthiessen 1911 (kalkmalerier), 
E. Lind 1931 og 1932 (kalkmalerier og relikvierum), N. J. Termansen 1935 (figurer og 
krucifiks), Harald Borre 1940 (kalkmalerier), O. Norn 1942 og Aa. Roussell 1952. 
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J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 24. — Henry Petersen: Notesbog IV. 1895. 
S. 36. — J. Kornerup: Notesbog VIII . 1895—96. S. 32 (alle i NM). 

1 Suhms Saml. II, 2, 2. 2 3. maj 1767. Rytterdistrikternes Kontor, Bilag til kgl. 
Resolutioner Nr. 23 (RA). 3 Hjelholt: Falsters Historie II, 586. 4 Smst. s. 599. 
5 Smst. s. 691. 6 Dokumenter og Rreve for Herrederne. 7 Worsaae: Notesbog I, 32. 
8 Kirkehist. Saml. 4. rk. III, 470. 9 Smst. s. 473. 

Fig. 21. Brarup 1792. 



Aa. Rl 1952 
Fig. 1. Stadager. Ydre, set fra sydvest. 

S T A D A G E R K I R K E 
F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken antages i senmiddelalderen at have tilhørt slægten Venstermand på Stadager 
gård, indtil Lauge Venstermand 1580 mageskiftede gård og gods til kronen, i hvilken 

anledning lensmanden fik ordre til at afæske ham adkomstbrevene på den patronatsret, 
han tillige havde siddet inde med1. Kirken tilhørte derpå kronen, indtil den på auk-
tionen over det falsterske ryttergods 1767 afhændedes til Peder Thestrup og Hans 
Tersling (sml. †kiste, s. 1272)2, som samtidig erhvervede hovedgården med tilhørende 
bøndergods, hvoraf de oprettede hovedgården Vennerslund3, under hvilken kirken hørte 
til 1914. Rlandt gårdens senere ejere nævnes konferentsråd J. E. Colbjørnsen (sml. 
†kiste, s. 1272) og justitsråd Carl Grandjean, som 1840 stiftede stamhuset Vennerslund 
(sml. †kiste, s. 1272). Kirken overgik til selveje 1. juli 1914. 

1486 betænkes S. Peders alter i Stadager kirke i et testamente4 . 

K i r k e n l igger he l t f r i t på f l ad t t e r r æ n m e d h e r r e g å r d e n V e n n e r s l u n d som 
n æ r m e s t e n a b o . S t a d a g e r by er n e d l a g t ; d e t opgives , a t der i o m e g n e n af k i rk en 
f indes f u n d a m e n t e r ved p lø jn ing . K i r k e g å r d e n , der e r u d v i d e t m o d syd , h a r 
på den g a m l e del af syds iden og et s t y k k e af øs t s iden m u r e af m u n k e s t e n og 
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kamp; mod syd er der en bred gennembrydning til udvidelsen. Omkring den 
øvrige del af kirkegården har en ny mur erstat tet et højt , hvidmalet stakit. 
1855 formodede præsten, at der tidligere havde været et stendige på nordsiden 
i stedet for den daværende jordvold (syn). Mod vest er der et stort lågeparti, 
mod øst to små låger. 1732 blev kirkeporten malet rød med hvide lister og 
kongens og dronningens navne, og 1752—53 blev port og låge fornyet og fik 
påny de kongelige navnetræk (rgsk.). 

Kirken består af romansk kor og skib samt gotisk tårn og våbenhus, alt 
af munkesten i munkeforbandt . Stenene i den romanske del er noget større 
end i de gotiske afsnit. 

Den romanske kirke, også skibets gavle, har høj, velbevaret sokkel; hvert 
andet skifte er et profilled, nederst en afrunding, derover en smal hulning 
indad i skiftets midte, dernæst en fremspringende vulst og øverst en skråkant . 
Profilet kendes fra Døllefjælde kirke (s. 1043). Kirken har ingen hjørnelisener. 
Korets østgavl hælder voldsomt udad, hvilket allerede blev bemærket i 1810; 
1838 siges østgavlen at være opmuret (syn), hvilket kun kan gælde korets, 
da skibets er middelalderlig helt op; antagelig drejer det sig om den nye gesims, 
der nu findes under gavlens valmtag, men det vides ikke, om korets spidsgavl 
har stået indtil 1838. Midt på gavlen stiger fra soklens skråkant en halvrund 
stav uden kapitæl op til den fremspringende, afrundede sålbænk på korets 
østvindue. Vinduet har helstens stik med et omløbende skifte af krumhuggede 
løbere; der er nu indsat et lille, rektangulært trævindue. Der er ikke fundet 
spor efter rundstav under kirkens øvrige romanske vinduer. Under gavlens 
nyere gesims ses fem skifter u jævnt murværk, der måske markerer en bort-
hugget frise. Sydsidens romanske vindue har været som gavlens, men er senere 
blevet omdannet til kurvehanksbue med fals vinkelret på muren; nu er den 
vestre del borthugget ved indsætning af moderne vindue. Der har ikke været 
præstedør. Korets nordside er som sydsiden. Nyere gesims på alle tre mure 
af to udkragninger under en afrunding. 

Skibets østgavl har i rejsehøjde fire skifter afrundede gavlkonsoller under 
een stens pinakler. Langs den lave, munketeglsafdækkede gavlkam løber et 
rulskifte-savskifte, der foroven er ommuret sammen med toptinden. Gavl-
trekanten har i trediedels højde et savskifte og over kortaget endnu et sav-
skifte, hvorunder murfladen er udmuret med tre skifter stående siksak. Øverst 
er en ujævnhed i murfladen, som vist er udpudsede, høje savskifter. Skibets 
sydmur har to tilmurede, romanske vinduer som korets. Vinduerne har også 
indvendig helstens stik med løberskifte. Sydportalen står i et 45 cm fremspring, 
som over den helstens rundbue med løberskifte har afrundede, skråkantede 
og retkantede tilbagetrækninger. Døråbningen er stadig i brug, men omdannet. 
Indvendig spærstik. Gesimsen består af rulskifte-tænder med afrundet under-
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Fig. 2. Stadager. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1952. 

kant og et rulskifte-savskifte, derover er tre nyere udkragninger. Nordsiden 
har vinduer som sydsidens, det vestre har af t rappet sålbænk og er kun blændet 
i lysningen. Den tilmurede nordportal står i et 10 cm fremspring, der afsluttes 
under gesimsen med en retkant under en skråkant ; længere nede har frem-
springet haf t to savskifter. Dørbuen, der er ødelagt af et moderne vindue, 
har halvstens stik og derover, følgende buen, et binderskifte mellem to løber-
skifter. Nordsiden har gesims af to ikke fremspringende rulskifte-savskifter 
under moderne udkragninger. Vestgavlen har gavlkonsoller som østgavlen. I 
tårnet ses gavltrekanten bevaret helt til tops, muret af røde og mange sorte 
sten; den er dekoreret af to rulskifte-savskifter og derimellem, med 12 skifters 
afstand, to almindelige, bindige rulskifter. Helt i toppen sidder et lille blæn-
dingskors med bred fodplade. Taglinierne følges af et rulskifte-savskifte; 
derpå et binderskifte. 

Det indre. Korets overmure har knægthuller af Gloslundetype (sml. s. 356), 
også i hjørnerne, men ingen rille; der op til har muren været dækket af grov 
puds. Triumfmurens overdel er muret af næsten lutter bindere, korbuen er 
spids; ved kalkmaleriundersøgelse (s. 1267) har det vist sig, at denne form 
skyldes en ombygning. På skibets romanske vinduer ses stikkets fuger at være 
udglattet , og hele stikket, men derimod ikke de tilstødende murflader, er rød-
malet. Senere er muren dækket af hvid puds med et tynd t kalklag, der har 
svage spor af kalkmalerier. Pudsen ender foroven ved en hugget rille og knægt-
huller af Gloslundetype mellem to fladskifter. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er der i gotisk tid indbygget et kryds-
hvælv med runde vægbuer på falsede piller. Ribberne har topkvadrat , men 
ingen overribber. Skibet har to fag seksdelte hvælv med spidse væg- og 

Danmarks Kirker, Maribo amt 80 
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gjordbuer med kappesøm. Overribberne er på det nederste stykke helstens, 
men foroven halvstens. 

Tårnet er opfort i samme bredde som skibet med synlig syld på hjørnerne. 
Understokværket har mod syd og vest ændrede, fladbuede åbninger i spids-
buet spejl. Måske har den søndre, der nu er ti lmuret med to små glugger i 
tilmuringen, hvis underkant ligger ca. 2,5 m over terræn, oprindelig været 
indgang til tårnets øvre stokværker. En bred dør er i nyere tid hugget i syd-
siden. I den høje, spidse tårnbue er indsat en bindingsværksniche for orgelet. 
Tårnhvælvet har aldrig været opført på de dertil beregnede afsatser. Mellem-
stokværket har mod syd en fladbuet glug i spidst spejl, mod vest en falset 
f ladbuet . Over dets gamle loftbjælkelag er radiale bomhuller i alle fire vægge. 
I klokkestokværket sidder mod nord et glamhul af lignende form og mod 
øst to tilsvarende. Vest- og sydsiden har fladbuede tvillingglamhuller i lladbuet 
spejl. I rejsehøjde ligger under gavlene endnu åbne radiale bomhuller. Tårn-
gesimsen består af to udkragninger. Gavlene har meget stejl rejsning og rige 
blændingsdekorationer under mange, tildels munketeglsafdækkede kamtakker . 
Vestgavlen (fig. 4) har 13 kamtakker og stokværksvis ordnede pibeblændinger 
med trappestik eller lige afslutning. I den øverste del sidder over et savskifte 
to cirkler og en bred spidsbue, hvis bund er udmuret med stående siksak; 
helt forneden er to smalle glugger. Østgavlen har 15 kamtakker over en knap 
så fast blændingsdekoration, hvori foruden trappestiksblændinger og cirkler 
også indgår slanke spidsbuer og savskiftemurede, brede bælter. Tårnets sam-
tidige, brynede t rappehus har fladbuet, falset dør til spindeltrappe med cement-
pudsede trin under tøndehvælvet loft. 

Våbenhuset har af gotiske detailler kun en lille loftsglug med trappestik i 
den glatte gavl. Døren er udvidet. Ingen kam, nyere gesims. Indvendig to 
store, lave spareblændinger i hver sidevæg. Gipset loft. 

Tagværkerne over kor og skib er nyere. Tårntaget er af gammel eg med 
spærsko og spærstivere med nedhæng og tre hanebånd med lange kryds mel-
lem de to øverste sæt. Ved gavlene kongestolper med skråstivere og mellem 
dem bjælker, der ligeledes har skråstivere. I ny tid er taget yderligere afstivet 
ved kryds under lægterne. Våbenhusets tag er gammel eg med enkelt hane-
bånd; spærstiverne er f jernet . 

I kirken har tidligere været vinduer af træ. De nuværende »Hetsch'ske« 
støbejernsvinduer blev indsat i 1844, da kirken blev underkastet en hoved-
reparation (syn). Kirken har gulv af sekskantede fliser, der i koret er gule, 
i skibet flammede; i tårnet ligger røde, i våbenhuset gule mursten. Udvendig 
har kirken t jære t sokkel og hvide detailler på gulkalket mur, men den skal 
engang have været lyserød. Hele kirken er nu hængt med vingetegl; 1722—23 
blev ved reparationsarbejder anvendt munketagsten. 
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K A L K M A L E R I E R 

Kirken har delvis overhvidtede kalkmalerier, der er undersøgt af J. Korne-
rup i 1900 og E. Rothe i 1910. Der fandtes, især på skibets vægge over 
hvælvingerne, billeder fra to perioder. 

1) O. 1250, på triumf muren. Øverst en række legemsstore figurer, apostle 
og antagelig Kristus i midten, hvis glorier står som kredse af skålformede 
fordybninger i pudsen. Figurernes konturer er malet med rød okker. Derunder, 
nord for korbuen, mente man at finde et billede af Mikael som sjælevejer. 

2) 1300—50, på skibets nordvæg. Ragende op over hvælvene er en stor frem-
stilling af S. Kristoforus med Jesusbarnet på skulderen. Barnet har glorie i 
røde linier og gult hår. 

3) Fra gotisk tid. På hvælvenes buer er fundet smalle grå og røde striber. 
To indvielseskors, et ældre, hvis konturer er ridset i murværket, og et yngre, 

malet på puds, er bevaret på korets nordvæg. 

I N V E N T A R 

Alterbord, nyere, af fyrretræ. 
†Alterklæde, anskaffet 1729, af rødt plyds med kongens (Frederik 4.s) navn 

og krone samt årstallet, broderet af kgl. perlestikker Harras (rgsk.). 
Altertavlen er et maleri (olie på lærred) af korsnedtagelsen, ubehjælpsomt 

kopieret efter Rubens og signeret: »Peint par Grandjean 1847«. Billedet ind-
fattes af et rammeværk i sen empire, bestående af to slanke, korinthiske halv-
søjler, som bærer en gesims og en lav trekantgavl. Det vides ikke, om rammen 
er samtidig med maleriet eller stammer fra 1838, da kirken iflg. en synsfor-
retning skal have fået ny altertavle. 

†Altertavle »af bilthuggerarbejde, som betyder fegfyret eller purgatorium 
(skærsilden), vel malet og sirlig forgyldt« (inventarium 1721). Det drejer sig 
antagelig om en sengotisk fløjaltertavle, som dog næppe har fremstillet skærs-
ilden, men, som det fremgår af præsteindb. 1756, dommens dag: »Inden på 
altertavlen repræsenteres Kristus stående med sejrsfanen i hånden på en globus. 
Dernæst forestilles hans tilkomst til dommen, de tvende engle med basuner 
forkynder hans tilkomst. Siden forestilles de dødes opstandelse, idet de døde 
af deres grave, og de, som er omkomne på havet, vises at komme levende 
frem igen«. På tavlen sås endvidere Jørgen Venstermand og hustrus våben 
(sml. gravsten nr. 1, s. 1271). 

Helgenfigur (fig. 4). En stærkt beskadiget fyrretræsfigur, forestillende en 
gejstlig person iført ankellang kjortel med stive, lodrette folder og vide ærmer. 
På fødderne spidse sko. I venstre hånd bærer han en stor bog, mens det nederste 
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af højre arm og hele hovedet mangler. Figuren står på et ot tekantet , foroven 
skrånende fodstykke. Højde 65 cm. Ingen spor af staffering er bevaret, kun 
rester af hvidtekalk. I tårnet . 

Altersølv. Kalk, sengotisk, fra o. 1500, med nyt skaft og bæger. Foden har 
seks runde og seks spidse tunger samt lodret riflet s tandkant ; på oversiden 
er fastgjort et moderne krucifiks, tidligere sås her spor af et ældre. Flad, 
bred knop med seks store rhombiske bosser og mellemfaldende, kogleagtige 
knopper; på over- og undersiden veksler graverede stavværksmotiver med på-
lagte palmetter. På knoppen findes rester af forgyldning. Ingen stempler. 
Nyere, forgyldt disk uden stempler, muligvis den samme, som 1750 blev om-
gjort og forgyldt af guldsmed Boye Thomsen i Nykøbing (rgsk.). Boye Thom-
sen synes at være en fejlskrivning for Bagge Thomsen (Bøje s. 310). 

Sygekalk og disk med Københavns bystempel 1862 og mestermærke for 
Almer Julius Westergaard (Bøje 1160). 1717 anskaffedes en †kalk og †disk af 
tin til de syge (rgsk.). Vinflaske af tin, iflg. rgsk. omstøbt 1734. Beholderen 
er cylinderformet (højde 10,5, tvm. 5 cm) og består af t re sammenskruelige 
dele — vinbeholder, oblatgemme og låg. Udvendig er den smykket med gra-
verede dobbeltringe. I låget mestermærke med årstal 1709 for tinstøberen 
Oluf Johansen Holm i Nykøbing. †Tinflaske anskaffedes 1682 (rgsk.). 

E. Skov 1952 
Fig. 3 . S t a d a g e r . Indre , set m o d øst . 
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Alterstager af sengotisk type. Foden 
er attisk profileret, skaftet t r indt med 
tre stærkt udladende ringe, lyseskålen 
profileret. Lysetorn af jern. Højde 34 cm. 

Messehagel af rødviolet fløjl med guld-
kors og -kanter, rimeligvis den, som 
anskaffedes 1844 (rgsk.). †Messehageler. 
1) 1640 købtes en messehagel for 27½ 
rdl., 1 ort (rgsk.), antagelig den hagel af 
rødt, blommet fløjl, som fandtes 1687 
(inventarium). 2) 1724, af carmoisinrødt 
fløjl med sølvgalloner og -kors (rgsk.). 
3) 1766, svarende til nr. 2 (rgsk.). 

*Røgelsekar, gotisk, 21,8 cm højt . Kar-
ret består af en lav, konisk fod, glat 
skål, forneden rund, foroven sekskantet, 
samt sekssidet låg, hvis arki tektur om-
trent er opløst i gennembrudte og gra-
verede bladornamenter. De tre bagover-
hældende gavle har høj, spids gavlknap, 
og låget krones af et konisk spir med fladt kors. Indsendt til NM 18485. 

Døbefont, romansk, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten, tilhørende den 
såkaldte keglestubtype (sml. Herredskirkes font, s. 580). Dog afviger fonten 
noget fra typen, idet foden er profileret med en kraftig rundstav i stedet for 
den sædvanlige hulkehl (Mackeprang: Døbefonte, s. 382). Den er nu gråmalet. 

Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra o. 1550. I bunden ses en fremstilling 
af bebudelsen, omgivet af en minuskelring, og på randen indstemplede rosetter 
og en bladkrans, hvori er graveret »Jurgen Lauritzøn Sophia Jacobsdaater 
anno 1679« (sml. gravsten nr. 2. s. 1271). 

Dåbskande af tin, pæreformet, med akantusfødder; sikkert et engelsk ar-
bejde fra o. 1840. 

Prædikestol i bruskbarok fra o. 1630, skåret af Jørgen Ringnis. Stolen, der 
består af fire fag, svarer i opbygning ret nøje til prædikestolen i Nakskov 
(s. 110). Enkelte detailler afviger dog lidt, således er hjørnehermerne skiftevis 
mandlige og kvindelige og ikke karakteriserede ved at t r ibut ter , og deres arme 
løber ud i ejendommelige bruskværksornamenter. Storfelternes arkader har 
kannelerede pilastre og bueslagene en spinkel stav af skællagte skiver. De 
fire relieffer forestiller Isaks ofring, korsfæstelsen, opstandelsen og himmel-
farten. På postamentets hjørner findes reliefskårne flammeornamenter, mens 
gesimsens krumknægte mangler, muligvis er de afsavede. Nyere, udsavede 

E. Skov 1952 
Fig. 4. Stadager. Helgenfigur (s. 1267). 
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hængestykker. Snoet bærestolpe fra 1721 (rgsk.). Ny opgang. Samtidig, seks-
sidet himmel med glat frise og bruskværks top- og hængestykker. På de to 
hjørner står putt i med lidelsesredskaber (kors og søjle). Himmelen har kasset-
teret loft, hvorunder en udskåret due er ophængt. Egetræsmalet. 

Stolestader fra slutningen af 1800'rne. 
†Herskabsstol ønskedes 1841 fjernet , fordi den betog en del af menigheden 

udsigten til alter og prædikestol. Men da stolen var opført »med kgl. danske 
kancellis tilladelse«, kunne blot »beklædningen over fruentimmerstolene ved 
opgangen til den« borttages (syn). 

*Skab, nævnt i inventarium 1721 og i synsforretning 1814. Overdelen af 
skabet opbevares i museet »Falsters Minder« i Nykøbing. 

Orgel bygget af A. H. Busch og Sønner 1886. †Orgel var 1859 ubrugeligt6. 
†Pengeblok, nævnt 1650 (rgsk.). To simple pengetavler. 1721 nævnes tre 

gamle pengetavler, og 1723 anskaffedes en ny (rgsk.). 
Lysekroner. 1) Sen empire, antagelig samtidig med altertavlen. Den består 

af en sort skål med messingkant, hvortil er fæstnet seks ~-svungne lysearme. 
Tre kæder fører op til en med palmetter smykket hængeskive. I koret. 

2) Moderne, af jern. To tilsvarende lampetter er anbragt vestligt i kirken. 
En *prismelysekrone er o. 1935 flyttet til Vennerslund. 
Lampetter. På en del af stolegavlene sidder rokokoagtige messinglampetter, 

båret af jernspiraler, antagelig fra 1800'rnes slutning. 
To ligbukke fra o. 1770, sorte med hvide rokokoranker. 
†Solur på våbenhuset, nævnt 1754 (rgsk.). 
Klokke, omstøbt 1726 af Henrik Tessin. Om halsen læses mellem akantus-

borter: »Gloria in exelsis Deo anno 1726« og på siden under Frederik 4.s kronede 
spejlmonogram: »Da Gud gav kongen fred, han kirkerne lod pryde og mure 
scholer op og skiønne klokker gyde«. På modsat side det kronede rigsvåben 
og på slagringen støbernavnet. Tvm. 84 cm. Klokken støbtes på stedet (rgsk.). 
Imidlertid revnede den, inden de garanterede fem år var gået, hvorfor Tessin 
på egen bekostning måt te omstøbe den igen, hvilket dog først skete 1742 (rgsk.). 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke, som vejede 
16 lispund (128 kg). 2) 1674 var den eneste klokke i stykker. Det samme var 
tilfældet 1687; først 1721 var den i Nykøbing til omstøbning (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Fig. 5) o. 1551, over Jørgen Venstermand til Stadager og 
hustru Alhed Urne. Figursten af grå gotlandskalk, 245 x 140 cm, fra den be-
kendte Hans Malers værksted i Roskilde7. Ægteparre t er fremstillet på stenen 
i omtrent naturlig størrelse. Han står en face til højre, iført rustning og støt-
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tende sig til et mægtigt sværd. Hustruen 
står på et fodstykke for blot nogenlunde 
at komme i højde med manden. Hun 
bærer højhalset kjole med pufærmer 
samt pibet hovedtøj ; armene er samlet 
foran livet. Figurerne flankeres af kannele-
rede pilastre med bladværkskapitæler, og 
over deres hoveder lindes et rektangulært 
skriftfelt med fordybet f rak tu r : »Her liger 
erlig oc velbyrdig mand Jørge(n) Ve(n)-
sterma(n)d til Stadager nu salig m(et) 
Gud oc kaliet Gud ham løfverdage(n) faar 
Philippi oc Jacobi aar mdli« (25. april 
1551). I plinten, hvorpå figurerne står, 
spores en helt udslidt indskrift, tilsyne-
ladende med versaler. I hjørnerne er an-
bragt fire hjelmede våben, til venstre 
Venstermand og Pøiske, til højre Urne og 
Walkendorff. Stenen, der tidligere lå foran 
alteret8 , er nu indmuret udvendigt på 
våbenhusets østmur. 

2) 1688. Sognepræst til Stadager og 
Nr. Kirkeby i 38 år Jurgen Lauridtsøn, 
død 1679 (sml. dåbsfad, s. 1269), hans 
første hustru, Margrete Rasmusdatter , død 1642, og sønnen Jurgen Jurgensøn, 
sognepræst sammesteds, død 1681. Grå kalksten, 196 x 140 cm, med fordybede 
versaler. Under gravskriften et ovalt, indstreget felt med religiøs indskrift og års-
tallet 1688. Nederste højre hjørne er afhugget. Nu indmuretved siden af nr. 1. 

3) O. 1750. Anna Sophia Schiot, født i Tranquebahr i Ostindien 1703, gift 
1729 med Frideric Krag, præst ved Zions kirke sammesteds, kom til Dan-
mark med mand og eneste dat ter 1742, død i Sundby på Falster 1750. Hr. 
Krag var født i Magleby på Langeland 1693 og siges i indskriften at være 
død som sognepræst til Stadager og Nr. Kirkeby, hvilket ikke stemmer med 
virkeligheden, da han 1754 flyttede til Kolding som hospitalspræst9 . Grå, 
ølandsk kalksten, 170 x 106 cm, med fordybede versaler. Forneden er senere 
med mindre versaler tilføjet en gravskrift over Charlotte Heglund, født 8. marts 
1747, gift 1. juli 1773 med sognepræst Jens Sørensen i Sundbye (hvor præste-
gården er beliggende), død 8. jan. 1791. Ved siden af nr. 2. 

4) O. 1837. Marie Louise Grandjean, født 28. jan. f762, død 11. okt. 1837. 
Hvid marmortavle i sandstensindfatning. I våbenhusets vestmur. 

E. Skov 1952 
Fig. 5. Stadager. Gravsten over Jørgen Ven-

stermand, død 1551 (s. 1270). 
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†Gravsten. O. 1641. Rasmus Lauritsøn Kierteminde, fordum sognepræst til 
Stadager og Nr. Kirkeby, død 15. marts 1641 i sin alders 59. år efter 26 års 
embedsgerning, og hustruen Bodild Johans Datter , død � efter 28 års 
ægteskab og � års enkestand. Stenen lå 1756 i koret (præsteindb.). 

†Kister. I tårnet var tidligere indrettet et gravkapel, kaldet »det Colbjørn-
senske«, hvis fire kister 1886 nedgravedes på kirkegården uden for tårnet 1 0 : 

1) 1785. Kancelliråd Hans Tersling til Vennerslund, født 1735, død 10. dec. 1785. 
2) 1802. Juristen, konferentsråd Jacob Edvard Colbjørnsen, født 19. nov. 

1744, død 13. febr. 1802. 
3) 1806. Kristine Hofgaard, født 18. april 1754, død 7. april 1806, gift første 

gang 1775 med Hans Tersling, anden gang 1789 med Jacob Colbjørnsen. 
4) Barnekiste. 
I s tamhuset Vennerslunds kapel på kirkegården stod tidligere adskillige 

kister tilhørende medlemmer af slægten Grandjean, deriblandt stamhusets 
erektor, justi tsråd Carl Grandjean, død 1844, som først var begravet på 
kirkegården, men siden bisattes i kapellet. Da kapellet 1946 overdroges til 
kirken som ligkapel, blev samtlige kister nedsat på kirkegården. 

Kirkegårdsmonument. O. 1843. Hans Henriksen, død 24. okt. 1843. »I 42 
Aar t jente han med sjelden og ædel Troeskab sit Herskab, som satte ham dette 
Minde«. Støbejernskors med palmet i korsenderne. Ved tårnets sydvesthjørne. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskaber 1630—80, 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA); Falsters Rytterdistrikts 
Kirkeregnskaber 1680—1767 (RA). — Dokumenter og Rreve for Herrederne 1464—1762, 

div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Synsforretninger 
1803—55 (provstearkivet, LA). — Indberetning fra sogne-
præsten til NM 1890, museumsindberetninger af J. Korne-
rup 1900, E. Rothe 1910 (kalkmalerier), C. Rarfod 1911, 
O. Norn 1942 og Aa. Roussell 1952. 

J . K o r n e r u p : Notesbog II. 1893—94. S. 70 (NM). 
1 Kancelliets Brevbøger 18. dec. 1580. 2 Bilag til kgl. 

Resolutioner Nr. 23, 3. maj 1767, Rytterdistrikternes Kontor 
(rentekammerarkivet, RA). 3 Hjelholt: Falsters Historie, 
s. 587. 4 Repertorium 24. april 1486. 5 Inv. nr. 10441. 
6 J. Friis: Laaland Falster II, 149. 7 C. A. Jensen: Danske ade-
lige Gravsten, nr. 301 A. 8 Ifølge påskrift på tegning af S.Abild-
gaard o. 1755. 9 Wiberg: Bidrag til dansk Præstehistorie III, 
173. 10 Præsteindberetning 1890, jfr. Biografisk Lexicon. Fig. 6. Stadager 1807. 



Fig. 1. Nr. Kirkeby. Ydre, set fra sydøst. 

N Ø R R E K I R K E B Y K I R K E 
F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken er anneks til Stadager, hvortil den menes annekteret o. 15601, i hvert fald 
inden 15712. Efter reformationen hørte kirken under kronen, indtil den på auk-

tionen over det falsterske ryttergods 1767 blev afhændet til agent Johan Christoffer 
v. Westen3 , der samtidig havde købt to af de udbudte hovedgårde, som fik navnene 
Vestensborg og Hvededal4 . Af v. Westens arvinger, blandt hvilke nævnes sønnen kon-
sistorialråd Christian Ulrich v. Westen (sml. klokke s. 1280), tilbagekøbte staten dog 
1791 og 1793 alt godset5, hvorefter kirken var statsejendom, indtil den 1868 blev købt 
af sognet. 

Kirken ligger på en hævning midt i den lille by. Kirkegården er udvidet 
mod syd og har mod nord et kampestensdige, på de andre sider er diget omsat 
i kløvet kamp. 1655 og flere gange senere er muren blevet omsat (rgsk.). En 
stor portal med køre- og ganglåge i nordvest og en lille låge i nordøst er fra 
nyere t id; 1744 blev den nye kirkeport malet med kongeparrets navne (rgsk.). 

Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, dog er vestgavlen gotisk 
omsat. På sydsiden er et moderne våbenhus rejst som erstatning for et ældre, 

Aa. Rl. 1940 
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der nævnes 1643 og senere (rgsk.) og 1850 var brøstfældigt (syn). Kirken har 
haf t en tagryt ter ved vestgavlen6 . 

Den romanske kirke er opført af kløvet kamp i murens nederste og kridt-
stenskvadre i dens øverste halvdel. På våbenhusloftet ses ukalket kridtstens-
mur med forvitrede fuger. Enkelte steder, særlig ved hjørnerne, ses syld af 
firkanthugget kamp, men kirken har ingen fremspringende sokkel. Apsis har 
et t i lmuret romansk vindue med bred smig, i lysningen sidder rester af en 
træramme. Apsidens gesims består af tre simple udkragninger af munkesten. 
På korets mure ses ingen romanske detailler; sydsiden har spor af et bredt, 
fladbuet vindue med munkestensfalse. Korets udkragede gesims og dets gavl-
kamme og tinder er nyere, idet såvel murene som tagrejsningen er gjort højere. 
På korets loft ses i t r iumfmuren spor af den oprindelige, lavere taghældning 
(fig. 3). Den viser sig som dybe riller, hvori ligger rester af øksehugne ege-
brædder fra tagdækningen, der er blevet muret inde, da t r iumfmuren blev 
ført op i den for skibet nødvendige højde; i gavltoppen er af t ryk af korets 
rygningsplanke. Fra korets loft er der adgang til skibets gennem en oprindelig, 
nærmest ellipsebuet åbning med kilestensstik; i åbningen er der nederst i hver 
fals tæt ved østkanten en 85 og 95 cm lang og 2 cm bred og dyb rille. 

Skibets østgavl er i gotisk tid forhøjet med munkesten; den har nyere kam 
med top- og fodtinder. I skibets sydmur ses spor af et højtsiddende, rundbuet 
vindue med kilestensstik, og det er tvivlsomt, om der oprindelig har været 
flere vinduer. Over de to moderne sydvinduer spores fladbuede munkestens-
vinduer, hvoraf det vestre har afløst et spidsbuet. Den rundbuede sycldør er 
ændret. Skibet har ingen gesims, men skrå sugfjæl, der ligger på murlægte. 
Norddøren er helt t i lmuret; den viser rundbue i begge sider, den ydre med 

Fig. 2. Nr. Kirkeby. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1940. 
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Fig. 3. Nr. Kirkeby. Skibets østgavl, set fra korloftet (s. 1274). 

kilesten af kridt. I nordsiden synes der at have været vinduer over de nu-
værende, men der ses intet vinduesspor over for det oprindelige sydvindue. 

Det indre. Apsis har halvkuppelhvælv af kridtsten. Den runde korbue er 
temmelig høj og ret smal og har profilerede kragbånd af kridt, der seks cm 
fra vestenderne er overskåret af et fire cm bredt hak, vel fra en korbuebjælke. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er indbygget et gotisk krydshvælv, hvis 
kapper går glat over i væggene. De halvstens ribber har topkvadra t ; ingen 
overribber. Den romanske vestgavl har været brøstfældig, hvorfor den på 
hjørnerne er blevet s tøt tet af to svære gotiske munkestenspiller. Senere er 
gavlen dog helt nedbrudt og genopført ca. 1 m vestligere af blandet kridt og 
munkesten på en svær kampestenssyld, mens støttepillerne er blevet stående. 
Midt i gavlen har forneden siddet et stort, fladbuet vindue. Gavltrekanten 
har forneden en række ligestore blændinger med fladbuer eller trappestik, i 
to af dem har der siddet små luger. Øverst i gavlen sidder et nyere glamhul. 
Skævt på gavlen står et samtidigt t rappehus afsluttet med 13 skifter af t rap-
ning. Den fladbuede, falsede dør fører ind til en spindeltrappe under tønde-
hvælvet loft. 

†Tagrytter. 1647 krævedes loftet under tårnet neden i kirken repareret6 . 
1680 omtales en klokke i tårnet , og 1755 fornyedes det forfaldne vindue i 

Aa. Rl. 1940 
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tårngavlen (rgsk.); samme år siges kirken 
at have et tårn uden spir (præsteindb.), 
men hundrede år efter erklæres den at 
mangle både tårn og hvælvinger7. Der 
er ved kirkens vestgavl intet, som tyder 
på, at der her har stået et tårn, tvært-
imod taler flere forhold afgjort derimod. 
Der er derfor næppe tvivl om, at det 
omtalte tårn har været en tagryt ter , så 
meget mere som underdelen af et ryt ter-
spir endnu ses som en svær konstruk-

tion af eg stående på skibets loft mellem tredie og syvende spærfag fra vest. 
Tagværkerne over koret er af nyere fyr, over skibet af sekundært anvendt 

egetræ med nummerering udført med stemmejern eller økse, formen er gotisk. 
Under spærene lange, svære stormlægter af eg. Skibets bjælkelag er eg, 32x 
17 cm på kant . Bjælkerne ligger med en god meters afstand med overkant flug-
tende overkant mur. Under dem ligger et bræddeloft, der blev repareret 
1758—59 (rgsk.). 

Gulvet består i koret af gule fliser, i skibet af brædder, i våbenhuset af gule 
mursten. Kirken har moderne rundbuede vinduer med jernstel, udvendig er 
den kalket lyserød, dog står det moderne våbenhus med blank mur. Tagene 
er hængt med vingetegl, på skibets loft ligger stumper af munketegl. 

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

Kirken har haf t kalkmalerier fra t re perioder, undersøgt af E. Rothe i 
1906. Tilstanden ansås for at være for dårlig, til at en konservering kunne 
tilrådes, hvorfor de a t ter blev overkalkede. 

1) O. 1200, i apsis. I midten fandtes det nederste af en tronende Kristus 
i rødbrunt gevandt med hvide foldelinier. Figuren stod på dybblå bund med 
sort undermaling. Derunder var en 70 cm høj palmetfrise (fig. 4) i rødbrunt , 
okker, grønblåt og mønje med hvide konturer ; palmetternes cirkelslag er 
ridset i pudsen med passer. Uden for apsis blev ikke fundet rester af romansk 
kalkmaleripuds. 

2) O. 1500, i apsis og korhvælv. Antagelig kort efter korhvælvets indbygning 
er apsidens dekoration fornyet. Midt i apsishvælvingen har været malet en 
nådestol, Gud Fader med den korsfæstede foran sig, flankeret af en hellig 
biskop og en anden figur. Nedenunder har på hver side af vinduet været tre 
apostle i en gotisk arkade, underst en tæppedekoration. I korhvælvets kapper 
er fundet svage rester af bebudelsen(?), Jesu fødsel og de hellige trekonger. 

E. Rothe 1906 
Fig. 4. Nr. Kirkeby. Romansk kalkmaleri i 

apsis (s. 1276). 
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I kappetoppene var store fantasiblomster, og billedbaggrundene var udfyldt 
med bladranker og skabelonmalede blomster, og langs ribberne var malet 
bispestavsagtige ranker, alt visende hen til Elmelunde-mesterens værksted. 
Også på t r iumfmuren var gotiske farvespor. 

3) 1787, på triumfmurens nordside. I en okkerfarvet ramme var med hvide 
bogstaver på sort bund malet : »Christian Ulrich von Westen — Sogne Herre 
til Brendekilde — og Bellinge Menigheder i Fyn — Herre og Eyere af Hvede-
dals — Gods: Nörre Alslöv — Nörre Kierke bye — Øster-Kippinge — og 
Riiserup [Nørre Vedby] Kierker — Paa Falster — 1787«. 

I N V E N T A R 

Alterbordet, højde 119, længde 157, bredde 103 cm, er muret af kridtstens-
kvadre i en afstand af 62 cm fra apsismuren. Bordet har gesims med skråkant 
og i bagsiden en 62 cm høj, 67 cm bred og 57 cm dyb åbning, hvis overside 
og bagvæg er beklædt med egeplanker. Alterbordet er allerede i middelalderen 
forhøjet med et skifte af kridtsten iblandet enkelte røde munkesten. I bordet 
fandtes 1906 en urørt *helgengrav, hvis placering markeredes af en i forhøjelsen 
nedfældet, uregelmæssigt sekskantet serpentinsten (fig. 6). Herunder — i bor-
dets oprindelige dækplade — fandtes selve helgengraven, i hvis dæksten 
serpentinstenen oprindelig har været nedlagt. I graven stod, nedsat i kalk, 

Fig. 5. Nr. Kirkeby. Indre, set mod øst. 
Aa. Rl. 1940 
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en blykapsel, 4 x 2,5 x 2 cm, indeholdende liere stærkt skørnede småpakker 
af ubleget lærred; på tre af de bedst bevarede fandtes pergamentsstrimler 
med helgennavne: 1) »S(an)c(t)i Ciriaci m(artyri)s« (»S. Cyriacus martyr«). 
2) »S(an)c(t)i Martini ep(iscop)i« (»S. Morten bisp«). 3) »S(an)c(t)a(rum) xi 
milia virginu(m)« (»de 11000 hellige jomfruer«). Ef ter skriftformerne at dømme 
må relikvierne være nedlagt i 1300'rnes sidste halvdel. Helgengraven opbe-
vares nu i Nationalmuseet8 . 

Alterbordspanel i renaissance fra o. 1600, af fyrretræ. Panelet, hvoraf kun 
forsiden er bevaret, består af tre høje fyldinger mellem fyldingsprofilerede 
rammestykker og afsluttes foroven af tre vandret te smalfelter i simpelt pro-
fileret rammeværk. Panelets bundfarve er en brun marmorering, mens pro-
filerne er røde og grønne. Midt i hver af de store fyldinger er malet et rhombisk 
felt med et Jesumonogram. 

†Alterklæde »af halvt ulden og halvt silketøj med en rand neden om af gam-
mel rød fløjl« skænkedes 1726 af mad. Marie Fleischer, sal. hr. Giort Treschows 
enke9 (rgsk.). 

Altertavlen, anskaffet 1855 (syn), er et maleri (olie på lærred) forestillende 
Kristus i Gethsemane, signeret: A.Thomsen 1853. Nygotisk ramme med 
egetræsådring og partiel forgyldning. 

Den tidligere †altertavle indeholdt iflg. synsforretning 1852 »kun indskrifter 
på dansk, tysk og latin«. Muligvis har det været en af de i amtet oftere fore-
kommende »katekismustavler«, sml. f. eks. Fjælde, s. 1038. 

Altersølv. Kalk fra 1710 med nyere bæger. Rund fod med bred fodplade og 
platte over vulst, kort, t r indt skaft og knop med seks rudebosser samt på 
over- og undersiden drevne runde og kantede tunger. Under fodpladen er 
graveret med kursiv: »Dieses wirt Gott Zu Ehren an der Kirchebu Kirche 
geschenket von Lorentz Öher und Agneta Öhern geborne Fleischers Anno 
1710« (»Gud til ære skænkes dette til Kirkeby kirke af L. Ö. og A. Ö., født F«). 
På fodpladens overside to utydelige stempler, muligvis de samme som på 
disken (se ndf.). Det uforholdsmæssigt store bæger stammer rimeligvis fra 
1846, da kalken ønskedes udvidet (syn). Samtidig, glat disk med graveret 
cirkelkors. Nykøbings bystempel og mestermærke for Anders Jensen Scheel 
(Bøje 2108). Oblatæske fra o. 1850 med mestermærke for Peter Jespersen, 
Nykøbing (Bøje s. 311). 

1680 og senere, formodentlig til 1710, var †kalk og †disk kun af tin (rgsk.). 
†Tin f laske nævnes 1680. 

Alterstager, senmiddelalderlige, 37,5 cm hoje. De meget kraftige stager har 
fod- og lyseskål med brede, flade hulkehle og let konisk skaft med tre profilerede 
ringe. Lysetorn af jern. 

†Messehageler. 1) 1680 nævnes en gammel messehagel af grønt blommet 
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E. Rothe 1906 
Fig. 6. Nr. Kirkeby. Helgengrav i alterbordet 

(s. 1277). 

O. N.1940 
Fig. 7. Nr. Kirkeby. Fontekedel af malm 

(s. 1279). 

trip (en art uldfløjl), antagelig den samme, som 1721 var gammel og forslidt 
(inventarium). 2) 1727. Af carmoisinrødt fløjl med sølvkors og -kanter (rgsk.). 
3) 1759. Som nr. 2 (rgsk.). 

Døbefonten, ung-gotisk, er et gotlandsk eksportarbejde af kalksten, til-
hørende den såkaldte spidsbuede arkadetype (sml. f. eks. Fejø, s. 876). Fonten 
er flere steder repareret med cement. Tvm. 77 cm. (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 386). I kummen er indpasset en dåbskedel (fig. 7) af kobber, sikkert et op-
rindeligt tilbehør til fonten. Karret består af sammennittede plader, kanten 
af to, siderne af fire og bunden af eet stykke. Langs randen, under den smalle 
ombøjede kant , er drevet et simpelt sildebensmønster. Tvm. foroven 62, 
dybden ca. 30 cm. (Mackeprang: Døbefonte, s. 65). 

Dåbsfad af messing, glat. På kanten er graveret Christian 6.s kronede spejl-
monogram og årstallet 1734. Tvm. 46 cm. 

†Dåbsfad af messing købtes 1641 for to sletdaler (rgsk.). 
†Fontegitter. 1721 ønskedes et tralværk anbragt om fonten (syn). 1733 blev 

dette malet tilligemed †fontelåget, og samtidig anbragtes en drejet knap på 
»kronen« (himlen?) på fonten (rgsk.). 

†Krucif ikser. 1721 skulle et hoved på et lille krucifiks »sirlig påsættes« og 
krucifikset opsættes i stedet for »det store«, som var meget uanseligt. Dette 
synes ikke at være sket; thi 1733 kasseredes at ter et krucifiks, som sad over 
indgangen til koret. Krucifikset var da overkalket og ønskedes malet, »men 
da kalken var afskrabet, befandtes træet forfulsket og forrådnet og ikke værd 
at male eller kan hænge længer, men nedtages«. Endnu 1804 fandtes over 
korbuen »et afskyeligt og søndret krucifiks«, som burde nedtages (syn). 

Prædikestol fra 1635, skåret af Jørgen Ringnis (»Jørgen Billedsnider«), som 
fik 130 curantdaler for arbejdet (rgsk.). Stolen består af fire fag og svarer 
ret nøje til prædikestolen i Nr. Alslev (s. 1200), dog er evangelistfigurerne 
slankere og mindre bevægede, og storgesimsen har flaclskåret rankeværk i 
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stedet for pærestav. Endvidere har stolen bevaret sine bruskværks hænge-
ornamenter. Samtidig panelværksopgang med tre fyldinger adskilt af joniske 
halspilastre, under hvilke der er anbragt svungne, kannelerede konsoller. 
Panelet, der forneden løber af på en stolpe med slyngbort og udskårne hænge-
plader, har på underkanten en udsavet hængeliste. Sekskantet himmel sva-
rende til Nr. Alslev, blot mangler dennes krumknægte på hjørnerne, ligesom 
gesimsen har æggestav og tandsnit i stedet for rankeværk. Nyere partiel 
staffering med guld og enkelte farver. 1905 var hovedfarverne lys- og mørk-
brunt samt hvidt1 0 . 

†Timeglas til prædikestolen anskaffedes 1638 (rgsk.). 
Stokværket er nyt, egetræsmalet. 1905 var stolegavlene spidsbuede som i 

Stadager1 1 . 1803 manglede †skriftestolen gardiner, og †degnestolen ønskedes 
ombygget (syn). 

†Skab af eg med jernbeslag nævnes 1721 (rgsk.). 
Nyere orgel på fire stemmer, bygget af M. Sørensen, Horsens. 
Pengeblok, jernsmedet, med cylindrisk hængelås, rimeligvis fra begyndelsen 

af 1800'rne, eftersom man 1803 klagede over, at †pengeblokkene var løse, 
hvorfor de ønskedes fornyet (syn). 

Klokke, støbt af D. G. Herbst 1788. Om halsen akantusborter og indskrif t : 
»Støbt af D. G. Herbst Kiobenhanv (!) Gud alene æren«. På siden læses: 
»Anno 1788 blew denne klokke om stobt wed her Christian Ulrich von Westen 
eyer af Hvededahl consistorialraadt og sognepræst til Brendekilde i Fyen 
E P H V. 14«. Tvm. 47 cm. Ophængt i vestgavlen. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke, som vejede 
halvtredie skippund (400 kg). 

2) Omstøbt o. 1735 af J. B. Holtzmann, København (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

Gravsten 1631. Peder Frandsen, født i Frørop »udi Lant te Holsten«, fordum 
herredsfoged til nørre herreds ting i 12 år og dronningens ridefoged over Ny-
kiøbings len i 7 år, død i Nøbbele gård 2. jan. 1627 i sin alders 57. år. Rød-
flammet ølandsk kalksten, 177 x 116 cm, med reliefversaler. Gravskriften ind-
rammes af en beslagværksbort, som i hjørnerne brydes af cirkelmedailloner 
med evangelisterne fremstillet siddende. Religiøs randskrift (Rom. 14). Stenen 
er bekostet 1631 af hustruen Boild Hildebransdaater og deres børn. Samme 
værksted som gravsten nr. 8 i Stubbekøbing (s. 283). Indmuret i t r iumfbuens 
søndre vange. 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Nørre Kirkeby Regnskabsbog 1630—80; Regnskaber for Falster 1694—95, 1701—15, 
1719—21 (stiftsøvrighedsarkivet, LA); Falsters gamle Rytterdistrikts Kirkeregnskaber 
1680—1767 (RA); Kopier af Kasseregningerne for Hans Majestæts Kirker i Falster 
m. v. 1725—65 (LA). — Synsforretninger 1803—1870, div. år (provstearkivet, LA). — 
Dokumenter og Breve for Herrederne 1464—1762, div. år ; Dokumenter og Rreve for 
hele Stiftet 1579—1762, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Museumsindberetninger 
af E. Rothe 1906 (kalkmalerier), Aa. Roussell og O. Norn 1940. 

J. J. A. Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 25. — J. Kornerup: Notesbog III . 1865—82. 
S. 48 og 51. — Samme: Notesbog VIII . 1895—96. S. 33. — Henry Petersen: Notesbog 
IV. 1895. S. 32. — M. Mackeprang: Notesbog, Falsters nr. hrd., nr. 1. 1911. S. 54 f. 
(alle i NM). 

1 J. Friis: Laaland Falster II, 150. 2 Kancelliets Rrevbøger 31. juli 1571. 3 Ryt-
terdistrikternes Kontor, Rilag til kgl. Resolutioner Nr. 23, 3. maj 1767 (rentekammer-
arkivet, RA). 4 H .Hje lho l t : Falsters Historie II, 586. 5 Smst. s. 598 ff. 6 Doku-
menter og Rreve for Herrederne. 7 J. Friis: Laaland Falster II, 158. 8 Inv. nr. 
D. 9492. 9 G. T. var sognepræst 1711—21. 10 M. Mackeprang: Notesbog, s. 55. 
11 Iflg. fotografi i NM. 

Fig. 8. Nørre-Kirkeby 1794. 

Danmarks Kirker, Maribo amt 81 



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

Ø N S L E V K I R K E 
F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen vides kun, at kronen allerede for reforma-
tionen havde kaldsretten, som biskop Jens Andersen i Christiern 2.s tid blev beskyldt 

for at ville tilholde sig1. Kirken tilhørte efter reformationen kronen, indtil den på auk-
tionen over det falsterske ryttergods 1767 blev afhændet til seigneur Pilger på Kor-
selitse2. Senere kom den under Boderupgaard3 og overtoges omkring midten af århun-
dredet af et flertal af sognets hartkornsejere. Kirken overgik til selveje 1. januar 1928. 

Kirken ligger ganske frit en halv kilometer øst for byen. Samme afstand 
er der til den nærmeste gård, Boclerup, på den anden side af kirken, og det 
er værd at bemærke, at vejen fra denne gård, som fra den ældre middelalder 
er kendt ved navn, på det første stykke sigter mod kirken, netop hvor der er 
en lille, middelalderlig låge i østdiget. Kirkegården er i nyere tid udvidet mod 
syd og vest. I nord og øst står gamle kampestensdiger og store, smukke ka-
stanietræer indtil den omtalte låge, hvis murede portal har fladbue og fals 
på ydersiden, men ingen kamtakker . Mod vest er en kørelåge i mur af kløvet 
kamp, mod syd trådhegn med låge. 1707 blev der taget munketagsten fra 

Aa. Rl. 1942 
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Fig. 2. Ønslev. Plan. 1:300. Målt af Aa. Rl. 1942. 

kirkegårdsmuren til reparation af kirketaget; muren fik vingetegl i stedet for. 
1707—08 blev lagt to kirkeriste. 1744—45 blev den nye kirkeport malet rod 
med hvide lister og kongens og dronningens navne (rgsk.). 

Kirken består af senromansk kor og skib samt gotisk tårn og våbenhus, 
alt af munkesten i munkeforbandt . 

Den senromanske kirke er bygget på en svær kampestenssyld, der nu er 
blottet på nordsiden. Koret er bygget først ; det har skråkantsokkel, der løber 
omkring de skråtstillede hjørnepiller, som er i forbandt med murene. Pillerne 
er foroven t rukket ind på alle tre sider, og tilbagespringene er ligesom pille-
toppene afdækket med kridtstensplader. Østgavlen (fig. 3) har et trekoblet, 
spidsbuet vindue med smig false både ind- og udvendig. Lysningsfalsen har 
stik af to krumhuggede munkesten; i det midterste vindue er fundet spor af 
jernstifter, der har fastholdt et blyvindue mod lysningsfalsens yderside. Lys-
ningsmålet er 19 cm. Den skrå, pudsede sålbænk har oprindelig haf t en af-
trapning 15 cm inde. Vinduet står nu blændet i lysningen, men har tidligere 
været t i lmuret i yderflugten. Gavlen har lige under rejsehøjde et savskifte og 
derover en høj midtblænding med retkantede false og afrundet spidsbue; i 
blændingsbunden yderligere t re slanke spidsbuer. De to sideblændinger af-
sluttes foroven med tre stigende spidsbuer med afrundede kanter og hvilende 
på mandshovedkonsoller skåret i munkesten. Sideblændingernes bund er 
muret med stående siksak. Gavlen har glat kam og slanke top- og fodtinder 
afdækket med munketegl, som er repareret og nymuret 1720—21 (rgsk.). 
Sydsiden har ingen præstedør, og et moderne vindue har sandsynligvis ødelagt 
det gamle. Under tagskægget ligger en frise af Lrappeblændinger, men der er 
iøvrigt ingen gesims. Nordsiden har et oprindeligt, t i lmuret vindue og er 
iøvrigt som sydsiden. 

81* 



1284 F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Skibet har hjørnelisener. Soklen, bedst bevaret vest for nordportalen, be-
står af en afrunding, der løber omkring lisenerne, og en skråkant. På vest-
gavlen ses ingen sokkel. Skibets østgavl har i toppen tre små savskifter og 
derunder på hver side af korets tag fire trappeblændinger. Den glatte gavlkam 
med top- og fodtinder er omsat. Skibets oprindelige vinduer er ødelagt. Den 
tilmurede nordportal (fig. 4) står i et fremspring, der går helt til gesimsen og 
har en spidsbuet, falset dør under et savskifte og tre spidsbuede blændinger. 
Den udvidede sydportal synes at have været magen til, dog kun med to blæn-
dinger. Skibet har gesims af to rundede rulskifter, hvoraf det underste løber 
af på lisener og portalfremspring. Vestgavlens øverste del er muret som stående 
siksak under et blændingskors med hammerarme og kvadrater for enderne 
af den lodrette stamme. Korsets bund er ikke pudset. Vestgavlens skarpe, 
skrå taglinier er bevaret lige til toppen. 

Fig. 3. Ønslev. Korets østgavl. 1:100. Målt af Eivind Lorenzen 1942 (s. 1283). 
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Det indre. På østgavlen ses det tre-
koblede vindue som blænding (fig. 6). 
Korets overmure er pudsede og kalket 
een gang. På gavlene går pudsen efter 
en lodret linie ca. 85 cm op over lang-
murenes overkant og har været ført op 
mod træ, således at koret antagelig har 
haf t et hævet træloft . Umiddelbart der-
over fører en stor, rundbuet åbning gen-
nem t r iumfmuren; den er falset i vest-
siden, men i øst kun i stikket. Korbuen 
har bredt spidsbuet helstens stik, hvis 
underside er pudset til 8 cm fra kanten. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er 
indbygget et gotisk krydshvælv med 
helstens vægbuer og topkvadra t og halv-
anden stens klodsoverribber på den 
nedre del. Den midterste del af korbuen 
er forhøjet med en uregelmæssig run-
ding, vist for at give plads til lektorie-
opgangen (sml. prædikestol, s. 1289). 

Tårnet er bygget på svær kampestens-
syld i samme bredde som skibet. På vest-
siden ligger en skråkantsokkel mellem 
de brynede støttepiller. Understokværket 
har mod syd en tilmuret, fladbuet dør 
og et fladbuet vindue, i vest et spidsbuet vindue; begge vinduers indre false 
er borthugget. Ind mod kirken er brudt en stor, spidsbuet tårnbue. Mellem-
stokværket har mod syd en falset, fladbuet dør, der er den oprindelige indgang 
til tårnets øvre stokværker, og mod vest en lille, fladbuet glug. I nordmuren er 
ingen åbninger. 280 cm under gesimshøjde ligger radiale bomhuller, der endnu 
er åbne i østsiden. Tårngesimsen dannes af to små udkragninger. Tårngavlene 
er ens med 15 munketeglsafdækkede kamtakker , de østre svagt brynede. 
Underst ses en række trappestiksblændinger a fbrudt af to fladbuede åbninger, 
der t jener som glamhuller, derover en ni skifter høj savfrise under fem små 
blændinger, hvoraf de to yderste er fladbuede, de andre cirkelformede, og øverst 
en cirkelblænding over fire små trappeblændinger. Den vestre gavl skulle være 
omsat 1759, efter at den havde været revnet siden 1721 (rgsk.), men endnu 
1830 var det ikke sket (syn). 1712 13 blev der opsat en ny kvist på tårnet 
(rgsk.); 1816 var der kviste til begge sider (syn). 

Aa. Rl. 1942 
Fig. 4. Ønslev. Skibets nordportal (s. 1284). 
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Våbenhuset er opført i gotisk tid med tre spidsbuede høj blændinger over et 
savskifte på sydgavlen, hvis dør er udvidet. Gavlen blev »indflyttet og rettet« 
1760 (rgsk.), men allerede inden den tid var våbenhuset forhøjet og havde 
fået et højtsiddende, fladbuet vindue i øst. Den nye gavl har forneden skulder-
takker, der ligesom toptinden er afdækket med munketegl. Indvendig ses 
bjælkeloft og en smal, muret bænk i østsiden. 1721 blev til våbenhuset krævet 
en t rappe med 21 trin og en repose (rgsk.), altså en trappe, der kunne føre op 
til skibets loft, og det er muligvis for at kunne etablere den, at våbenhuset 
er forhøjet. Det vides dog ikke, om den nogensinde blev udført . 

Tagværkerne over koret er omsat, af eg og fyr, skibets af nyere fyr, måske 
fra 1874, da kirkens overdel var nedtaget og repareret (syn). Det ses på tårn-
muren, at skibet har haf t stejlere tag. Tårnets tagværk er gammel eg med 
øksenumre. Det har dobbelt murlægte, spærsko med stiver, dobbelte hane-
bånd med kryds og i øst og vest kongestolper med skråstivere på bjælke. 
Tætsiddende stormlægtekryds. 

Skibet har spidsbuede jernvinduer, kor og tårn trævinduer. 1716—17 fik 
kirken to nye karme med 18 vinduer og i 1756—57 på tårnets sydside en 
egekarm med stolper og losholt og fire rammer med blyruder (rgsk.). Skibet 
og tå rnrummet har nu loft af brunmalede bjælker under grå brædder; i 1757 
—58 blev der for 62 rdl. 3 m. slået brædder under bjælkerne i skibet, hvorefter 
de for 20 rdl. blev malet med rod og hvid marmoreret perlefarve (rgsk.). 
Gulvet består nu af røde og gule, sekskantede teglfliser. Udvendig er kirken 
hvidkalket over en t jæret sokkel; det ses, at bygningen tidligere har været 
kalket rød gennem lange perioder. Tagene er teglhængt, på hele nordsiden 
med munketegl, iøvrigt med vingetegl. 

I N V E N T A R 

Alterbord (fig. 6), oprindeligt, muret af munkesten op ad korets østvæg; de 
tre øverste skifter er udkragede over en skråkant, og i sydsiden findes en 
spærstikformet gemmeniche. Bagest på bordet findes en tre skifter høj på-
muring. Nuværende højde 115 cm, bredde 122 cm. Bordet, der er hvidtet , 
dækkes af et alterbordspanel af fyr fra 1603, hvis forside har t re og smalsiderne 
hver een fylding adskilt af profilerede rammestykker. I fyldingerne er malede 
stofmønstre og på rammestykkerne ranker, alt med rødbrun farve på en bag-
grund, der på forsiden er gulbrun, på smalsiderne lysegrå. I forsidens frise 
findes en malet versalindskrift: »Laqvearium hoc memoriæ gratiæ et testamenti 
(nempe Riksse) uxoris d. Laurentii Georgii extructum est anno 1603« (»dette 
panelværk er opsat i året 1603 til taknemmeligt minde og ihukommelse, nemlig 
om Regisse [sml. †epitaf nr. 1, s. 1294] hr. Lauritz Jørgensens hustru«). 
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E. Skov 1952 
Fig. 5. Ønslev. Indre, set mod øst. 

†Alterklæde af rødt plyds med guldkniplinger, bekostet af menigheden 1705 
(rgsk.). 

Altertavle i højrenaissance, o. 1620, et ganske enkelt arbejde, beslægtet med 
Stubbekøbing (s. 274). Det tredelte storstykke indeholder et malerifelt flan-
keret af smalle arkader, der har kannelerede pilastre med beslagværkspryd-
bælter, profilkapitæler og bosser i bueslaget; under arkaderne findes et felt 
med beslagværk. Den forkrøbbede gesims bæres af glatte søjler med volut-
kapitæler, postamentfremspringene har beslagværk. Over gesimsen, hvis kron-
liste bæres af karnisprofilerede tænder, står et topstykke, som indeholder en 
arkadefylding med en dobbeltbue, der har profilerede pilastre, kapitæler og 
bueslag og under midtkonsollen et lillieformet nedhæng; arkaderne flankeres 
af felter med beslagværk. Topgesimsen bæres af glatte søjler med toskanske 
kapitæler og prydbælteringe, stående på kannelerede konsoller; over topstyk-
ket en trekantgavl med tandsnit og æggestav, svarende til gesimsens. Stor-
og topvinger har stift og sparsomt beslagværk. Over storsøjlerne står store, 
drejede vaser. 

I storfeltet er indsat et maleri (olie på lærred), forestillende Kristus med 
en kalk i hånden, sikkert fra 1856, da det siges, at en ny altertavle er på vej 
(syn); det gamle †maleri forestillede nadveren (præsteindb.). En gammel 
staffering, sikkert den oprindelige, i grå farver med lidt gult og rødt, frem-
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kaldtes 19494; tidligere var tavlen egetræsmalet, og derunder lå en staffering 
med gråt, hvidt og lidt gult. I postamentfeltet indskrift med gul kursiv og 
f raktur på sort bund, Psal. 111, v. 4—5 på latin og dansk; i storgesimsens 
frisefelt står med kursiv: »Cordibus hic puris dabitur medicina salubris indignus 
mortem noverit esse suam I C W« (»her gives en helsebringende lægedom til 
de rene af h jer te t ; den uværdige skal vide, at han har døden i vente«). Tid-
ligere var i topstykket malet Frederik 2.s og dronning Sophies kronede navne-
træk og våben, og »nederst paa skilterne som staar ud for altertavlen«, sikkert 
på postamentfremspringene, stod på det ene »Niels Olufsen K.V. (kirkeværge)«, 
»Hans Pedersen K. V.« samt et våben med initialerne O O M; på det andet 
fandtes et våben hvorover F S T og »ved siderne« H H K (præsteindb.). 

Altersølv. Kalk fra 1700'rne, nu 24 cm høj. Rund fod med fodplade og platte 
over vulst, t r indt skaft og flad, midtdelt knop med ovale bukler på over- og 
undersiden; nyere bæger med mestermærke for Henrik Peter Krejberg i Ny-
købing F. (Bøje 2125). Disk med samme stempel. †Kalk og †disk købtes 1692 
(rgsk.). *Vin f laske af tin fra 1740 findes nu i museet »Falsters Minder«, Ny-
købing. †Vin f laske var 1636 meget gammel og »duede en ringe ting«, hvorfor 
der anskaffedes en ny. 1726 blev en vinflaske omstøbt og gjort større af kande-
støber Ole Holm (rgsk.). 

Sygekalk f ra begyndelsen af 1700'rne, 13 cm høj. Rund fod med fodplade 
og platte over vulst, stor knop med glat midtbælte og lille, halvkugleformet 
bæger. Mestermærke for Hans Andersen Scheel i Nykøbing (Bøje 2111). Ny 
disk. 

Alterstager, o. 1675, svarende til Vester-Ulslev (s. 1085); på skaftets midt-
vulst graveret ØN. Højde 35 cm. 

†Messehageler. 1) Nævnt 1687 som gammel, af trip (en slags uldfløjl). 
2) Nævnt 1721, af »røesort« blommet fløjl med kryds for og bag af guldknip-
linger. 3) 1746, af rødt fløjl med kors og kanter af guldgalloner, syet af kgl. 
perlestikker Jacob Harres (rgsk.). 

Alterskranke fra 1715 (rgsk.), re tkantet , med to døre i forsiden, bestående 
af udsavede, barokprofilerede pilastre med hjerteformet gennembrydning, på 
ydersiden s tøt tet af snoede smedejernsstænger. Ny, gulbrun marmorering fra 
19494; tidligere var den egetræsmalet, og herunder lå to lag hvid maling over 
den oprindelige staffering fra 1715 (rgsk.), en rødlig marmorering med lyse årer. 

Døbefont, et gotlandsk eksportarbejde fra o. 1300 af kalksten. Kummen, 
der under mundingen har en hulstav, smykkes af arkader med trekløverbuer, 
der har små cirkelskiver under buesammenstødene og trepas i buevinklerne. 
Keglestubformet skaft med svær vulst foroven, foden mangler. Nuværende 
højde 86 cm. Fonten rensedes 1949 for flere lag maling. (Mackeprang: Døbe-
fonte, s. 386). 
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†Fontegryde(?). 1721 nævnes en »font« 
af malm (rgsk.). 

Dåbs fade. 1) O. 1575, af sydtysk ar-
bejde; i bunden bebudelsen omgivet af 
en minuskelbort, på randen hjort- og 
hund-frise. På randen graveret årstallet 
1618, bogstaverne O S M M, initialerne 
EB og CW for Eske Brock (død 1625) 
og hustru Christense Vilfert samt et fir-
delt våbenskjold med deres fædres og 
farfædres våben (Brock-Bille, Vilfert-
Lindenow). Tvm. 62 cm. 

2) Af tin, med ot tekantet rand, i hvis 
hjørner der er runde bukler, graveret 
årstal 1685 og initialerne K M S M P D 
for sognepræst Knud Mogensen Hosum 
og hustru Margrethe Pedersdatter (sml. 
†maleri nr. 4, s. 1292). To ens tinstøber-
mærker C L S [16]77. Tvm. 30,5 cm. 

†Korbuekrucifiks, nævnt 1721, malet 
og i god stand (rgsk.); 1755 hang det på kirkens nordvæg (præsteindb.). 

†Korgitter med malet årstal 1700; på fløjene var malet Moses og Kristus 
med overskrifterne: »Jeg dig indlukker ey« og: »Jeg er den ret te vej« (præste-
indb.). 

Prædikestol i høj-renaissance, o. 1610, beslægtet med pulpituret og de ældste 
stolestader i Kippinge (s. 1237). Den har oprindelig været anbragt som lektoriestol 
over korbuen (sml. bygningsbeskrivelsen, s. 1285). Selve stolen, der har sprunget 
frem som karnap, har haf t fem fag, hvoraf nu kun de fire er bevaret; de inde-
holder arkader med kontursvungne beslagværkspilastre, profilkapitæler og be-
slagværk med rosetter og midtbosse på bueslaget, der ledsages af en perlestav; 
under arkaderne findes et slyngbånd. På hjørnerne står to slanke søjler (yderst 
mod syd og øst dog kun een) med korinthiske kapitæler og kassetteværks-
prydbælter. Postamentfelterne har beslagværk, frisefremspringene bærer 
bosser, og de profilerede søjlepostamenter skjules delvis af volutbøjler med 
skællagte tunger på forsiden. Nederst afsluttes stolen af en forkrøbbet, pro-
fileret liste; den har aldrig haf t hængestykker. Den høje gesims har nederst 
en profileret liste med perlestav, glatte frisefelter og tungebort og æggestav 
under kronlisten. Ny bærestolpe og opgang, kopieret efter alterskranken. 

Samtidig, sekssidet himmel med kassetteværksdelt underside, tungebort 
under kanten, tandsnit og æggestav under kronlisten og på hjørnerne to volut-

Roland Hansen 1949 
Fig. 6. Ønslev. Korets østvæg og alterbordet 

(s. 1286). 



1290 F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

bøjler med beslagværk. Topstykkerne er formet som beslagværkskartoucher, 
og på hjørnerne står slanke, vinkelbøjede kartoucher på små fodstykker. 

Staffering og indskrifter er fra 19494; tidligere var stolen egetræsmalet, og 
herunder lå sparsomme rester af den oprindelige staffering med indskrifter i 
frisefelterne. Fra denne staffering hidrører malerierne i arkadefelterne, fore-
stillende Kristus og de fire evangelister, hvoraf Matthæus har været malet i 
det femte, nu forsvundne fag. På lektoriet, der gik helt ud til skibets langmure 
og var »af samme slags arbejde« som selve prædikestolen, fandtes også malerier 
i arkaderne, på højre side skabelsen, syndefaldet, uddrivelsen af Paradis og 
Moses, på venstre side bebudelsen, Jesu fødsel, korsfæstelsen og himmelfarten; 
over alle malerierne var toliniede vers henvisende til de malede scener, og 
»neden under dette« var malet seks apostle (præsteindb.). 1845 ønskedes 
prædikestolen flyttet til skibets sydside, da høje personer ikke kunne gå op-
rejst under den, og adgangen til den var meget ubekvem, men endnu 1857 
var dette ikke sket (syn). 

Stolestader (fig. 7) i renaissance, o. 1610. Nordsidens 21 stole har lave, kun 
108 cm høje gavle smykket af en pilaster med tungekapitæl, profileret base, 
fladt skåret rankeværk på skaftet og kassetteværk på prydbæltet ; det tre-
kantede gavlfelt indrammes af tandsnit og æggestav og bærer firkantede top-
og fodspir. Dørene har en arkadefylding med profilkapitæler, rankeværk i 
pilastre og bueslag og i buetoppen en bosse; over arkaden er et glat frisefelt 
begrænset af profillister, hvoraf den øverste bæres af karnisprofilerede tænder, 
og alle dørene har store bukkehornshængsler. Midt i rækken findes to lidt 
afvigende gavle, hvis pilastre har et joniserende kapitæl, og som i gavltre-
kanten smykkes af et lille udskåret skjold. Alle baggavlene er glatte, med 
tandsnit om gavltrekanten. 

Sydsidens 19 stader, der er samtidige eller måske lidt yngre, har noget 
højere gavle, 134 cm, idet der under pilastrene er indskudt en fylding. 
Ornamentikken har en anden karakter, bosserne i dørarkaderne mangler, 
hængslerne er spinklere, og baggavlene har kun profillister om gavltrekanten. 
To af sydsidens døre er anbragt foran et skab under orgelet. 

Ved en restaurering 19494 f jernedes stoleværkets senere overmalinger, og 
den smukke, oprindelige staffering fremdroges; på nordsidens stader var den 
velbevaret, hvorimod sydsidens måt te opmales. Rammeværket er sortmar-
moreret med stiliserede, hvidgrå blomster, pilastre og arkader er hvidgrå og 
gavltrekanternes bund rødmarmoreret med hvide numre. I nordsidens dør-
arkader findes malerier af 15 dyder og sanser, fremstillet som kvinder med 
at t r ibut ter , hvis navne står med versaler i dørens frisefelt; i de seks vestligste 
er malerier af mænd uden symboler. I de to midterste gavles skjolde er malet 
et »håndtryk« på baggrund af en buket nelliker samt tre sammenskrevne H'er, 
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E. Skov 1952 
Fig. 7. Stolestader på nordsiden (s. 1290). 

og i dørens frisefelt står med versaler: » H K B A D anno 1627«. I sydsidens 
dørarkader er nymalede efterligninger af intarsia. — Den oprindelige staf-
fering var dækket af tre lag maling; underst lå en staffering i lyseblåt og lyse-
grønt med gule profiler og hvidt snitværk, derover lå en hvid og grå over-
maling og øverst egetræsådring. 

Skriftestol nævnes 1634 (rgsk.); den bar 1755 en del latinske bibelcitater 
»angående poenitentse« (præsteindb.). Stolen anvendtes ved restaureringen 
1949 til panelværk i et lille præsteværelse nord for orgelet. 

†Degnestol nævnes 1803 (syn). 
En gammel †kiste til kirkens klæder nævnes o. 1705 (rgsk.), og et †skab i 

korets nordmur omtales 1803 (syn). 
Dørfløj fra 1606 af fire fyrrebrædder. Kun den øverste, foroven fladrund-

buede del af døren er bevaret ; den sammenholdes af et gangjern endende i 
en lillieagtig spids. Foroven findes sognepræsten Lauritz Jørgensens relief-
skårne bomærke, et omvendt hjerte med et kors på spidsen omfattende bog-
staverne D D P (sml. gravsten, s. 1295) og derunder en indskrift med for-
dybede versaler: »An(n)o MDCVI«; under gangjernet står, ligeledes med for-
dybede versaler, et latinsk distichon: »Spartam mysta suam Laure(n)tius ille 
Georgii condecorare volens contulit hasce fores« (»idet sognepræsten Lauritz 
Jørgensen ønskede at smykke sit Sparta, skænkede han denne dør«). Brun-
malet. Tidligere stod på døren også et malet skriftsted, Gen. 28, 17 (præste-
indb.). Døren fjernedes fra sin plads 1882 og er nu i stiftsmuseet i Maribo. 

†Pulpitur blev opsat og anstrøget 1716 (rgsk.). Det havde indskriften: 

»Kom Noa due med fredens ole blade 
Så skal vort jubel år os giøre dobbelt glade. 
Dog skal den iisfugl i den mægtige Herrens skygge 
Ved det oprørte hav sin rede sikker bygge. 
Forfærdiget på nye til jubelfesten år 1717«. 
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På pulpituret fandtes 13 malerier af forskellige fugle og derover toliniede vers, 
eet til hvert billede, bl. a. en natugle og en opgående sol med verset: 

»Hvor lar du dig så kyse 
Jeg vil dig kun oplyse«. 

Desuden fandtes en formaning til de kirkegængere, der sad på pulpituret 
(præsteindb.): 

»Seer præsten dig end ey i denne krog, 
Vær vågen, stille, thi Gud seer dig dog«. 

Orgel på fem stemmer, vistnok fra 1880. 
†Pengeblok fik 1632 to nye låse (rgsk.). 
*Pengetavle af eg med udsavet opstander og under bunden en malet, sort 

f raktur indskr i f t : »Anno 1802 den 6. Jun i er denne Tavle giort til Ønsløv 
Kirke og Kirkens [Ejer I. F.] Holm« (sml. klokke nr. 2, s. 1293). I st if tsmuseet. 

†Præsterækketavle, opsat Allehelgens aften i det andet jubelår [1717] af 
sognepræst Mogens Knudsen Hosum (sml. †maleri nr. 5, s. 1293) til minde om 
hans forgængere i embedet med navnene på ni sognepræster siden reforma-
tionen; øverst stod et vers: 

»Man har til jubel år nye vindver ladet giøre 
Giv lys i Herrens huus og gård et helligt liv at føre«. 

Nederst fandtes en religiøs indskrift . Tavlen hang 1755 på kirkens sydmur 
»imellem begge vindverne« (præsteindb.). 

†Malerier. Over prædikestolen hang 1755 fem malerier af præster og præste-
koner, som sognepræsten Mogens Knudsen havde samlet forskellige steder fra, 
ladet reparere, forsyne med indskrifter og ophænge til jubelfesten 1717 i 
præstegårdens nye skole (præsteindb.). 

1) Hr. Hans Knudsen Bech, som kom fra Bogøe kapel til Ønslev, »opbygte 
meenigheden med lærdom ved mund og pen sampt levnets exempel, ned-
bryde Sathans rige ved hexer at forfølge, bygde og det meest med egen hånd 
i kircken adskilligt til 1ste jubelfest« [1617], druknede på stranden 1630, be-
gravet efter eget ønske i kirkens våbenhus. 

2) Anna Ditlefsdatter, gift første gang med hr. Hans Knudsen Bech, anden 
gang med dennes eftermand Lars Olsen Agendorph. — Begge disse malerier 
var hentet hos de afdødes søn, der var præst i Vaalse; de hang på højre side 
af prædikestolen. 

3) Hr. Peder Christensen Ønslev, kaldet til Eschildstrup menighed 1629, 
gift med en dat ter af provsten mag. Laurs Thura i Nyekiøbing, Sophia Thurah, 
»hvis contrafey ved andres uagtsomhed forrådnet«; han døde 1664. 

4) Hr. Mats Matsen Skildorph og hustru. Han var født i Eschildstrup 



Ø N S L E V K I R K E 1293 

præstegård, kaldet f ra capellaniet i Nyekiøbing til Ønslef 1655, gift første 
gang med Anna Jørgensdatter Ruber t Nyekiøbing, enke efter hans formand 
Lars Olsen Agendorph, anden gang 1664 med Margretha Pedersdatter Tuxen, 
født 1646 i en præstegård på Sjælland som datter af hr. Peder Larsen Tuxen 
og Dorothea Sørensdatter; efter hans død 1676 ægtede hun 1677 hans efter-
mand hr. Knud Mogensen Hosum, født i Salling i Wiborg stift som søn af 
hr. Mogens Waarde og Anne Knudsdat ter Soelberg, rektor i Nyekiøbing, 
kaldet til Ønslef 1676, død 1714. Hun levede seks år som enke hos sin dat ter 
Dorothea Skildorph, gift med provst Jesper Engberg i Stubbekøbing, døde 
1720 og blev begravet i Ønslev kirkes kor (sml. †begravelse, s. 1295, og †kiste 
nr. 4, s. 1295). 

5) Mogens Knudsen Hosum (sml. †epitaf nr. 3, s. 1294), malet 1721 i hans 
alders 40. og hans embedes 12. år, sognepræst til Ønslef og Eschildstrup; han 
lod sine to præstegårde reparere fag for fag og indrettede i Ønslev præstegård 
en skole til huskatekisation om vinteren for sognets ungdom. 

Malerierne nr. 3—5 hang på venstre side af prædikestolen. 
6) Et korsfæstelsesbillede »afmalet paa papier i kaaber« hang 1755 på højre 

side af prædikestolen (præsteindb.). 
7) En lille tavle af gammelt »trygt lerret« med et maleri af Kristus på korset 

mellem de to røvere og derunder en latinsk indskrift : »Dismas et Gismas, 
medio divina potestas, Dismas alte petit, Gismas descendit ad ima« (»D. og 
G., i midten guddomsmagten; Dismas søger op mod det høje, Gismas farer 
ned til afgrunden«) (præsteindb. 1706). 

Lysekrone fra 1700'rne. Profileret stang med stor hængekugle og to rækker 
S-svungne lysearme, t re i øverste, seks i nederste række, hvorimellem seks 
prydbøjler. På hængekuglen indprikket skriveskrift: »Forbædret af Kirkens 
Eier H. C. Toxwærd Aar 1787« (sml. klokke nr. 1, s. 1293). Østligst i skibet. 

†Lysekrone med seks lys nævnes 1720 (rgsk.), måske den samme som fore-
gående. †Lysearm repareredes 1759 (rgsk.). 

†Tårnur . 1758—59 gjorde Andreas snedker en ny urskive af egetræ, en alen 
i kvadra t ; den maledes af Hans Elers med »udkrævende zirater« (rgsk.). 

Klokker. 1) 1795. Versaler mellem palmetborter: »Gud allene æren. Støbt 
af D. G. Herbst hof klokke støber Kiøbenhawn«; på siden står, ligeledes med 
versaler: »Bekostet af dawærende kirke eier H. C. Toxwærd (sml. lysekrone, 
s. 1293) til Ørslew(!) kerke i Falster den 31. october 1795«. Tvm. 60 cm. 

2) 1814. Versaler mellem palmetborter: »Soli Deo gloria. Me fecit I. G. 
Ritzmann Kiøbenhavn« (»Gud alene æren. I. G. R. støbte mig«). Under den 
nederste bort står, ligeledes med versaler: »Anno 1814 er denne klokke be-
kostet omstøbt af kirkens daværende eier I. F. Holm« (sml. *pengetavle, 
s. 1292). Tvm. 75 cm. 
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†Klokker. 1687 nævnes en klokke i 
tårnet . 1703 var klokken revnet og blev 
omstøbt af Conrad Kleyman i Lybæk 
for 125 rd 1 mk. 12 sk.; den vejede to 
skippund (320 kg) (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

* E p i t a f i u m , vist fra begyndelsen af 
1800'rne, en lille trætavle, ca. 40 x 25 cm, 
i profileret ramme med trekantgavl. Ind-
skriften, malede versaler på blå bund, 
er ganske ulæselig. I stiftsmuseet. 

Mindetavle over Peder Dalhoff, født 
1757, sognepræst til Ønslev og Eskild-
strup fra 1799 til sin dødsdag 17. aug. 
1827. Tavle af hvidt marmor, 51 x 
26 cm, med fordybede, gyldne versaler. 
Indmuret i korets nordvæg. 

†Epitaf ier . 1) 1603. Regisse Gunders-
dat ter (sml. alterbordspanel, s. 1286), 
sognepræst Lauritz Jørgensens hustru 

på sjette år (fire sønner), død 26. sept. 1602 (sml. gravsten, s. 1295), opsat af 
hendes mand 1603. Rimet, dansk indskrift . Epitafiet hang 1755 i korsdøren 
over fonten (præsteindb.). 

2) Opsat 1636 af sal. hr. Lars Olsen Agendorph og Anna Ditløfsdatter til 
sal. hr. Hans Knudsen Bechs æreminde (sml. †maleri nr. 1 og 2, s. 1292), reno-
veret til jubelfesten 1717. Epitafiet skildres som en stor tavle, hvorpå var 
malet Kristi himmelfart , Kristi korsfæstelse og et våben (præsteindb.); ind-
skriften stod på en lille tavle under selve epitafiet. Dettes gamle maleri blev 
f jernet af kirkeejeren H. C. Toxværd (sml. klokke nr. 1, s. 1293), der i den gamle 
ramme lod indsætte et nyt felt med en indskrift til minde om hans dat ter 
Anne Cecilies bryllup 22. nov. 1787 med gæstgiver Jørgen Sorterup i Køben-
havn; samtidig blev den gamle gravskrift overmalet med sort5 . 

3) O. 1720 (?) Mogens Knudsen Hosum (sml. †maleri nr. 5, s. 1293), »indsat 
her i Ønslev kirke til en levende steen 1681, til en bygnings mand 1710, da 
han i seks aar hafde faaet bygt i Guds huus adskilligt, dog med dets egne 
midler, efter dets patroners tilladelse«, indrettede i det syvende år en muret 
begravelse (sml. s. 1295) i kirkens kor for sig selv, død 1 7 � , sin hustru Anna 
Magdalena Hansdat ter Ellers, »hvis tabernaculs nedbrydelse skeede anno 

O.N. 1942 
Fig. 8. Ønslev. Gravsten over Lauritz Jørgen-

sen, død 1609 (s. 1295). 
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1 7 � « , deres børn og hans forældre, hr. Knud Mogensen Hosum, død 1714, 
og Margrete Pedersdatter Tuxen (sml. †maleri nr. 4, s. 1293), død 1720, »da 
han især i Guds huus i 38, hun udi 2de ægteskaber i eget huus i 50 aar hafde 
sammesteds giort stor opbyggelse«6. Over den lange, omstændelige gravskrift 
stod »liig prædikenens exord.« 2. Kor. 6, v. 10 og under gravskriften ligteksten, 
Ap. Gern. 20, v. 25—27. Hang 1755 på kirkens nordmur (præsteindb.). 

Gravsten. (Fig. 8). O. 1609 (?). Lauritz Jørgensen (Laurentius Georgii), 
kaldet 1580 til sognepræst for denne kirke, død 29. aug. 1609, og hans tre 
hustruer (sml. †epitaf nr. 1, s. 1294): 

»Her Lauridz ectidt hustruer tre 
Gertrud Regissa oc Karine 
Femten aar Gertrud ude(n) lifs fruct 
Derefter døde hun i troen smuct 
Regissa hannom paa siette aar 
Fire sønner til verden bar 
Jørgen Jens Erich oc Benoni barn 
Døde saa strax i jordemoders arm 
For hand hos denne vil hvile sine been 
Med Karen lagde di denne steen«. 

Figursten af grå kalksten, 167 x 109 cm, med latinsk randskrif t af relief-
versaler over præsten og rimet tværskrift af fordybede versaler over de tre 
hustruer, måske senere indhugget. Midt på stenen er et relief af præsten i 
fuldt ornat med flad hue og en kalk i hænderne, stående under et knækket, 
profileret bueslag, der løber ned på to joniske pilastre med prydbælter af be-
slagværk, hvori er indføjet et Jesumonogram, præstens bomærke (sml. *dør-
fløj, s. 1291) og ordene: »In verbo tuo laxabor ete.« (»i dit ord skal jeg evinde-
lig(?) frigøres«). I buevinklerne engle med palmegren og krans. Fra samme 
værksted som gravsten nr. 1 og 2 i Fejø kirke (s. 880 f.). Stenen, der tidligere 
lå i korgulvet foran alteret, blev 1895 rejst op ad korets nordvæg. 

†Begrauelse. Under alteret fandtes en åben begravelse, som sognepræsten 
Mogens Knudsen Hosum (sml. †epitafium nr. 3, s. 1294) havde ladet indrette 
1717, og hvori der 1755 (præsteindb.) stod ni †kister: 

1) 1714. Sognepræst Knud Mogensen Hosum; på kisten KMH 1714. 
2) 1716. Margrethe Hosum, dat ter af M. K. Hosum; på kisten stod M D H 1716. 
3) 1719. Et barn af M. K. Hosum; på kisten stod G A M H 1719. 
4) 1720. Margrethe Pedersdatter Tuxen, gift med Knud Mogensen Hosum 

(sml. †maleri nr. 4, s. 1293); på kisten stod M P T 1720. 
5) 1720. Charlotte Amalie Hosum, født 1719, død 1720, dat ter af Mogens 

Knudsen Hosum; på kisten stod C A M H 1720. 
6) 1722. Cecilie Johanne Hosum, født 1721, død 1722, dat ter af Mogens 

Knudsen Hosum; på kisten stod C I H 1722. 



1296 F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

7) O. 1736. A n n a M a g d a l e n a H a n s D a t t e r Elers , f ø d t i N y e k i ø b i n g på F a l s t e r 
7 . s ep t . 1694 som d a t t e r a f b o r g m e s t e r H a n s E l e r s og Soph ia A m a l i a R o s e n -
fe ld t , g i f t 25. j a n . 1712 m e d m a g . Mogens K n u d s e n H o s u m , den t id sogne-
p r æ s t t i l Øns lev og E s c h i l d s t r u p , s iden til S a x k i ø b i n g og Maybø l l e på Lo l l and , 
»glædende h a m som e t v i i n t r æ m e d n i qviste«, død 3 . m a r t s 1736. K i s t e p l a d e 
af b l ik m e d g r a v e r e t i n d s k r i f t . 

8 ) Mag. Mogens K n u d s e n H o s u m , død 1745. 
9 ) D e n n e s d a t t e r s ø n , på hv is k i s t e s t o d : »Mog. H o s u m A n d . Kle in 1748« 
Kirkegårdsmonument. O. 1840. J ø r g e n Nissen, e je r af B u o d e r u p g a a r d , f ø d t 

29. o k t . 1785, død 27. dec. 1840. S t ø b e j e r n s k o r s m e d re l ie fversa le r , i ko r s -
e n d e r n e b l ade og v a l m u e f r u g t e r og n e d e r s t en b i k u b e ; k o r s e t s t å r på e t f o d -
s t y k k e a f s t ø b e j e r n m e d e t m i n d e v e r s . På k i r k e g å r d e n , syd for k i r k e n . 

Regnskaber 1630—80 (LA), 1680—1726, 1727—67 (RA), 1694—95, 1701—15, 1719—21 
(LA), 1721—67 (RA); Kirkeregnskaber for Falster 1694—95, 1701 15, 1719—21 (LA). 

Kopier af Kasseregningerne for de 26 Hans Majestæts Kirker i Falster etc. 1725—26 
(LA). — Synsprotokol over Falsters Nørre Herred 1803—32, fortsat i Syn over Falsters 
Søndre Herred 1833—44; Syn over Falsters Provsti 1845—55 (LA); Synsforretninger 
for Falsters Provsti 1845, 1856 (provstearkivet, LA); Syn over Kirker og Præstegaarde 
i Falsters Provsti 1857—70 (LA); Syn over Falsters Nørre Herred 1870—80 (bispens 
arkiv, Nykøbing F.). — Dokumenter og Rreve for Herrederne 1464—1762, div. år (LA). 

Præsteindberetning 1706, Gl. kgl. Saml. 2351 (kgl. Bibl.). — Museumsindberetninger 
af C. Barfod 1911, O. Norn og Aa. Roussell 1942 og Roland Hansen 1943 (forunder-
søgelse af inventar). 

N. L. Høyen: Notesbog VII. 1830. S. 24 (NM). — J. Kornerup: Notesbog II. 1893—94. 
S. 70 (NM). — Henry Petersen: Notesbog IV. S. 34 (NM). 

1 Suhms Saml. II, 2, 1. 2 Rentekammeret. Rytterdistrikternes Kontor. Bilag til 
kgl. Resolutioner Nr. 23. 3. maj 1767 (RA). 3 Fortegnelser over Kirker og disses Ejere, 
da Forordningen af 1809 udkom (RA). 4 Ved Roland Hansen. 5 Barfod: Den fal-
sterske Gejstligheds Personalhistorie, s. 261. 6 Smst. s. 264 f. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9. Ønslev 1787. 



Hude fot. 
Fig. 1. Eskilstrup. Ydre, set fra sydøst. 

E S K I L S T R U P K I R K E 
F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken er siden 1694 anneks til Ønslev, hvortil den blev henlagt ved forordningen af 

16881. I begyndelsen af 1500'rne hørte kirken under bispestolen2, som i sognet des-
uden ejede sædegården Sørup. Ef ter reformationen var kirken i kronens besiddelse, 
indtil den på auktionen over det falsterske ryttergods 1767 solgtes til agent v. Westen3 , 
hvis erhvervelser staten dog atter tilbagekøbte4. Staten ejede derefter kirken, til den 
1852 solgtes til sognets hartkornsejere. Kirken overgik til selveje 1. april 1933. 

Kirken ligger nordvestligt i byen med lave enge foran sig. Kirkegården er 
for en menneskealder siden udvidet mod nord; her lå tidligere graverens bin-
dingsværkshus, som på ruller blev flyttet uden for den nye mur, der ligesom 
de øvrige kirkegårdsmure er af kløvet kamp. Mod syd og vest sidder nye 
jernlåger. 1723—24 blev den østre kirkeport og låge ommuret. 1732—33 blev 
porten og tre låger malet, porten rød med hvide lister og kongens og dron-
ningens navne, og 1752 blev lågen og den fornyede port malet på samme måde 
(rgsk.). Vest for kirken er nu en annekskirkegård på den anden side af vejen. 

Kirken består af senromansk apsis, kor og skib samt gotisk tårn og våben-
hus, alt af munkesten i munkeforbandt og med sædvanlig fugning. 

Den senromanske kirke er øjensynlig opført på een gang af små munkesten, 
25,5—26 cm lange. Skib og kor har lisener ved langsidernes hjørner. Apsis 

Danmarks Kirker, Maribo amt 82 
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Fig. 2—3. Eskilstrup. Sydfaçade, målt af Gerhardt Poulsen 1907, og plan, målt af Aa. Rl. 1942. 
Begge 1:300. 

og kor har sokkel (fig. 5) af en rundkant og to skråkanter, der alle løber rundt 
om apsidens hjørnelisener, skibet har kun de to skråkanter. Apsiden (fig. 6) 
har i plan form af de tre sider af en regelmæssig sekskant. Hver side har 
udvendig en stor, rund blændingsbue med halvstens stik og omløbende løber-
skifte. Vederlaget er markeret med en lille udkragning med rundet under-
side. I hvert felt sidder et romansk vindue med helstens stik under løber-
skifte; det østre er nu tilmuret, de andre har t ræramme inden for et kryds af 
jernstænger. Apsidens gesims dannes af et tandsnit med afrundede rulskifte-
tænder under et savskifte. Gesimsen løber af på lisener ved korgavlen og på 
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fremspringende blokke på de to andre hjørner. Øverst er muret to nyere ud-
kragninger. På korgavlen er spor efter et stejlere tag end det nuværende. 

Korets østgavl har langs taglinierne en frise som apsidens gesims; toptinden 
har munketeglsafdækning; den søndre gavlkam, der 1718—19 blev repareret 
med lybske mursten (rgsk.), samt fodtinderne mangler, men der er i begge 
sider rester af gavlkonsol. Korets vinduer har stik som apsidens, men de 
er udvidet i lysningen og forlænget nedad. Korgesimsen er som apsidens. 

Skibets østgavl har langs taglinierne et savskifte med et lille, græsk blæn-
dingskors over et savskifte i toppen. På begge sider gavlkonsoller af fire af-
rundede udkragninger med fodtinder, der ligesom top tinden og gavlkammene 
er dækkede med munketegl. Skibets sokkel består af to skråkanter, vest for 
nordportalen ses dog kun den øverste. Sydportalen sidder i et fremspring, 
der går lige til tagskægget og i højde med gesimsens tænder har et savskifte; 
i halv højde springer det tilbage med en skråkant . Den runde dørbue har 
yderst halvstensstik med løberskifte, anden fals har halvrunde søjlestave 
med klapkapitæler under re tkante t bue; den inderste fals er borthugget. Ind 
mod kirken ses en fornyet rundbue under et skævt helstens spærstik med 
løberskifte. Også tidligere var den inderste bue rund, men lavere og havde 
dørstabler i vestre side. Sydsiden har haft tre romanske vinduer, hvoraf de 
to vestre er bevaret som blændinger med af t rappet bund både ind- og ud-
vendigt; stikket er som på apsisvinduerne. Gesimsen består af et tandsnit 

82* 

Fig. 4. Eskilstrup. Snit øst—vest. 1:300. Målt af Gerhardt Poulsen 1907. 
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Fig. 5. Eskilstrup. 
Sokkel på apsis og 

kor. 1:20. 
(S. 1298). 

som på koret under et to skifter høj t savskifte, der ved 
glatmurede partier er delt i afsnit. Øverst to nye udkrag-
ninger. Nordsiden er ganske som sydsiden, dog er den tilmu-
rede portals tre false alle retkantede. 1803 havde nordsiden 
tre små vinduer »nær oppe under loftet«, altså antagelig de 
romanske, der da blev forlangt udskiftet med nye og større 
vinduer (syn). 

Skibets vestgavl har forneden på nordsiden tre skifter 
af en gavlkonsol, men kun en ringe rest af gavlkammen. 
Gavltoppen har et stort blændingskors, der forneden (og 
foroven?) ender i et kvadra t og har tilsvarende udvidelser 
på korsarmsendernes oversider, men ikke på undersiderne. 

Det indre. Apsidens oprindelige hvælv går fra polygonal 
form jævnt over i kvartkugle, som afskæres af den runde 
apsisbue. Mellem apsisloft og korloft er en falset åbning 
med spærstik. Korets overmure er pudset til lire skifter 
under toppen og har lidt primitivt virkende huller til knægte 
af Gloslunde-typen (sml. s. 356) i alle lire vægge, afstan-

den mellem dem er ca. 130 cm. 
Ændringer og tilføjelser. I gotisk tid har koret fået et krydshvælv med 

svagt spidsede vægbuer og ribber med topkvadrat , men ingen overribber. 
Korbuen er udvidet og gjort spidsbuet. 

Tårnet er bygget af store, røde munkesten på en høj kampestenssyld. 
Understokværket har mod syd og vest fladbuede vinduer i dobbeltfalset, spids-
buet spejl og åbner sig mod skibet med en stor, uregelmæssig bue. Det sam-
tidige tårnhvælv har halvstens overribber. Øverste stokværk har en smal, 
dobbeltfalset, f ladbuet glug mod syd og vest og radiale bomhuller, der går 
gennem hele murens tykkelse og tildels står åbne på østsiden. Den fornyede 
tårngesims består af en enkelt udkragning. Gavlene har under 15 kamtakker 
rige, stokværksdelte blændingsdekorationer, der ikke er ens på de to sider. 
Blandt næsten alle former for buer og stik sidder fladbuede glamhuller, i øst 
to, i vest eet. Indtil 1952 sad på nordsiden en afvalmet tagkvist ; en »svale« 
blev repareret 16745. Trappehuset på sydsiden er opført samtidigt med tårnet , 
men dets pult tag med bryn er nyere. Det har fladbuet, falset dør ind til en 
spindeltrappe under tøndehvælvet loft. 1721 skulle trappehusets tag repareres 
med »flade tagsten« (rgsk.). 1664 blev tårnet »ilde tilredt af tordenslag«, hvor-
for kongen bevilgede hjælp fra st if tets andre kirker6 . 

Våbenhuset har dobbeltfalset, rundbuet dør under en spinkel gavldekoration 
bestående af tre rundbuede højblændinger flankeret af små cirkelblændinger, 
alt over et savskifte. Gavlen er nu uden kamme. Langsiderne har et lille, 
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Fig. 6. Eskilstrup. Kor og apsis, set fra øst. 1:100. Målt af Aage Moesgaard 1942. 

fladbuet vindue, der vistnok ikke er oprindeligt. Gesimsen dannes af to ud-
kragninger. Indvendig findes to fladbuede spareblændinger i hver side; bjælke-
loftet er fornyet. 

Tagværker. Apsistaget er omsat. Koret har egetræstagværk af sædvanlig 
gotisk type med lange kryds fra spærfødderne og øksehugne numre. Når 
embedsbogen nævner, at koret i 1642 fik nyt tag, må dette gælde tagdæk-
ningen. Skibets tagværk er af spinkel eg, men stærkt omsat, nummereret med 
øksehug. Det har to sæt lange spærstivere, dobbelte hanebånd og lange kryds 
fra bjælkerne, der også er af eg, til spærene over øverste hanebånd. På under-
siden blev kirkeloftet i 1732—33 malet med perlefarve og røde lister (rgsk.), 
nu er det gråmalet; i 1803 blev bræddeloftet krævet omlagt og i 1805 gipset 
(syn). Tårntaget er oprindeligt, af eg af sædvanlig type og nummereret med 
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Fig. 7. Eskilstrup. Kalkmalerier i apsis. Efter akvarel af J. Kornerup 1893 (s. 1302). 

øksehug. Der er indsat en længdeafstivning med kongestolper og store kryds; 
heri er huljernsnumre. 

Kirken har nu lange trævinduer, i koret og vistnok tildels i skibet dannet 
ved udvidelse og forlængelse nedad af de romanske vinduer, hvoraf der i 
1803 var bevaret tre på nordsiden af skibet samt de to korvinduer (syn). 
Gulvene består af brædder og gule fliser. Udvendig er kirken kalket lyserød 
med t jære t sokkel og hvide detailler. 

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

I apsis og kor er i 1893 fremdraget kalkmalerier fra sidste halvdel af 1200'rne. 
De blev fundet og delvis restaureret af Kornerup, kormaleriet genrestaureredes 
af E. Lind i 1942. 

Apsis (fig. 7) havde en smuk udsmykning, der delvis har stået fremme til 
1942. I hvælvet var malet Marias himmelkroning i mandorla. Kristus sætter 
med højre hånd kronen på Marias fremadbøjede hoved, i venstre holder han 
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E. L. 1942 

Fig. 8—9. Kalkmalerier på korets nordvæg. Til venstre flugten til Ægypten (s. 1303), til højre 
fremstillingen i templet (s. 1304). 

et liljescepter. Uden for mandorlaen er de fire evangelistsymboler, Matthæus-
engelen holder en kalk, dyrene skriftbånd. Yderst i hvælvet står til hver side 
to figurer, mod nord Peder og en kongelig helgen med palmeblad i hånden, 
mod syd Paulus og Johannes Døberen(?). Alle figurer, også evangelistsym-
bolerne, har stukglorier, hvorpå der dog ikke fandtes spor af guld. Apsisbuen 
havde en stærkt stiliseret, kædet bladbort (den synes at være forkert tegnet 
på fig. 7). Vederlaget i apsis var markeret ved en ret enkel bladbort. Derunder 
har været en apostelrække, hvoraf de fire yderste i hver side var bevaret. 
Vinduesbuerne var dekoreret med geometriske mønstre. 

På korets nordvæg blev fremdraget en dekoration, der takket være sin kunst-
neriske værdi og forholdsvis gode bevaringstilstand fik lov at stå fremme, 
uanset at den er stærkt beskåret af det gotiske hvælv. Øverst ses en frise 
med krydsskraveret bund bag cirkulære medailloner, hvori der har været 
figurer i brystbillede. Over vinduet er et mærkeligt, uregelmæssigt ornament, 
der muligvis forestiller to modvendte fabeldyr. Hovedfrisen har tæppemønstret 
baggrund malet med mønje eller zinnober. Til venstre ses flugten til Ægypten 
(lig. 8). Josef har tvefarvet kjortel i rødbrunt og gråt, hvid krave, stor, hvid 
hat og grå hoser. Æslet er hvidt, men har været gråskimlet. Maria er klædt 
i hvidt og gråt og har rødbrune sko. Jesusbarnet står på hendes skød, men 
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er næsten skjult af hvælvingen. Til højre for vinduet ses lire personer samlet 
foran et alter med søjlefod og draperet alterdug. Et par udstrakte barne-
hænder over alteret tilhører sikkert et af hvælvingsbuen skjult Jesusbarn, og 
det hele viser således fremstillingen i templet (fig. 9). Af en mandsperson (Josef?) 
ses nu kun en fod på den anden side af alteret. Bagest i hovedgruppen står 
Simeon iført rødbrun kappe og en kjortel, hvori billedbaggrundens røde 
diagonalmønster gentages i grønt. I hænderne holder han en hvid bog eller 
et hvidt skrin med krydsmonstret forside. Ved hans side står to kertebærende 
tempeltjenere, den bageste helt i hvidt, den forreste med rødtskygget over-
kjortel. Nærmest alteret står Maria og lofter sin hånd mod Jesusbarnet ; hun 
bærer en meget lang underkjortel med rige folder skygget med rødt under 
en hvid kappe med brede borter. Under billedfrisen findes en romansk pal-
metbort i hvidt, okker, rødbrunt og mønje. 

Over korbuen ind mod skibet fandtes stukglorier fra en apostelrække, men 
ingen farvespor. Både på korets nordvæg og i apsis er malet rødbrune indvielses-
kors placeret med tydelig hensyntagen til de romanske dekorationer. 

I N V E N T A R 

Alterbord, rimeligvis middelalderligt, muret, og i nyere tid pudset. Bordet 
er nu 96 cm højt , 195 cm langt og 115 cm bredt ; afstanden fra apsisvæggen 
er 142 cm. Glat alterbordspanel af fyrretræ. 

Altertavle i renaissance fra 1617, et landligt, ret groft arbejde. Storgesimsen 
bæres af to kraftige joniske søjler, som står på høje postamentfremspring med 
beslagværk og bosser. Bag storsøjlerne står flire kannelerede pilastre med ar-
kitrav, triglyffrise og æggestavgesims. Pilastrenes nederste del og posta-
menterne har beslagornamenter. Postamentet gennemskæres af storfeltets 
pærestavsmykkede ramme. Storgesimsen, som hviler på et par beslagværks-
smykkede bjælkeender over søjlerne, har pærestav, karnisprofileret konsol-
liste og perlestav. Topstykket har selvstændigt, forkrøbbet postament; top-
feltet flankeres af to søjler med korinthiske kapitæler, som bærer en lav tre-
kantgavl. Storvingerne har beslagværk med store diamantbosser og ovale, 
skællagte bosser (sml. Ønslev prædikestol, s. 1289). Topvingerne har ligeledes 
beslagværk og i hjørnerne kvartrosetter. Yderst på topstykkets postament 
står to store, drejede vaser med slanke spir på låget. 

Ny staffering i tunge grå, brune og blå farver. I topfeltet står skriftstedet 
1. Cor. 11, 26 med f raktur . I storstykket er indsat et maleri, forkyndelsen 
for hyrderne, signeret St. V. P. (Stefan Viggo Pedersen) 1926. 1755 stod 
nadverordene malet i storfeltet og derunder en latinsk indskrift, som oplyste, 
at tavlen var opstillet 1617 (præsteindb.). 1721 havde tavlen forgyldte kanter 
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Fig. 10. Eskilstrup. Indre, set mod øst. 

(syn), og 1852 restaureredes den (syn). En gipsfigur af Kristus, efter Thorvald-
sen, som stod opstillet foran storstykket, er nu flyttet til norddøren. 

Altersølv. Kalk, skænket 1672, med bæger fra 1733, nu 18,3 cm høj. Seks-
tunget fod med fodplade og lav s tandkant . Trindt skaft med to profilerede 
ringe. Flad knop med let opdrevne, spidse tunger på over- og undersiden. 
På foden er fastni t te t et lille krucifiks, og langs kanten er graveret med ver-
saler: »Denne kalck oc disck er af christelig betenckende til Eskelstrupe kircke 
forarit af Karen Andersdatter h. Alexander Rumohrs efterlefverske boendis 
i Nykobing Gud til are och mecnigheden til nyt te 1672«. Stort bæger fra 1733, 
da kalken iflg. rgsk. blev omgjort og gjort større af guldsmed Synderborg i 
Nykøbing (Bøje s. 3f0). Ny påloddet hældetud. Den samtidige disk har en 
meget bred rand med graverede tulipaner og roser mellem kors. I bunden et 
Jesumonogram i en bladranke. På undersiden giverens sammenskrevne 
initialer: K A D R og en nyere versalindskrift: »Eskildstrup kirke«. Ingen 
stempler. †Tinf laske på 1½ pot og en †tinkande nævnes o. 1720 (inventarium). 

†Berettelsestøj af tin, nævnt 1719 (inventarium). 
Alterstager 1) Senmiddelalderlige, med profileret fod, konisk skaft med to 

flade ringe samt dyb lyseskål. Lysetorn af træ. Højde 30 cm. 
2) Nye, efterlignende stager fra o. 1600. Stemplet Lundqvist, Nykøbing F. 
†Messehageler. 1) 1633 købtes brunt fløjl, sardug og sølvgalloner til en messe-

hagel (rgsk.). 

Aa. Rl. 1953 



1306 F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

2) Af rødblommet fløjl med smalle sølv-
kniplinger, nævnt 1721 (inventarium). 

Døbefont af kunstsandsten fra 1872 
(syn), da kirkens gamle, romanske *døbe-
font (fig. 11) kasseredes. Denne er en 
tøndeformet monolit af granit med en 
tovstav foroven og en uregelmæssig 
rundstav forneden. Den står nu i en 
privat have ved en gård nordøst for 
byen. (Ikke hos Mackeprang). Når det 
i inventariet 1727 hedder, at fonten er af 
malm, må det bero på en misforståelse, 
eventuelt en forveksling med dåbsfadet. 

Dåbsfad af malm, et sydtysk arbejde 
fra o. 1575. I bunden en bebudelses-

fremstilling, på randen indstemplede stjerner og blomster. Tvm. 36,5 cm. 
Nyere dåbskande af tin. 

*Fontehimmel (fig. 12) i renaissance fra o. 1620. Himmelen har form som 
en ottesidet pyramide over et lavt postament . Pyramidens sider er dækket af 
beslagværk, og over graterne sidder udsvejfede lister med rosetter og ranker. 
På undersiden er malet et billede af Jesu dåb. løvrigt er fontehimmelen nu 
gråmalet. I stiftsmuseet. 

†Korgitter. 1755 omtales »korsdøren ned til kirken«, hvorpå var et billede 
af Kristus på korset og indskriften: »Ihukom Jesu død med fortrydelse over 
din synd, med forsæt af afstaae den, ellers har du falsk indbildning om syn-
dernes forladelse, thi det er de fleestes troe til fordømmelse« (præsteindb.). 

Prædikestol i bruskbarok, skåret af Jørgen Ringnis (»Jørgen Billedsnider«) 
1639 (rgsk.). Stolen består af lire fag med evangelistfigurer i muslingeskal-
nicher og svarer i udførelsen nøje til prædikestolen i Ryde (s. 400). Dog er 
arkadernes pilastre og gesimsen fornyet, antagelig ved en ombygning 1805 
(syn), medens den til gengæld har bevaret sine nedhængende kerubhoveder 
og bruskværkskartoucher under postamentet . Nyere ot tekantet bærestolpe. 
Samtidig opgang med dør og panel svarende til Toreby, kun har panelets 
halspilastre skællagte skiver på skaftet i stedet for kannelering. Sekskantet 
himmel med rankeværk på gesimsen, englehoveder under hjørnerne og store, 
gennembrudte topstykker. Under loftets midtfelt er ophængt en due. Stol, 
opgang og himmel står i blank, ferniseret eg. 

Stolestaderne er nye. 1803 var de lukkede, men en del manglede døre (syn). 
Et †skab i muren nord for alteret blev t i lmuret 1805 (syn). 
†Dørf lø j . På kirkedøren stod 1755 følgende indskrif t : »Hvad har Gud gjort 

Aa. Rl. 1942 
Fig. 11. Eskilstrup. *Døbefont (s. 1306). 
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mod [dig]? Hvad har du gjort mod Gud? 
Siden du var her sidst. Fornye din pagt 
med Gud i Poenitentze, søg med bøn, 
hvad du behøver til sjæl og legeme, hør 
hvad Gud befaler dig i sit ord. Saaledes 
igjennem denne forgaard aabner man 
himlen. Renoveret 1717« (præsteindb.). 

Nyere orgel på seks stemmer, bygget 
af M. Sørensen, Horsens. 

*Pengeblok af jernbunden eg med cy-
linderformet hængelås. Fra en †penge-
blok stammer muligvis en *cylinderlås 
af middelalderlig form. Begge dele i 
stiftsmuseet. 

Præsterækketavle fra 1717 med nav-
nene på præsterne siden reformationen, 
opsat Alle Helgens aften i det andet 
jubelår af Mogens Knudsen Hosum »sine 
Brave, nu Salige Formend for anvendte 
Flid i Embedet , Særdeles sin Kiære 
Salige Fader for afstandene Brød Til 
Ære og tacke-minde«. Trætavle med 
profileret ramme og gul kursiv på sort 
bund. Sml. Ønslev (s. 1292). Tidligere 
på skibets nordvæg, nu nedtaget og 
henlagt under orgelet. 

Solur af kalksten, rimeligvis fra 1727, 
da en ny solskive blev malet (rgsk.). I 
våbenhusgavlen. 

Klokke, »omstøbt i Anker Heegaards 
etablissement paa Frederiksværk 1892«. 
Ophængt i tårnets tagetage i klokkestol fra 1710 (rgsk.) med plads til to klokker. 

†Klokker. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke på halvandet 
skippund, eet lispund (248 kg). 1719 blev en ubrugelig klokke sendt til Nykø-
bing for at omstøbes (inventarium). Muligvis er støbningen mislykket i første 
omgang, thi først 1723 blev den ophængt, og klokkestøber Henrich Thessin 
fik sin betaling (rgsk.). 1747 var klokken i København for at omstøbes hos 
»kaptajn og getmester« Holtzmann (rgsk.). 



1308 F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. I k o r g u l v e t f o r a n k n æ f a l d e t l igger m e d bags iden o p a d to g r a v s t e n 
af ø l a n d s k k a l k s t e n , den ene 182 x 111 cm, den a n d e n 81 x 53 c m . Begge 
skal v æ r e v e n d t o . 1900. Den s t ø r s t e e r v i s t i den t i sk m e d en s to r g r a v s t e n over 
s o g n e p r æ s t J . R . Soe lgaa rd , død 1743, som 1755 l å f o r a n a l t e r e t ( p ræs t e indb . ) . 

*Grauramme a f e g e t r æ m e d u b e h j æ l p s o m t s k å r n e f o r d y b e d e v e r s a l e r : 
»Ligger he r u ( n ) d e r disse s t ene K n u d J ø r g e n s ø n F y n b o som d ø d e i S ø r u p den 
12. d a g j u n i i a n n o 1660«. I s t i f t s m u s e e t . 

†Grauramme . Zidzel J e n s D a t t e r , død i S ø r u p 12. m a j 1636 ( p r æ s t e i n d b . ) . 

Regnskaber 1630—57; Regnskaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21; Kopier 
af Kasseregningerne for Hans Majestæts Kirker i Falster 1725—65 (stiftsøvrigheds-
arkivet, LA); Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1680—1767 (RA). — 
Synsprotokol over Falsters norre herred 1803—32, fortsat i syn for Falsters sdr. hrd. 
1833—44; syn over Falsters provsti 1845—55, 1856, 1857—70 (provstearkivet, LA). -
Dokumenter og Rreve for Herrederne 1464—1762, div. år (stiftsøvrighedsarkivet, LA). 
— Museumsindberetninger af J. Kornerup 1893 og 1895 (kalkmalerier), M. Clemmensen 
1915, O. Norn 1940, E. Lind 1942 (kalkmalerier) og Aa. Roussell 1953. 

J. Kornerup: Notesbog II. 1893—94. S. 15 f., 71 og 79 ff. (NM). Samme: Notesbog 
VIII . 1895—96. S. 27 (NM). — Henry Petersen: Notesbog IV. 1895. S. 33 (NM). -
M. Clemmensen: Notesbog III. 1915. S. 78 f. (NM). 

1 Kirkehist. Saml. 3. Rk. VI, 449, 458. 2 Suhms Saml. II, 2, 1. 3 Rentekammeret. 
Rytterdistrikternes Kontor. Bilag til kgl. Ekspeditioner Nr. 23, 3. maj 1767 (RA). 
4 Hjelholt : Falsters Historie II, 599 f. 5 Dok. og Rreve for Herrederne. 6 Sjællandske 
Tegneiser 1665, fol. 285. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 13. Eskilstrup 1788. 



Aa. Rl. 1942 
Fig. 1. Tingsted. Ydre, set fra øst. 

T I N G S T E D K I R K E 
F A L S T E R S N Ø R R E H E R R E D 

Kirken var i katolsk tid viet til S. Peder1 (sml. †altertavle, s. 1319). Om kirkens ejer-
forhold i middelalderen vides intet. Senere tilhørte den kronen sammen med det 

falsterske ryttergods og blev på auktionen over dette 1767 solgt til agent von Westen2 , 
men tilbagekøbtes af staten3 , som derpå ejede kirken, indtil den blev købt af bønderne 
i Tingsted og Taaderup. 

1530 afholdtes gejstlighedens landemode i Tingsted kirke4, og som navnet antyder 
var stedet knyt te t til ældre tiders retsvæsen. 1511 holdtes Falsters landsting på kirke-
gården5, og året efter førte kong Hans her forsædet ved en undersøgelse i en strid 
mellem lensmand og biskop6. Tidligere havde kirken været ramme om storpolitiske 
forhandlinger, idet Kristoffer 2. her havde indgået forlig med marsken Ludvig Eber-
stein 1325 og i 1329 sluttet fred med grev Johan7 . I en senere tid blev de to herreders 
fælles ting holdt i en bygning tæt op til kirkegården8. 

K i r k e n l igger no rd l ig t i b y e n på en hø j , som i øs t h a r sin s k r å n i n g næs ten 
he l t i nde v e d b y g n i n g e n . K i r k e g å r d e n e r u d v i d e t t i l alle s ider og h a r m u r e 
af, k l ø v e t k a m p m e d c e m e n t a f d æ k n i n g u n d t a g e n m o d syd, h v o r der e r j e r n -
r æ k v æ r k . I v e s t er en køre låge me l l em m u r e d e piller, i syd to j e rn låge r . K i r k e -
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gården har tidligere haf t kampestensdiger (rgsk.) med en låge mellem murede 
piller mod øst og med kirkerist (rgsk. 1642 og 1713—14) og port og låge mod 
vest. Den sidste blev fornyet med mur og tag i 9 x/2 alens længde, 5 alens 
højde og 1 alen 2 1/2 kvarters tykkelse i 1721 (rgsk.). Porten var 1732—33 
malet med kongens og dronningens navne, og 1747—48 blev port og låge 
malet rød med hvide lister og det nye kongepars navne (rgsk.). 

Kirken består af romansk apsis, kor og skib opført samtidigt af rå og kløvet 
kamp og kridt samt sengotisk tårn og våbenhus af munkesten i munkeforbandt . 

Den romanske kirke har over kamp en skråkantsokkel af kridt med 7 cm 
fremspring. Murværket består overvejende af kampesten, men kun undta-
gelsesvis med klovflader, idet stenenes naturlige, ganske f ladt rundede over-
flade ses mellem de brede fuger, der, som det ses over våbenhusloftet, har 
stået med skarpe rillefuger. En vis skiftegang er søgt gennemført. Ved hjørner 
og vindues- og dørindfatninger er brugt kridtstenskvadre, og den øverste 
trediedel af skibets sydmur og store dele af gavlene er ligeledes af kridt. 
Det tilmurede apsisvindue har udvendig en profilering bestående af en flad 
karnis mellem små platter. Hele vinduet er af kridt, dog ligger der som slut-
sten i buen en teglsten, der måske er indlagt ved en reparation ligesom tegl-
stenene i den synlige del af sålbænken; i lysningen har vinduet en 6 cm bred 
rille til karmen. I apsidens sydside er indhugget et lille, nu tilmuret, kurve-
hanksbuet vindue. Apsis har gesims af t re udkragninger af moderne sten. 
Korets gavltrekant er udvendig ommuret i krydsforbandt, indvendig består 
den af kridtstenskvadre. Gavlkammene har top- og fodtinder. Korets lang-
mure har ingen oprindelige detailler. Gesimsen består af et savskifte mellem 

Fig. 2. Tingsted. Plan. 1:300. Målt af B. Cock-Clausen 1942. 
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to udkragninger, alt af munkesten. 
Endnu 1803 var et romansk nordvindue 
bevaret (syn). 

Skibets østgavl består foroven af kamp; 
gavlen er dog udvendig omsat og har 
en lille toptinde, men ingen kam. Skibet 
har mod syd en høj, smuk, rundbuet 
portal, der udvendig er profileret med en 
karnis udenom et rundled. Lysnings-
falsen synes at være afhugget. Midt på 
sydmuren er et romansk vindue delvis 
ti lmuret og i 1646 (rgsk.) omdannet til 
luge. Den forhuggede lysning har en 
7 cm bred rille til rammen. Spor af et 
lignende vindue ses østligt i muren. Der 
findes hverken gesims eller sugfjæl. Den 
tilmurede nordportal er meget grov og 
viser end ikke regulære false; i øst går 
kampestenene flere steder helt ud i fal-
sen, i vest består falsen af forgnavede kridtsten. Vinduer som på sydsiden, dog 
er det vestre velbevaret og blot t i lmuret i lysningen. Ingen gesims, men 
udstikkende skalke. Skibets vestgavl (fig. 4) er forneden af rå kamp. Gavl-
trekanten er udvendig af kridt og har på hver side af tårnet en rest af en gavl-
kam, hvis videre forløb endnu ses i tårnmuren markerende en taghældning på 
45°, hvilket er stejlere end skibets nuværende. I gavltoppen lindes en lille, til-
muret korsglug, der indvendig sidder i en rektangulær blænding. Gavltrekanten 
har, som vistnok ikke ualmindeligt ved romansk murværk, været armeret med 
egetømmer. Bindig med murfladen er i rejsehøjde på begge sider indlagt en svær 
bjælke, den ydre er nu forsvundet, den indre måler ca. 23 x 30 cm og ender ca. 
60 cm fra langmurene; den ligger på det nederste af to afsæt i indersidens kampe-
stensmurværk. Fra bjælkerne har været rejst slanke stivere, indvendig to kortere 
fra midten af bjælken vinkelret på taglinierne, udvendig har stiverne været 
rejst parallelt med taglinierne og været kæmmet over hinanden i et kryds 
ca. 3 m under toppen, og inder- og ydersidens stivere danner således tilsam-
men et diagonalt net. De måler ca. 1 0 x 8 cm og har, i hvert fald udvendigt, 
været skjult bag puds. De forvitrede rester af en T-profileret egeplanke, 
29 cm bred, 3 cm tyk, rager ud fra muren ca. 50 cm under krydset. 

Det indre. Apsidens halvkuppel er støbt i mørtel og går glat ned i under-
væggen. Korbuen er rund med kragbånd af 25 cm højde og 11 cm fremspring 
skåret af kridt og profileret med kvartrunding og karnis. Korets overvægge 

M. M.1911 
Fig. 3. Tingsted. Skibets ostgavl, set fra kor-

loftet (s. 1312). 
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Fig. 4. Tingsted. Skibets vestgavl. 1:100. Målt af Helge Foss 1942 (s. 1311). 

er af kamp og øksehuggede kr idtkvadre; de er pudsede indtil rejsehøjde. 
I østgavlen, der væsentlig er af kridt, er en rektangulær åbning ind til apsis-
loftet. I gavltrekantens fodlinie ligger i begge sider en svær egebjælke, over 
apsis bindig med muren, over koret stikker den mod nord ud fra muren. 
Sidstnævnte bjælke måler 23—29 x 15 cm, tykkest på midten, og har søm på 
undersiden, der har holdt 3 cm loftbrædder. Midt over den står et kryds af 
ca. 1 0 x 7 cm eg med skæringspunkt 40 cm over bjælken; krydset er helt 
indbygget i gavlmuren. Over krydset stikker et 11 x 10 cm egetømmer i stejl 
nedad skrånende stilling ud af muren, det har måske hørt til en længde-
afstivning. Korloftets vestmur (fig. 3) er forneden af kamp, foroven og langs 
taglinierne af kridt. Bindig med murfladen ligger 98 cm højere end bjælken 
i østgavlen en velbevaret egebjælke, 19x27—36 cm, tykkest på midten, for-
tykkelsen væsentlig på oversiden. Tappet ned i den står et kryds af eg, 
10 x 11 cm, med skæringspunkt 125 cm over bjælken og 220 cm mellem fod-
punkterne. Krydset kan følges helt op til det nuværende kortag og passerer 
et utvetydigt , gammelt tagspor, forskælling til teglsten, der markerer den 
ældre, lavere hældning af kortaget. Midt på den vandret te bjælke ses enden 
af en egeplanke på 5 x 34 cm, bladet ned i bjælkens overkant. Bjælkerne og 
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krydsene i korets gavle må have været 
t i l tænkt samme afstivende funktioner 
som konstruktionerne i skibets vestgavl. 
Skibets langmure er væsentlig af kamp; 
de er groft pudsede ovenpå en glattere 
underpuds. 

Ændringer og tilføjelser. I koret er 
indbygget et gotisk hvælv med halv-
stens ribber uden overribber, og halv-
stens vægbuer, der i øst omtrent følger 
apsishvælvets forkant. Falsede hjørne-
piller med lavt vederlagsbånd. I 1851 
var adgangen til korloftet gennem en 
lem i hvælvingen (syn). Ligeledes i 
gotisk tid er i skibet indbygget to 
krydshvælv med helstens g jordbue og 
vægbuer og flere steder med søm langs 
kappekanterne. Helstens overribber og 
falsede vægpiller med høj t vederlagsbånd. Østligt i skibet ses i hver side 
rester af et fladbuet eller kurvehanksbuet vindue fra gotisk tid eller fra 
renaissancetiden. Det nordre er vistnok det, der i 1803 blev krævet flyttet 
længere ned (syn), efter at det i 1753—54 havde fået ny blyrude (rgsk.). 
Det søndre blev udvidet 1760—61 og fik stolpe og løsholt (rgsk.). 

Tårnet er sengotisk. Sydsiden har en t i lmuret dør, der udvendig er spids-
buet, indvendig fladbuet. Tårnrummet har moderne vindue mod vest og 
åbner sig mod skibet med en lav, rund bue. Det samtidige tårnhvælv er fem-
ribbet, af hensyn til tårntrappen, og nærmest kuppelformet; det har halv-
stens kapper og ingen overribber. Hver t af de to mellemstokværk har mod 
syd en lille glug, der indvendig har brede smige under en fladbue. Klokke-
stokværket har mod syd og vest tvillingglamhuller med en lille blænding 
over, den vestre rund, den søndre med spærstik. Nordsiden har kun enkelt 
glamhul, fladbuet som de andre, og alle sidder de ind- og udvendig i rund-
buede spejl. Nord- og sydsiden har gesims af to små udkragninger; de to 
andre sider mangler gesims, hvilket måske tyder på, at tårnet oprindelig har 
haf t blændingsgavle i øst og vest. Det nuværende pyramidespir skal være 
opført 1723 (præsteindb. 1755). Samme år omtales tårnets østre gavl, og der 
indkøbtes en del tømmer, deriblandt en 8 1/2 alen lang spidsbom til at sætte 
fløjen på; denne udførtes af smeden med kongens navnetræk og krone (rgsk.). 
I den nuværende vindfløj står 1922. Tårntrappen står i t å rnrummets nord-
vestre hjørne, dens mure synes ikke at være i forbandt med tårnet . En nu 

Danmarks Kirker, Maribo amt 83 

Aa. Rl. 1942 

Fig. 5. Tingsted. Dørfløj (s. 1314). 
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t i lmuret dør har fra tå rnrummet fort ind til spindeltrappen, der har tønde-
hvælvet loft og små glugger mod nord og vest samt døre til klokkestokværket 
og et nu forsvundet mellemstokværks bjælkelag. Den udvendige dør forneden 
er senere udhugget. 

Våbenhuset er i sengotisk tid opført på svær kampestenssyld. Døren i syd-
gavlen er udvidet og har nu en i 1688—89 fremstillet, jernbeslået dør med 
Christian 5.s monogram (fig. 5). Den glatte gavl har en lille glug med trappe-
stik. Kamme og tinder må være opført efter 1806, da der blev krævet en 
stejlere tagrejsning på våbenhuset (syn). Gesimsen består på vestsiden af 
to små udkragninger, på østsiden af et savskifte. Indvendig er i hver side 
to fladbuede spareblændinger, der hver har haf t en lille glug. Nu er mod øst 
indhugget et cirkelvindue. Loftet dannes af en tøndehvælving af brædder 
fra ny t id ; denne har afløst et bræddeloft fra 1758—59 (rgsk.). 

Tagværkerne er overalt fornyede eller stærkt omsat med delvis anvendelse 
af gamle materialer og tækt med vingetegl. De er alle stejlere end oprindeligt. 

Kirken har nu spidsbuede jernvinduer. I vest blev 1756—57 indsat et nyt , 
f irerammet trævindue (rgsk.). Gulvet består i kirken af gule fliser og mursten, 
i våbenhuset af moderne sorte og gule fliser. Udvendig er kirkens mure over 
en t jære t sokkel dækket af mange lag lyserød kalkning; dybt nede ses et 
mørkrødt kalklag. 

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

I 1400'rnes sidste f jerdedel har Elmelundemesteren dekoreret korets og 
skibets hvælv. De har endnu 1803 stået fremme (syn), men er derefter blevet 
overkalkede for a t ter at blive afdækket i 1887 af Magnus-Petersen, der under-
kastede billederne en omfattende opmaling og supplering i 18899. Både 
ikonografien og dekorationen er kendt fra Elmelundemesterens øvrige arbej-
der, først og fremmest i de møenske kirker10, og særlig indskriftbåndenes 
tekst viser, at mesterens forlæg kan føres tilbage til Biblia Pauperum1 1 , 
fa t t igmands bibel. Billederne er fordelt således, at der i hver kappe er malet 
en hovedscene — i koret og skibets østre hvælv fra Jesu barndomshistorie, 
i vesthvælvet fra det gamle testamente og to moraliserende billeder — i 
kappefligene kan være enkelte figurer eller symboler. Baggrunden er udfyldt 
af spinkle, blomstrende ranker og skabelonmalede strøblomster. Langs hvæl-
venes buer er malet de for mesteren meget karakteristiske spiralblade, rib-
berne har sparremønster og gjord- og vægbuer bladranker. I kappetoppene 
er store fantasiblomster. 

I korhvælvets østkappe fandtes et »højst utydeligt og fragmentarisk Bil-
lede« af bebudelsen. Den kronede Maria sidder på en tremmestol foran sin 
læsepult og rækker armene ud mod Gabriel, der i hænderne har et skr i f tbånd: 
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»ave [maria] gracia plena d(omi)n(u)s 
tecum« (»hil dig Maria, fuld af nåde, 
Herren er med dig)«; Marias svar svæ-
ver over hendes hoved: »ecce ancilla 
d(omi)ni« (»se, jeg er Herrens t jener-
inde«). Sydkappen har Marias besøg hos 
Elisabeth. Maria bærer krone på ud-
slaget hår, Elisabeth har glorie og står 
foran en bygning, der har kors på taget 
og derfor, meget uhistorisk, må være 
en kirke. På skrif tbåndet læses: »visi-
tat io marie« (»Marias besøg«). I vestre 
kappe er malet en smuk fremstilling af 
hyrdernes tilbedelse, som er interessant 
ved at vise, at kunstneren har ret te t 
på sit arbejde. Således er Josef f j e rne t 
til fordel for staldens tag og Bethlehems-
stjernen, Jesusbarnet har oprindelig løf-
tet sit hoved fra underlaget, og bag 
æslets hals har der stået en hyrde. Mod 
nord er omskærelsen fremstillet. Jesus-
barnet ligger på et alter, Maria støtter 
hans hoved, mens en gejstlig med bispe-
hue foretager operationen; på den sidste figur er overkroppen og underansigtet 
rekonstrueret. Bag ham står en messetjener med en lang kerte. Indskriften 
lyder: »circumcissio d(omi)ni« (»Herrens omskærelse«). 

I skibets østlige hvælving, hvor billederne var langt bedre bevaret end i 
koret, fortsætter de i det østre hvælv med den traditionelle fremstilling af 
de hellige trekonger. I kappefligen under Maria er malet en enhjørning, 
der er symbolet på jomfrufødslen. I sydkappen er et billede af barnemordet 
(fig. 7), der er ejendommeligt ved, at Herodes på sin trone ikke er i kongeligt 
skrud, men bærer almindelig verdslig dragt med kort kjortel og tvefarvede 
hoser. På skrif tbåndet læses: »isti pro cristo mundo tolluntur ab illo« (»disse 
borttages fra denne verden i stedet for Kristus«). Sammen med denne scene 
er fremstillet det af maleren meget yndede »sædemandsunderet« (jfr. DK. 
Præstø, s. 967 anm.). Det er, ikke mindst i betragtning af, at kalkmalerierne 
endnu i 1800'rne stod uoverkalkede, værd at bemærke, at Evald Tang 
Kristensen i året 1900 i nabosognet Nr. Ørslev opnoterede en formentlig 
senmiddelalderlig legendevise, der forklarer billedet12. Indskrif tbåndet oply-
ser: »hic semen deponitur« (»her mejes sæden«). Forneden er malet en sprin-

83* 

Fig. 6. Tingsted. Kalkmaleri, Josef, i skibets 
østhvælv (s. 1316). 
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gende hind og en hjort . I vestkappen blev flugten til Ægypten fremdraget i 
»en mærkelig god stand«. Det er et smukt billede, hvor ikke mindst den tro-
skyldige Josefskikkelse (fig. 6) viser mesterens fortrin. I den nordre kappe 
er en fra det vanlige skema afvigende fremstilling af Kristi dåb (fig. 8). 
Johannes Døberen er iført en prægtig, blomstret kjortel og salver Kristus, 
der nøgen knæler i floden og over sit hoved har helligåndsduen, der ligesom 
frelseren selv har korsglorie. Til venstre står en engel og venter med Kristi 
kjortel i hånden. Indskriften er fejlskrevet eller forkert læst af Magnus-
Petersen som: »dum baptisdum xps bapt inua sacratur«, hvilket ikke giver 
nogen mening og sikkert i overensstemmelse med biblia pauperum skal 
være: »dum baptizatur xps baptisma sacratur« (»ved at Kristus døbes, hel-
liges dåben«). Til højre for dåbsscenen står den hellige Barbara som en kronet 
jomfru med sit tårn, og forneden er et næsten udslettet billede af den hængte 
Judas og af S. Ursula med pilen. 

Den vestre hvælvings billeder var mindre godt bevarede, navnlig i syd-

Fig. 7. Tingsted. Kalkmalerier i skibets østhvælvs sydkappe. Barnemordet og sædeunderet 
(s. 1315). Ef ter akvarel af Magnus-Petersen 1887. 
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Fig. 8. Tingsted. Kalkmalerier i skibets østhvælvs nordkappe. Øverst Jesu dåb og S. Barbara. 
Nederst Judas og S. Ursula (s. 1316). Ef ter akvarel af Magnus-Petersen 1887. 

og vestkappen. Mod syd ses syndefaldet, hvor slangen har menneskelig over-
krop og bruger begge hænder til at uddele æbler med. I kappefligen under 
Eva står Maria Magdalena med en salvekrukke i hånden. I vestkappen er 
malet uddrivelsen af paradis og Adam og Eva siddende modfaldne på hver 
sin sten, mens en engel overrækker Adam en hakke. De to andre kapper 
er viet moraliserende billeder. Mod nord ses »lykkehjulet«, som til venstre 
bestiges af en yngling, mens en mand i sin fulde kraf t stolt troner øverst på 
hjulet med et slankt vinglas i hånden. Til højre styrter en ældre, skægget 
mand af hjulet, og under det ligger en nøgen olding med sammenbundne 
hænder. Over figurerne er malet indskrifterne: »regnabo, regno, regnavi« og 
»sum sine regno sic tra(n)sit gl(ori)a mundi« (»jeg vil herske, jeg hersker, jeg 
har hersket« og »jeg er uden rige, således forgår verdens herlighed«). I den 
østre kappeflig er den også andet steds fra kendte fremstilling, hvor en djævel 
med en spand i hånden hjælper en kone med at kerne. I østkappen har 
mesteren gentaget sit yndlingsmotiv med den rige og den fatt ige mands bøn 
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til Kristus, der ligesom i Aastrup er fremstillet stående som smertensmand 
imellem dem. Den fatt ige mands tanker går til Kristi fem vunder, mens 
den rige mand tænker på hus og stald. Deres bønner er ud t ryk t i skriftbånd, 
henholdsvis: »deus gracia esto mihi peccatori« (»Gud være mig synder nådig«) 
og »miserere mei deus« (»Gud forbarm dig over mig«). 

Ved Magnus-Petersens undersøgelse af apsishvælvingen og korbuens under-
side fandtes kun »Rester af temmelig raa t malede Ornamenter . . . hvilke 
baade i Farver og hele Characteer vidnede om en senere Tid«. 

I N V E N T A R 

Romansk, muret alterbord, dækket af en fremspringende, muret kridt-
stensplade med skråkant ; bordet er 120 cm hojt, 152 cm langt og 89 cm 
bredt, upudset og ukalket. På kantens underside ses spor af en malet deko-
ration med rode farver. I bagsiden er en nyere niche. 

Alterbordspanel (fig. 10) fra 1600'rnes begyndelse. Forsiden består af een 
stor fylding i profileret ramme omgivet af en æggestav på de tre sider, 
endestykkerne er glatte. Stafferingen er sandsynligvis f ra 1635, da Antoni 
Maler (dronning Sophies hofmaler Antonius Clement) fik 118 sldlr. for at 
staffere »en altertavle med et panel og to vinduer« (rgsk.). I forsiden tre 
malede nicher med kvindefigurer i brogede dragter: Troen med kors og kalk, 
Håbe t med anker og Kærligheden, som er omgivet af fire but tede børn, af 
hvilke det ene holder et brændende hjerte. Nicherne adskilles af fire slanke, 
en grisaille malede hermer, forestillende Retfærdighed, Klogskab, Styrke og 
Mådehold. Hermerne har mørk brun baggrund, rammeværket er blåt med 
forgyldning og æggestaven hvid- og rødstafferet. På endepanelerne er malet 
grønne, nu stærkt afskallede draperier samt foroven en gul og rød tunget 
kan t med kvaster. Farverne står overalt meget smukt. 

†Alterklæder. 1) 1690 kobtes flos samt guld- og solvkniplinger til et alter-
klæde og 2) 1766 anskaffedes et nyt af rødt plyds med sølvgalloner (rgsk.). 

Altertavle (fig. 10) i høj-renaissance fra 1616. Storstykket indeholder eet 
felt i æggestavramme flankeret af to kannelerede pilastre stående på volut-
svungne konsoller. Foran pilastrene to frisøjler med korinthiske kapitæler 
og attisk profilerede baser, stående på postamentfremspring med beslagværk 
og rosetter. Storsøjlerne bærer den stærkt fremspringende gesims, hvis under-
side er smykket med beslagværk og rosetter; gesimsen har glat frise og der-
over en æggestav og en karnisprofileret tandsnitliste. Det kvadratiske topfelt 
står på et glat, gennemløbende postament og flankeres af to slanke felter 
med beslagværk, foran hvilke står to fri tstående hermer med volutkapi-
tæler og -arme samt svungne skafter med beslagværk og f rugtbundter . Over 
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Aa. Rl. 1942 
Fig. 9. Tingsted. Indre, set mod øst. 

en topgesims med profileret tandsnitfrise afsluttes tavlen med en lille tre-
kantgavl. Storvingerne er udformet som rektangulære sidefløje i pærestav-
ramme, på hvis yderside de egentlige vinger med beslagværk, rosetter, bosser 
og småspir er anbragt. På oversiden findes tilsvarende topstykker med spir, 
mens de små hængestykker på undersiden nu er anbragt lodret på stor-
stykkets ramme, hvilket kan være sket samtidig med at fløjene er hævet 
et stykke over deres oprindelige plads. Topstykket har ligeledes små vinger 
med beslagværk og spir. Yderst på topstykkets postament står to store, 
forneden vaseformede, spir og på trekantgavlen yderligere tre mindre spir. 

Den nuværende staffering med grønt, hvidt og gult s tammer antagelig 
fra 1833 (sml. ndf.), men de oprindelige frakturindskrif ter er bevaret : i 
postamentfeltet 1. Kor. 11, 9, på gesimsen 1. Kor. 11, 26 og på fløjene de 
ti bud og nadverordene. I topfeltet er dronning Sophies kronede våben malet 
og i gavltrekanten et kronet S og årstallet 1616. I storstykket sidder et 
maleri af nadveren (olie på lærred), beslægtet med alterbillederne i Nebbe-
lunde (s. 779) og Vigsnæs (s. 963)13, »restaureret« 1833 af I. C. Broge (syn), 
som på bagsiden har skrevet: »Malet af I. C. Broge i Nykiøbing 1833«. 

†Altertavle. 1706 fandtes S. Peders billede i kirken14, antagelig hidrørende 
fra en altertavle. 
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Altersølv. Kalk fra 1700, forgyldt, 21,5 cm hoj. Sekstunget fod med fod-
plade og plat te over vulst, sekskantet skaft og stor knop med en bølgekant 
på midten og akantusblade og bukler på over- og undersiden. Forholdsvis 
lavt bæger med nyere hældetud. På foden er fastloddet et lille krucifiks. 
På fodpladen to bystempler for Nykøbing, et stempel med årstallet og 
Anders Jensen Scheels mestermærke (Bøje 2108). Samtidig, forgyldt disk 
med lille påloddet krucifiks. Oblatæske f ra 1732, cylinderformet, med platte 
over vulst på låget. Højde 5,7, tvm. 9,8 cm. Under bunden graveret vægt-
angivelse, 12 lod. Nykøbings bystempel 1732 og mestermærke for Jacob 
Synderborg (Bøje 2112). Skænket af menigheden (rgsk.). En blå, oval spån-
æske, 12,5 cm lang, er sikkert identisk med en malet buddike, som anskaf-
fedes til alterbrødet 1725 (rgsk.). Vinflaske af manggods fra 1818, kasseformet, 
26 cm høj, med skruelåg og bærerem. På den ene side graveret kursivind-
skrif t : »Tingsted Kierke Flaske 1818«. I låget stempel med initialerne C N B 
(Christen Norberg) 1808 omkring en kande. †Vin f laske af tin, to potter stor, an-
skaffedes 1630 og omstøbtes 1726 af kandestøber Ole Holm i Nykøbing (rgsk.). 

Sygekalk f ra o. 1630 med nyere skaft og knop. 11 cm høj. Sekstunget fod 
med fodplade og rudemønstret s tandkant ; t r indt skaft og flad, buklet knop, 
rimeligvis fra 1700'rne, halvkugleformet bæger med indprikket indskrif t : 
»til Taaderup Kierche«. På fodpladen to ens stempler, vist for Hans Nielsen 
Hugaf i Nykøbing (Bøje s. 308 og tillæg s. 68). Glat disk med cirkelkors. 

Alterstager f ra o. 1675, svarende til stagerne i Ønslev (s. 1288). 34,5 cm høje. 
†Messehageler. 1) 1646, »med guld- og sølvspidser, silke og af perdeuan(?)«. 

2) 1742, af fløjl, med sølvgalioner (rgsk.). 
Døbefont, romansk, af granit. Bred, buget kumme med en kraft ig tovstav 

forneden og en spinklere langs randen. Kort , konisk skaft faststøbt i et fod-
stykke af cement. Intet afløb. Tvm. o. 75 cm. (Mackeprang: Døbefonte s. 121). 

Dåbsfade. 1) O. 1575, af sydtysk arbejde. I bunden det habsburgske våben 
omgivet af en minuskelbort: »Got sei mit uns«; på randen springende hjorte 
og hunde, indstemplede ornamenter samt to senere indgraverede våbenskjolde, 
det ene med en flakt ørn og initialerne S B, det andet firdelt og med initia-
lerne C T. Tvm. 61 cm. 

2) O. 1625, af nederlandsk herkomst. I bunden Isaks ofring, på randen 
hjorte og hunde, alt på baggrund af rigt drevet og graveret rankeslyng. 
Tvm. 68 cm. Anskaffet til kirken 1693 (rgsk.). 

Dåbskande af tin fra o. 1850, stemplet Hans Høy. 
Fontehimmel (fig. 11) fra 1742, da Rasmus Kisbye gjorde et nyt sirligt 

dække over fonten (rgsk.). Himmelen består af en lav, ot tekantet ramme, 
som bærer store, løgformet udsavede topstykker endende i småspir. Under-
siden er inddelt af lister omkring en ot tekantet midterroset. Ophængt i en 
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Fig. 10. Tingsted. Alterbordspanel og altertavle (s. 1318). 

vandret , ot tekantet bjælke, som er indmuret i t r iumfmurens vestside. Sam-
tidig, smuk staffering, udført af maler Ehlers (rgsk.). Undersiden og rammen 
har blå marmorering, som sidstnævnte sted danner baggrund for små for-
gyldte festons. Topstykkerne er røde med forgyldte, stiliserede blomster og 
gyldne spir. Et †trædække til fonten nævnes 1721 (inventarium). 

Krucifiks fra begyndelsen af 1700'rne, skænket — og muligvis også skåret 
af kirkeværgen Hans Lavridsen (inventarium 1721). Figuren er ca. 1 m 

høj, kroppen stærkt modelleret med enorm, hvælvet brystkasse, armene er 
kraftige, men benene magre. Lille snævert lændeklæde. Samtidigt korstræ 
med ot tekantet tavle forneden, hvori skriftstedet Johs. 1, 29 står med fraktur . 
Stafferet med gullig hudfarve og grønt lændeklæde. Oprindelig ophængt på 
skibets nordmur, nu over korbuen. 

†Korgitter omtales 1755 som et malet træ-sprinkelværk (præsteindb.). 1692 
blev det repareret med pære- og asketræ, piller og knapper og året efter 
stafferet (rgsk.). 1844 ønskedes gitteret mellem kor og skib bort taget (syn). 

Prædikestol i bruskbarok fra 1633 (rgsk.), skåret af Jørgen Ringnis. Stol, 
himmel og opgang svarer nøje til Kippinge (s. 1236), blot er dørfløjen bevaret 
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(sml. Eskilstrup, s. 1306). Bærestolpen 
er fornyet 1752 (rgsk.). 

Staffering fra o. 1830 med hvidt, blåt, 
grønt, gult og guld. Indskrifter og male-
rier fra Anthonius Clements staffering 
1633 (rgsk.) bibeholdt eller gentaget. 
I postamentfelterne står latinske skrift-
steder med kursiv: Matth. 11,28, Mark. 
4,9, Luk. 3,8 og Johs. 1,29. På opgangs-
portalens frise står med kursiv: »Erlig 
Welbyrdig och strenge Bidder, Her Palle 

Rosenkrantz haffuer Bevilgit denne Præ-
dicke stoel paa Kirckens bekostning. 
Anno 1633«. I topstykket over portalen 
er malet et alliancevåben tilhørende 
Palle Rosenkrantz og Lisbeth Lunge. 
I dørens arkadefylding er i brunlige 
toner malet et billede af Paulus sva-
rende til t re malerier af Johannes Dø-
beren, Kristus og Moses i opgangspane-
lets felter. Bag på døren er malet en 
præst med bog. I himmelens frisefelter 

står med versaler skriftstedet Luk. 2,10 på latin, på et af topstykkerne den 
udvalgte prins Christians monogram og i et hængestykke sognepræst Oluf 
Thøgersen Schyttes initialer15. 

Stolestader. 1) 13 lukkede stole i skibets nordside stammer antagelig fra 
o. 1600. Gavlstykkerne har nederst et kvadratisk felt indrammet af en kar-
nisprofileret liste; derover to kannelerede pilastre med profileret base og 
kapitæl og øverst en af profillister indrammet trekantgavl. Dørene har store 
rektangulære fyldinger i profileret rammeværk. Bygpanelerne har fyldinger 
i renaissanceprofileret rammeværk. 

2) 20 lukkede stole i sydsiden og 6 i tå rnrummets nordside er rimeligvis 
identiske med 26 stole, som Henrik Snedker i Nykøbing 1635 fik betaling 
for (rgsk.). Gavlene har nederst udskårne felter med varierede ornamenter, 
beslagværk, rosetter, slyngværk m. m., derover en kanneleret pilaster og 
øverst en t rekantgavl indrammet af æggestav- og tandsnitlister bærende tre 
små spir. I dørenes rektangulære fyldinger er skåret en rundbuet arkade 
bestående af flade slyngbånd og i buehjørnerne t rekantede bosser. De fleste 
baggavle er glatte, enkelte slutter med en profilindrammet t rekant . 

Ny staffering med lysgrå bundfarve. 1854 var stolene næppe værd at 

E. Skov 1952 

Fig. 11. Tingsted. Fontehimmel 1742 (s. 1320). 
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male, og året efter tales der om nyt 
stoleværk (syn), hvormed der dog kun 
kan menes en istandsættelse af det 
gamle. 

Degnestol af landligt snedkerarbejde 
fra o. 1600. Forsiden består af fire slanke 
fyldinger i profileret rammeværk med 
tandsnitgesims. Indvendig en skrå pult 
med flere indskårne navne. Mod øst 
en smal gavl med udskåret halvroset 
foroven, hvorunder en rosetbort og et 
bånd af spidse tunger. Hø j t rygpanel 
med fyldinger og foroven en tungebort . 
Mod vest lukkes stolen af et senere 
fyldingspanel, og ved nordvesthjørnet 
er anbragt en barok snoet halvsøjle, 
muligvis hidrørende fra †korgitteret (s. 1321). Stolen står i korbuens sydside. 

†Skriftestol udførtes 1650 af Werner snedker (rgsk.). 
Pulpituret er opsat 1650 af Werner snedker (rgsk.). Brystningspanelet 

består af 14 hammerfyldinger adskilt af nedad tilspidsende halspilastre med 
udskåret slyngværk på skafterne over et postament med diamantbosser. Under 
kronlisten en æggestav. Rammeværket er stafferet som stolestaderne, under 
den grå farve spores gamle frakturindskrif ter . I fyldingerne er brunt i brunt 
malet de tolv apostle, Paulus og Frelseren. Pulpituret , der nu er anbragt 
i skibets vestende, stod tidligere i nordsiden, hvor to afsavede stolper vidner 
om placeringen her. 

†Pulpi tur i skibets sydside forfærdigedes 1714—15 af Hans Larsen Brygger 
i Taaderup (sml. pengeblok) uden betaling og blev 1717 malet og beprydet 
(rgsk., jfr . præsteindb. 1755). 

Orgel på otte stemmer, bygget 1870 af A. C. Zachariasen, Aarhus (syn). 
†Orgel må have eksisteret 1741, da der nævnes en orgelmester16. 

Pengeblok f ra 1717, af eg, med cylinderlås. I oversiden to pengeslidser adskilt 
af et kobbergitter med gennembrudt akantusmonster. Over bagkanten er anbragt 
en malet tavle (fig. 12), som til venstre for gitteret viser kirken, set fra syd, og 
til højre en tigger med krykke. Langs kanten indskrift med f rak tu r : »Dene 
block er bekosdet og opsat af kirke værgen Plans Lauritzen Brøker (sml. †pul-
pitur) og hans Hust ru Karn Peders dat ter 1717«. Ved nordre stolerække. 

Pengetavle f ra 1700'rne med udsavet gavl og drejet skaft . På gavlens for-
side er malet et billede af kirken set fra nord og på bagsiden initialerne 
H L S og PCS . 

O. N. 1942 
Fig. 12. Tingsted. Maleri på pengeblok 

(s. 1323). 
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Klingpunge. 1) Af brunligt fløjl med sort drejet skaft, hvis sølvfatning 
har graverede ornamenter og en lille bøjle, som har holdt en klokke. 2) Sort 
pung med drejet skaft, på hvis fatning er indridset H N S 1807. 

1687 nævnes en klingpung af blommet kaffe med en lille klokke. 1721 
omtales en »pengetavle« af gammelt grønt fløjl på en lang stang med en 
sølvklokke samt to gamle punge eller tavler (inventarium). 

Lysekrone, skænket 1716. Stor, forneden profileret hængekugle, kort profi-
leret skaft med en flakt ørn som topfigur. 2 x 8 s-svungne lysearme og seks 
flade prydbøjler endende i hestehoveder. Skænket af sognepræsten nytårsdag 
1716 (rgsk.). I skibets østhvælv. 

†Lysearm af messing med tre piber skænkedes 1707 af sognepræst Peder 
Larsen Wærløs og opsattes ved prædikestolen (inventarium). 

†Solur. 1695 opsattes en solviser på kirken (rgsk.). 
Klokker. 1) 1703, støbt af Konrad Kleiman i Lybæk. Om halsen en tolinjet 

indskrift mellem brede akantusborter : »Sit nomen domini benedictum (Her-
rens navn være lovet) anno 1703 der Friderich 4. var konge hr. Henning 
Ulrich Lützow amptmand d(oktor) Thomas Kingo biscop er denne klokke 
støbt af Conradt Kleiman fra Lubeck«. Den smukt støbte klokke har på 
begge sider et relief af Kristus på korset flankeret af Maria og Johannes samt 
en bisp og en pilgrim. Tvm. 116 cm. 

2) 1703, støbt af Konrad Kleiman. Om halsen trelinjet indskrift under en 
akantusbor t : »Soli deo gloria (Gud alene æren) anno 1703 der h. Laurids 
P(edersen) Werløs var provst i nørreherridt oc hans søn h. Peder prest til 
Tingsted blef denne klokke støbt af Conradt Kleiman fra Lubeck«. Tvm. 
88 cm. 

†Klokker. 1) En klokke på to et halvt skippund, to lispund (416 kg) af-
leveredes ved klokkeskatten 1529. 2) 1636 blev en klokke, som vejede tre 
skippund, ni lispund og eet skålpund (624 kg), omstøbt af Michell klokkestø-
ber af Rostock, formodentlig Michel Westphal (rgsk.). 3) 1640 fik Michell 
klokkestøber betaling for halvandet skippund malm i en ny klokke (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. O.1630. Laurids Pedersøn Werløs, præst til Tingsted og provst i 
nørre herred, og hustru Helvig Werners Daater Thorborg. Stenen er »oprejst« 
i hans 53. og hendes 57. år [1694] til æreminde over deres murede grav, hvori 
han er nedsat �, hun <4. jul. 1702.> Rød, ølandsk kalksten, 160 x 94 cm, med 
fordybede versaler. En ældre indskrift med reliefversaler er formentlig bort-
hugget. Det rektangulære skriftfelt omgives af en beslagværksbort, som i 
hjørnerne brydes af evangelistmedailloner. Religiøs randskrif t med reliefver-
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saler. Samme værksted som gravsten fra 1631 i Nr. Kirkeby (s. 1280). Indmu-
ret i korbuens nordre vange. Gravhvælvingen under koret er nu utilgængelig. 

†Gravsten, o. 1604, over Christoffer Pedersen Nakskov, født 1555, præst 
her f585, død 5. febr. 1604. Latinsk indskrift. Stenen lå 1849 foran alteret17. 

*Gravrammer. 1) O. 1700. Sognefoged og kirkeværge Lauridts Rasmusen 
Svan i Bruntofte . Dødsårets sidste chiffer er et 0, resten er ulæseligt på grund 
af en beskadigelse. Simpel egetræsramme, 182 x 72,5 cm, med fordybede 
versaler, hvoraf mange sammenskrevne. 

2) O. 1736. Birkeskriver Oluf Høfding i Tingsted, død 6. april og begravet 
13. april 1736. Simpel egetræsramme, 140 x 64 cm, med fordybede versaler. 
Begge i museet »Falsters Minder«. 

3) (Fig. 13) o. 1772. Madame Modeste Lorensen, hr. Jørgen Christian Brasen 
klædekræmmers hustru i København, begravet 22. jan. 1772. Egetræsramme, 
89 x 206 cm, med reliefversaler. I Nationalmuseet. 

Bester af en kalkmalet gravskrift fra f700'rne, skrevet med grå og sort 
f raktur , fandtes 1935 på korbuens søndre vange. 

Kirkegårdsmonument. O. 1830. Joh. Christ. Biering, født 17. dec. 1824, død 
29. sept. 1830. Empirestele af rødlig sandsten, 160 cm høj, på profileret sok-
kel. Øverst en halvrund gavl med ægstavliste langs underkanten og palmetter 
på hjørnerne. Indskrift med fordybet kursiv. Nord for kirken. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskabsbog 1630—80 (LA), Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1680— 
1767, Falsters gamle Rytterdistrikts Kirkeregnskaber med Bilag 1721—67 (RA), Regn-
skaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21, Kopier af Kasseregningerne for de 

M. M. 1911 
Fig. 13. Tingsted. *Gravramme over Modeste Lorensen (s. 1325). 
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26 Hans Majestæts Kirker i Falster m. v. 1725—65 (LA). — Syn over Falsters norre Herred 
1803—32, fortsat i Syn over Falsters sønder Herred 1833—44, Syn over Falsters Provsti 
1845—56, Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde i Falsters Provsti 1857—70 
(LA). — Dokumenter og Breve for Herrederne 1464—1762, div. år (LA). — Udskrifter 
af Holms samlinger (LA). — Museumsindberetninger af J. Magnus-Petersen 1887 
(kalkmalerier), C.Barfod 1911, K.Uldall 1917 (gravrammer), C. M. Smidt (kalkmalet 
gravskrift), O. Norn og Aa. Boussell 1942. 

J. J. A.Worsaae: Notesbog I. 1848. S. 29 (NM). — Henry Petersen: Notesbog IX. 
S. 75 (NM). 

1 J. Bircherods ms. 1732, Ny kgl. saml. 409 fol., s. 65, jfr. præsteindb. 1706, Gl. kgl. 
saml. 2351 (Kgl. bibl.). 2 Bytterdistrikternes Kontor, Bilag til kgl. Besolutioner Nr. 
23, 3. maj . 1767 (rentekammerarkivet, RA). 3 II. Hjelholt: Falsters Historie II , 
599f. 4 Danske Magasin 5. Bk. VI, 301. 5 Bepertorium 2.marts 1511. 6 Hjelholt I, 40. 
7 Bepertorium 26. aug. 1325 og 12. nov. 1329, jfr. Huitfeldt III, 316 og 368. 8 Aarb. 
Loll. Falst. 1920, s. 68, jfr. 1921, s. 124f. 9 J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier i Danske 
Kirker. 1895. S. 76. 10 O. Norn: Keldby Kirke paa Møen. 1939. 11 H. Cornell: 
Biblia Pauperum. Stockholm 1925. 12 F. Nabe-Nielsen: Tingsted Kirke, Vejledning. 
13 Det er af E. Moltke påvist, at forbilledet for nadvermalerierne ikke, som tidligere 
anført , er af Daniele Crespi, men af den bayriske maler Peter de Witte. 14 Præste-
indb. 1706. 15 Sognepræst 1619—54. 16 Holms saml. (LA). 17 Larsen: Laaland Falster 
III, bl. 106. 

Fig. 14. Tingsted 1784. 



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

S Y S T O F T E K I R K E 
F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

Kirken har siden middelalderen været anneks til Nykøbing1, men er 1930 blevet ud-
skilt derfra og i stedet annekteret nabokirken Nørre Ørslev. Kronen sad allerede 

før reformationen inde med kaldsretten, som biskop Jens Andersen Beldenak på Chri-
stiern 2.s tid blev beskyldt for uretmæssigt at ville tilholde sig1. På auktionen over 
det falsterske ryttergods 1767 blev kirken solgt til agent v.Westen2 , men tilbagekøbtes 
kort efter af staten3 , som derpå ejede kirken, indtil den 1832 afhændedes til baron 
Selby til Orupgaard, hvorunder den hørte, indtil den overgik til selveje 1. juli 1940. 

Kirken ligger på en bakke med brat fald mod vest. Den aldrig væsentligt 
udvidede kirkegård er af uregelmæssig form og omgives af mure af kløvet 
kamp og hæk. Mod nord er en stor jernlåge mellem runde, murede piller, mod 
øst en lille låge. 1706—07 blev muren, som måltes til 110 favne, ommuret og 
repareret med mursten og tagsten, og 1711—12 blev den store kirkeport og 
låge samt muren ved den nordre side ommuret ; portalen ses på fig. 3 som 
falsede rundbuer under kamtakker . 1733—34 blev porten malet rod med 
hvide lister og kongens og dronningens navne, og 1757 blev porten malet igen 
»som de andre kirkeporte«; samme år blev otte favne af muren opsat af grå 

Aa. Rl. 1953 
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Fig. 2. Systofte. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1953. 

sten og grus. 1749—50 nævnes sydøstre kirkelåge (syn). 1680—81 omtales 
kalkhuset (rgsk.). 

Kirken består nu af gotisk tårn og moderne kor og skib opført af små, gule 
mursten af Hans I. Holm i 1871 som erstatning for den nedrevne, romanske 
teglstenskirke. På sydsiden har ligget et våbenhus. 1755 betegnes kirken som 
smuk og anselig (præsteindb.). 

Den romanske kirke. Alt, hvad der er bevaret af denne, er dele af vestgavlen, 
hvoraf der i tårnets mellemstokværk ses rødt munkestensmurværk i munke-
forbandt . I hver side står en spidsbuet blænding med pudset bund adskilte 
ved to stens piller fra en stor, nu t i lmuret midtblænding. Det kan heraf ikke 
ses, om den oprindelige kirke er opført i romansk eller gotisk tid. Et par af 
Hans I. Holm udførte skitser, hvoraf een gengives her (fig. 3), viser imidler-
tid, at kirken havde kor og skib som egnens øvrige kirker, og det er derfor 
rimeligt at datere dens opførelse til senromansk tid4 . De flygtige skitser 
angiver kun få detailler. Korgavlen har haf t et stort, falset, f ladrundbuet 
vindue, der var tilmuret, men næppe har været romansk. Dens eneste ud-
smykning var to savskifter, som blev a f b r u d t af en luge, der indtil 1853 var 
den eneste adgang til korloftet (syn). Hverken kor eller skib havde kamme, 
men 1711—12 blev kammene på begge gavle repareret. Skibets tag har haf t 
fladere hældning end korets, antagelig efter en reparation. I sydsiden havde 
kor og skib hvert et rektangulært t rævindue; korvinduet blev 1733—34 ind-
vendigt malet med perlefarve med rode lister, og samme maling fik brædde-
loftet i kor, skib og tå rn (rgsk.), men 1827 havde kirken gipsloft (syn). 

†Våbenhus har ligget på skibets sydside. Den glatte gavl har haf t kamme 
og top- og fodtinder. Døren var fladbuet i spidsbuet spejl, over den sad et 



SYSTOFTE K I R K E 1 3 2 9 

Fig. 3. Systofte. Ydre, set fra sydøst for ombygningen. Ef ter skitse af Hans I. Holm 1869. 

solur. I det indre har kampestenssylden stukket frem, den blev 1844 krævet 
f j e rne t eller dækket med en bænk (syn). 1692—93 fik våbenhuset nyt bjælke-
loft og tagværk (rgsk.). 

Tårnet er sengotisk, bygget af røde munkesten i munkeforbandt på kampe-
stenssyld. Det meget svære tårn er bredere end det nuværende skib, men det 
gamle skib synes at have haf t samme bredde. Tårnet har samtidige støtte-
piller i vest, men uregelmæssigheder i murværket kan tyde på ommuringer 
eller skalmuringer. Det samme gælder muren nærmest skibet i nord, hvor 
der er murværk i krydsforbandt , og ved trappehuset mod syd, hvor der er 
brudlinier i murværket . Mod syd sidder et falset, spidsbuet vindue med bly-
rude, der muligvis delvis har gamle false til trods for, at Hans I. Holm viser 
det som et rektangulært trævindue. I nord sidder to lignende, men nyere. 
I vest er en stor, moderne portal til tå rnrummet , der anvendes som forhal 
og er delt ved en arkademur med tre spidsbuer, hvorfra ved den midterste 
en spidsbuet dør fører gennem den svære mur ind til skibet. I hver af de to 
andre er der i muren en spidsbuet niche af uvis alder. Østsiden af muren 
er moderne skalmuret med små, gule sten. Tårnrummet har moderne bjælke-
loft og gulv af gule fliser. Første mellemstokværk er mørk t ; i andet mellem-

Danmarks Kirker, Maribo amt 84 
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stokværk sidder mod vest en falset, spidsbuet glug, på tårnets østmur ses 
ind mod skibets loft en stor, helstens spidsbue, der næsten når til kippen af 
skibets tag og sikkert er en aflastningsbue. Klokkestokværket har mod øst 
en falset, spidsbuet glug på hver side af skibets tagryg, til de andre sider 
fire spidsbuede blændinger, hvoraf de to midterste har glamhuller. 1711—12 
nævnes »alle ni drønhuller« (rgsk.). Under klokkestokværket har været gen-
nemgående, vistnok radiære bomhuller. Den moderne gesims er opsat 1870, 
da tårnet blev forhøjet med een alen og spiret, der var et ottesidet, spån-
klædt, slankt pyramidespir med stor skalk og fløj stang, blev nedtaget og 
genopsat i en t rykket form med overordentlig flade skalke. 1722—30 var 
der foretaget store reparationer af spiret og dets spånklædning (rgsk.). Det 
oprindelige t rappehus er moderne afdækket med sten på fladen. Det har høj, 
fremspringende syld, fladbuet dør i spidsbuet spejl og spindeltrappe med 
nypudsede trin og tøndeloft . 1711—12 blev trappen helt ommuret (rgsk.). 
Kirken har nu blanke mure, men har før været kalket over t jære t sokkel. 

I N V E N T A R 

Alterbordspanelet er sammensat af dele af kirkens tidligere prædikestol, 
skåret af Jørgen Ringnis o. 1640. I forsiden findes to muslingeskalnicher 
indeholdende engle (vingerne nye) med lidelsesredskaberne, som oprindelig 
har stået på prædikestolens himmel. I hver kortside er en tilsvarende, tom 
niche. Nicherne adskilles af fem hermer, hvoraf de fire, som forestiller kærlig-
hed, retfærdighed, klogskab og styrke, s tammer fra prædikestolen, mens den 
femte, »overflod«, er ny. Fra Ringnis's værksted stammer også postamentets 
fremspringende vulst, som på undersiden er smykket med slyngværk, mens 
rammeværkets øvrige dele er nye. 

†Alterklæder. 1) 1680 nævnes et plydses alterklæde med silkefrynser 
(inventarium). 2) 1720, af rodt fløjl med årstallet og initialerne A C B (Anne 
Cathrine Brandt) , GZ (Gregers Zimmer) og AS (Anne Suhr); skænket af 
sognepræst mag. Gregers Zimmers børn (præsteindb. 1755). 3) Af blåt silke-
tøj, nævnt 1722 (inventarium). 

Altertavle i bruskbarok, skåret af Jørgen Ringnis 1642. Tavlen er opbygget 
efter Ringnis's sædvanlige skema. Storstykke og postament svarer nøje til 
Kippinge (s. 1226), dog har storsøjlerne bladskedeprydbælter som i Krønge 
(s. 745). Topfeltet flankeres mod sædvane af to kvindelige hermer. Øverst 
afsluttes tavlen med en bruskværkskartouche indeholdende et kronet C 5 
(den udvalgte prins Christian). Mens de bruskværks top- og postamentvinger 
er bevaret, er storvingerne forsvundet og i nyere tid ers tat te t med to top-
stykker fra den tidligere prædikestolshimmel, som i nogen grad misklæder 



SYSTOFTE K I R K E 1 3 3 1 

altertavlen. Tavlen står nu i renset og ferniseret egetræ. Tidligere læstes, 
antagelig på topgesimsen, årstallet 1642 med romertal (præsteindb. 1755). 
1721 var altertavlen malet og forgyldt på kanterne (rgsk.). I stor- og topfelt 
er indsat to nyere malerier, Kristus på korset og opstandelsen, begge kopier 
efter Carl Bloch. I storstykket sad tidligere et i nyere tid forsvundet maleri 
af den korsfæstede, skænket 1832 samtidig med at topstykkets maleri blev 
restaureret (syn). 

Altersølv. Kalk, omgjor t 1702 (rgsk.), forgyldt, 19 cm høj. Sekstunget fod 
med fodplade og plat te over vulst ; på fodens overside graverede barok-
blomster og et lille, støbt krucifiks. Sekskantet skaft med flad knop, som 
midtdeles af en bølgeliste; på over- og undersiden er små ovale og firkantede 
bosser. Lavt , bredt bæger. På fodpladen Nykøbing Falsters bystempel og 
utydeligt mestermærke. Glat disk med påloddet krucifiksfigur på randen; 
forgyldt. *Vinflaske af tin, kasseformet, 22,5 cm høj, med skruelåg, bærerem 
og indskriften »Systofte Kirke Flaske 1738« og mestermærke fra 1709 for 
Ole Johansen Holm, Nykøbing. I museet »Falsters Minder«. 1680 nævnes en 
stor og en lille †tinflaske (rgsk.). 

Sygekalk i sen-empire, anskaffet 1856 (syn). Mestermærke for J. P. Lund, 
Sakskøbing (Bøje 2581) Glat, forgyldt disk. *Sygekalk af tin, 12,5 cm høj, 

84* 

Fig. 4. Systofte. Indre, set mod øst. 
Aa. Rl. 1953 



1 3 3 2 F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

med klokkeformet fod, spinkelt, profileret skaft og bæger med udsvejfet rand. 
Tilhørende disk med mestermærke 1709 for tinstøberen Ole Johansen Holm, 
Nykøbing. I museet »Falsters Minder«. 

Alterstager fra o. 1625—50. Profileret fod, hvorover et omtrent kugleformet 
led; skaftets øverste del har form som en halv baluster. Lille, profileret lyse-
skål og stor, nyere lysetorn af messing. Højde 35 cm. Foruden de nuværende 
nævnes 1721 et par gamle †messingstager (inventarium). 

†Messehageler. 1) Af silketøj, omtal t som gammel 1722. 2) Af brunblom-
met fløjl med kors af guldkniplinger. 3) Af rødt fløjl med sølvgalloner, skænket 
sammen med alterklæde nr. 2 (s. 1330). Alle nævnt i inventarium 1722. 

Alterskranke med drejede balustre fra 1871. Den tidligere †alterskranke havde 
smukke udsavede barokbalustre og snoede søjler5. 

Døbefont, antagelig fra 1871. *Døbefont, unggotisk, et gotlandsk eksport-
arbejde af kalksten, svarende til Ønslev (s. 1288), blot har buevinklerne 
skiftevis trepas og firpas. Skaftet synes vendt på hovedet, og foden er muligvis 
forhugget, i det mindste er den ikke så bred som vanligt ved denne type. 
Tvm. 97 cm. (Ikke hos Mackeprang). Fonten stod 1884 på Orupgaard, men 
er nu flyttet til Bøtøgaard. 

Rester af en sekskantet, marmoreret * fontehimmel, som 1942 lå i tårnet , 
er nu forsvundet . 

Dåbsfad (fig. 5) af messing, fra 1646, en efterligning af et nederlandsk fad. 
På den brede rand er graverede og lavt opdrevne rankeslyng og hjor te samt 
en vase med slyngblade i en cirkulær indskrif tbort : »Søstoft kirkes daabbecken 
anno 1646«. På modsat side holder to engle et skjold med graveret versal-
indskri f t : »Ole Jensen oc Jørgen Hansen kirke-verge anno domini 1646 mense 
july factum est« (»udført i juli måned 1646«). I bunden er en fremstilling af 
Jesu dåb. Tvm. 60 cm. 

†Korgitter nævnes flere gange. 1808 ønskede man det borttaget, men endnu 
1844 omtales gitterdøren ved alteret (syn). 1849 siges det, at korets tralværk 
er fra 17026. 

Prædikestolen er samtidig med kirken. Den tidligere prædikestol var et 
billedskærerarbejde af Jørgen Ringnis fra o. 1640. Dele deraf er genanvendt 
i alterbordspanelet (sml. s. 1330). 

Stoleværket er fornyet ved ombygningen. 1808 ønskedes stolene i kirken 
malet som dem i koret (syn). 1747 reparerede snedkeren de fattiges †stol inden 
for kirkedøren (rgsk.). 1849 nævnes en malet og forgyldt †præstestol, på hvis 
dør to præster var malet6 . 

†Kiste. 1680 nævnes en rød beslagen kiste til kirkens klæder (inventarium). 
Som orgel t jener et nyere harmonium. 
†Pengeblok nævnt 1711, repareret 1761 (rgsk.). †Pengetavle nævnes 1680 



S Y S T O F T E K I R K E 1 3 3 3 

(inventarium). †Klingpunge, en af rødt 
fløjl med guldgalloner og sølvklokke, en 
anden af blåt fløjl nævnes 1722 (inven-
tarium). 

†Ur. 1742 omtales et nyt klokke-
værk (rgsk.). 

†Solur af sandsten sad indtil nedriv-
ningen over våbenhusdøren, opbevaredes 
derpå i tårnet , men er nu forsvundet. 

Klokker. 1) 1554, støbt af Laurids 
Madsen. Om halsen en lille palmetbort 
over indskriften: »Hafver welbyrdige 
mand ladit mig støbe Per Oxe wed nafn 
af kongelig Maiestats bøsze støber Lau-
ritz Madtsen y Iviøbinghafn er jeg skie-
ckede til Søstrops kircki sogne mend y 
Falster til gafn anno domini MDLIIII«. Som skilletegn er anvendt liljer. 
Hankene har tovstave. Tvm. 86 cm. 

2) 1803. Om halsen akantusbort og indskrift : »Støbt af H. C. Gamst Kiøben-
havn 1803«. Tvm. 62 cm. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke, som vejede 
halvandet skippund, tre lispund (264 kg). 

2) 1636, »den store klokke«. På klokken fandtes den udvalgte prins 
Christians navnetræk over årstallet; den revnede, da der blev ringet over 
Frederik 4. (præsteindb. 1755). 

G R A V M I N D E R 

Epitafium 1680, over sognepræst Frederik Brandt , dod 1691. Oliemaleri 
på lærred, 224 x 107 cm, af præsten, fremstillet i legemsstørrelse en face til 
venstre stående ved et bord, som dækkes af et køligt, grønt tæppe. Han 
har langt bølget hår samt lille hage- og overskæg og er iført sort præstedragt 
med pibekrave, en sort højpuldet, rynket hat ligger på bordet ved siden af 
en bibel, hvortil han støtter sig med venstre hånd; højre hånd er docerende 
udstrakt . I baggrunden en søjle. På bordtæppet er malet med hvide versaler: 
»Fridericus Brandt A(nno) C(hristi) 1680 ætatis 48 ministerii 23«. Maleriet 
er noget medtaget, højre hånd er tidligere opmalet. Samtidig bred, sortmalet 
ramme. På skibets nordvæg7. 

Gravsten (fig. 6) o. 1646 Hans Oelsøn, sognefoged i 14 og herredsfoged i 
9 år, begravet 18. jan. 1646, og hustruen, Maren Jensdater, død <15. sept. 

M. M. 1911 
Fig. 5. Systofte. Dåbsfad 1646 (s. 1332). 
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1653). Grå, gotlandsk kalksten, 197 x 
93 cm, med fordybede versaler. Under 
en konsolbåret tvillingbue er ægteparret 
fremstillet i bedestilling (hoftestykke); 
på bueslagene læses skriftstedet Phil. 
1,21. Over tvillingbuen er et englehoved 
og i hjørnerne cirkelmedailloner med 
skrivende evangelister. Nederst findes 
to skjolde, det ene med bomærke og 
mandens, det andet med Jesumonogram 
og hustruens initialer. Religiøs randskrift , 
1. Kor. 15. Samme værksted som grav-
sten nr. 12 i Stubbekøbing (s. 284) m. fl. 
I t å rnrummet . 

†Åben begravelse. 1 koret har været 
en åben begravelse, hvor sognepræsten, 
mag. Frederik Brandt (sml. epitafium 
s. 1333) blev nedsat 16918. Den åbne 
begravelse ønskedes 1808 aflukket fra 
kirken (syn). Fra begravelsen stammede 
en nylig forsvunden sandstenstavle, 50 x 
50 cm, med reliefversaler i en bladcirkel. 
Den i 1942 kun delvis læselige latinske 
indskrift oplyste, at Frederik Brandt 
havde indrettet dette soverum for sig 
og sine i året 1682. 

*Kirkegårdsmonumenter. 1) Gravtræ 
fra 1828, 155 x 15—13 cm, med hvælvet 

overside. På midten taphuller til et par (nu manglende) tværarme. På over-
siden er skåret initialerne S P P S, årstallet 1828, et kronet hoved samt 
Jesumonogram og dødssymboler. 

2) O. 1839. Vilhelm Frederick Folsack, født 15. dec. 1771, død 16. aug. 1839. 
Støbejernskors, 108 cm højt , med bladornamenter i korsenderne. 

3) Støbejernskors over Margrethe Olsen af Systofte, død 1892. Alle i 
museet »Falsters Minder«. 

O. N. 1942 
Fig. 6. Systofte. Gravsten over herredsfoged 

Hans Oelsøn, død 1646 (s. 1333). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Systofte Kirkes Regnskabsbog 1589—1680 (LA); Falsters gamle Rytterdistrikts 
Kirkeregnskaber 1680—1767, do. med bilag 1721—67 (RA); Regnskaber for Falster 
1694—95, 1701—15, 1719—21; Kopier af Kasseregningerne for Hans Majestæts Kirker 
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i Falster m. v. 1725—65 (LA). — Synsforretninger 1806—70 (LA), 1870—80 (bispens 
arkiv, Nykøbing F.). — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (LA). -
Museumsindberetninger af E. Schiødte 1884, O. Norn 1942 og Aa. Roussell 1953. 

N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. S. 5 (NM). 
1 Suhms Saml. II, 2, s. 1. 2 Rytterdistrikternes Kontor, Bilag til kgl. Resolutioner 

Nr. 23, 3. maj 1767 (rentekammerarkivet, RA). 3 Hjelholt: Falsters Historie II, 599f. 
4 Høyen angiver, mærkeligt nok, at kirken var af kampesten, repareret og udvidet med 
mursten, hvilket ikke bekræftes af de bevarede rester og Hans I. Holms skitser. 
5 Hans I. Holm: Skitsebog 1869, A, s. 72. (Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger). 
6 Larsen: Laaland Falster III, bl. 25. 7 Danske malede Portrætter IX, 244. 8 Rhode: 
Laaland Falster II, 96. 

Fig. 7. Systofte 1809. 



Fig. 1. Idestrup. Ydre, set fra sydøst. 
Aa. Rl. 1953 

I D E S T R U P K I R K E 
F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

Kirken, der i katolsk tid var viet til S. Jørgen1, blev 1486 af kong Hans skænket til 
Helligånds kapel i Nykøbing (sml. s. 244), idet dog kaldsretten forblev hos kronen2. 

Ef ter reformationen lå kirken under Nykøbing hospital, hvorunder den endnu hører. 
Sagnet fortæller, at kirken skulle have været opført på et andet sted, men byggeriet 

hindredes af troldtøj3 . 

Kirken ligger på fladt terræn midt i byen. Den temmelig store kirkegård 
er omgivet af mure af kløvet kamp, der i 1863—66 blev opmuret i cement 
som erstatning for de tidligere kampestensdiger4 . Mod syd og øst er kørelåger, 
mod nordvest en lille låge. 1726 blev krævet t re jernriste ved kirkegårds-
lågerne5. En kirkegårdsudvidelse med kapel ligger mod sydøst hinsides vejen. 

Den meget store kirke består af romansk kor og skib af kamp og munke-
sten, gotisk tårn af munkesten og moderne våbenhus, der dog vist er bygget på 
gamle fundamenter . Hele kirken er stærkt præget af en restaurering i 1876 
ved J. D. Herholdt, således at gammelt murværk kun er synligt enkelte steder. 

Den romanske kirke. Koret er opført før skibet og har på sin vestgavl for-
vitrede fuger. Kirken har ingen synlig sokkel, hjørnepilastrene er delvis 
gamle, delvis ommurede. Koret har et trekoblet, rundbuet vindue i østgavlen, 
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nu synligt ud- og indvendig som en glatpudset blænding. Det midterste vindue 
er forneden ødelagt af en præstedør, der antagefig er indsat o. 1850. Over 
vinduet bærer et tandsnit med afrundede tænder en udkragning med to 
savskifter i rejsehøjde og eet i gavlens trediedels højde. I gavltoppen sidder 
et stort hammerkors som en nypudset blænding, for hvilken der måske er 
gammelt grundlag; gavlens kamme er nye ligesom toptinden. På korets 
langsider ses som eneste gamle detaille en gesims bestående af et tandsnit 
under to udkragninger; derover ligger nye gesimsled. Koret synes at have 
haf t to romanske sydvinduer, hvoraf det østre senere er blevet udvidet. 
På våbenhusloftet ses en del af skibets nordmur stående som blankt kampe-
stensmurværk med brede, glittede fuger; det er det eneste sted, hvor granit-
murværk er synligt. Skibets syddør er t i lmuret og helt overpudset, nord-
døren er udvidet, således at intet gammelt er bevaret, ligesom oprindelige 
detailler overhovedet ikke ses i skibets ydre. 

Det indre. Koret åbner sig mod skibet med en meget bred, falset rund-
bue, der hviler på halvsøjler med trapezkapitæler og skaftring, der minder 
meget om Maglebrænde kirkes korbuehalvsøjler (s. 1122). Desværre kan det 
på grund af den glatte puds, der dækker hele Idestrup kirkes indre, ikke 
afgøres, om halvsøjlerne er oprindelige, eller om korbuen er udvidet og søj-
lerne opført ved Herholdts restaurering i 1876. De er ikke vist på en opmåling 

Fig. 2. Idestrup. Plan. 1:300. Målt af Lars Halleløv 1942. 
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Fig. 3. Idestrup, set fra nordvest 1867. Efter »Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker«. 

af Rosendahl, der 1863 er kopieret af bygningsinspektør C. Møller (NM), men 
dette er ikke afgørende, da opmålingen på andre måder er mangelfuld. På 
en opmåling af Herholdt fra 1873 er de ikke vist på planerne, men måske 
på snittet, hvor nogle linier synes at antyde såvel søjle som kapitæl. 

Tårnet er ikke højt , men det er stort i planen og har meget svære mure. 
Mod syd og vest sidder forneden to kvaderstensrækker. Skibets vestgavl 
synes at være nedbrudt ved tårnets opførelse. Mod nord står en lavstammet, 
glatpudset pille på syld af kløvet kamp. Den nuværende dør til tå rnet er 
nyere. Tårnbuen mod skibet er smal og spidsbuet og nu lukket med en tynd 
mur med dør til et lille bindingsværkskammer. Høj t i understokværket sidder 
mod vest et vindue, der udvendig er moderne, rundbuet og mangefalset, 
indvendig fladbuet og smiget. I mellemstokværket sidder til de t re sider 
lignende vinduer. Klokkestokværket, hvortil man kommer ad høje stige-
trapper, har til t re sider rundbuede glamhuller, der i hvert fald delvis er 
ommurede. Fra toppen af glamhullerne er tårnets murværk med blændings-
gavlene nyt . Klokkestokværkets bjælkelag er gammelt, genanvendt ege-
tømmer. I tårnets vindfløj ses under en kongekrone Frederik 4.s monogram 
omgivet af cifrene 1725. Dette årstal markerer en større reparation efter et 
lynnedslag, hvorved der måt te nedtages seks alen af den vestre gavl og ind-
lægges nyt tommer i bjælkelag og tagværk5 . Tårnets tagflader har haf t 
kviste, der 1852 skulle t jæres (syn). 
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Aa. Rl. 1953 
Fig. 4. Idestrup. Indre, set mod øst. 

Våbenhuset blev 1876 opført »næsten helt af nyt« (syn). Det havde i 1853 
fået ny takket gavl og »et Basrelief af Thorvaldsen støbt i Cement« over 
døren, der på bevarede tegninger af bygningsinspektør C. Møller (NM) er 
vist som en fremstilling af Jesu dåb. Også Maria med Jesus og Johannes 
havde været foreslået. Indvendig i våbenhuset synes nu at stå rester af gamle 
langmure som murede bænke. Våbenhusets udseende før 1853 kendes fra 
Rosendahls opmåling. Det havde en lav, re tkante t dør og tre små, rund-
buede blændinger, hvoraf den midterste var højest, samt temmelig lavt tag 
uden kam. 

Tagværkerne er alle nye, teglhængte. Ef te r lynnedslaget blev tagværket 
også repareret på kirken, og 1727 skulle 17 spærfag ombindes og gøres t re 
alen lavere, mens både kirke og tårn fik lagt munketegl på sydsiden og 
vingetegl på nordsiden5 . 

1727 synes i det hele taget at markere en stor restaurering. På kirkens 
nordside blev jorden opgravet i tre—fire alens dybde og fundamenterne 
undermuret , gavlene blev spændt sammen, og på skib og kor blev muret en 
karnisgesims af 5580 »Søholts mursten«. Kirken og våbenhuset blev ind- og 
udvendig udspækket og hvidtet , og ved vinduerne blev udvendig malet med 
rød, indvendig med grå farve. Antagelig samtidig fik kirken rektangulære 
trævinduer, der ses på Rosendahls opmåling. 

Kirken står nu med store, moderne rundbuede vinduer og er ind- og ud-
vendig glatpudset og kalket. Skib og kor har nyt bjælkeloft med dekorationer. 
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1724 var loftet beklædt med brædder under bjælkerne5 , og 1855 opsattes et 
kassetteloft. Gulvene består nu af gule og sorte fliser, i tårnet af gule mursten. 

I N V E N T A R 

Alterbord, nyere, af fyrretræ. 
†Alter klæde anskaffedes 1819 (syn). 
Altertavle 1598 i høj-renaissance, fra samme værksted som prædikestolen 

(s. 1342) og rimeligvis også altertavlen i Eskilstrup (s. 1304), s tærkt om-
dannet i nyere tid. Storstykket flankeres af glatte, joniske søjler, hvilende 
på postamentfremspring med fyldinger. Den forkrøbbede storgesims, hvoraf 
kun stykket over søjlerne er bevaret, består af et svært kvartrundled med 
beslagværk og bosser samt æggestav og tandsni t ; over gesimsen står store, 
vaseagtige spir. Topstykket indeholder en arkade med bosser på pilastre og 
bueslag, flankeret af glatte, korinthiske søjler, der bærer en forkrøbbet top-
gesims med æggestav og tandsni t ; øverst en halvrund gavl med muslingeskal. 
Både de smalle storvinger og topvingerne har enkelt beslagværk. I nyere 
tid, formentlig 1840, er tavlens postament omdannet, og i storstykket er 
indsat en portalagtig, nygotisk maleriramme. 

I denne sidder et maleri (olie på lærred), Kristus i Emaus, signeret A.Dorph 
1895. Bag på altertavlen sidder et ældre maleri, Kristus i Gethsemane, sig-
neret Raedel 1840, sikkert samtidigt med tavlens omdannelse. Træværket 
er egetræsmalet med guld; herunder spores på de gamle dele ældre farver 
og marmorering. 1756 var på altertavlen malet Barnewitz's våben og en 
tysk indskrift6 , ifølge hvilken tavlen var skænket 1598 af Joachim Barnetz, 
dronning Sophies kammerjunker , samt giverens valgsprog: »Fortitudo mea 
Christus. Omnes incurreremus in dentes leonis infernalis, nisi vicisset leo de 
tribu Juda« (»Kristus er min styrke. Vi ville alle være faldet i helvedesløvens 
gab, hvis ikke løven af Juda stamme havde sejret«). 

Altersølv. Kalk 1746, 22 cm høj, svarende til Nykøbing †Helligånds kapels 
(s. 248), blot med hulstav under fodens vulst. På foden indprikket: »Denne 
kalck og disk er i aaret 1746 givet til Iderstrup Kirke, som er hospitalet i 
Nyekiøbing tilhørende, af lehnsmand paa Nyekiøbings slot, ærlig og vel-
biurdig mand Peter Otto Rosenørn samt hans elskelige kiære frue Eva 
Margaretha Grüner« samt givernes graverede våben. Mestermærke for Bagge 

Thomsen Hiort, Nykøbing (Bøje 2114). Samtidig, glat disk med graveret 
cirkelkors på randen og årstal i bunden; samme stempel som kalken. †Kalk 
og †disk, forgyldt, men forslidt, nævnes 16601, måske den samme, som 1746 
blev omgjor t og skænket til Nykøbing †hospitalskirke (sml. s. 248). *Træ-
pokal (fig. 5) drejet, af valbirk, med tunget fod, spinkelt skaft og stor 
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kumme, besat med knopper af elfenben. 
Pokalen, der blev fundet 1821 bag alte-
ret, har muligvis g jo r t t jeneste som alter-
kalk i krigstid; nu i Nationalmuseet7 . 
Rund, glat oblatæske med Københavns 
bystempel 1862 og mestermærke R H. 

Sygekalk (fig. 6) o. 1725, 14,5 cm høj. 
Rund fod med fodplade og plat te over 
vulst, rundt skaft, flad, midtdelt knop 
med graverede blade og lavt bæger med 
stejle sider. Mestermærke for Hans An-
dersen Scheel, Nykøbing (Bøje 2110). 
Samtidig, forgyldt disk uden stempler. 

Alterstager 1583 (eller 85), kun 34 cm 
høje. Lav, profileret fod, skaft med vase-
led og halvbaluster adskilt af en flad 
knop, lille flad lyseskål og lang lysetorn 
af malm. På foden graverede versaler: 
»Christofer Jørgenssøn anno 1583 [på 
den anden stage: 1585] 13die junii dedit« 
(»C. J. gav [disse stager] 13. juni«) samt 
et bomærkeskjold. I foden tre huller 
til †ben. 

†Messehageler. 1) skænket af Joachim 
Barnewitz (sml. mindetavle, s 1343). 2) 1660 nævnes en messehagel, som dron-
ning Sophie havde foræret, samt en meget gammel ubrugelig hagel1. 

Døbefont fra 1946 af granit, tegnet af Albert Petersen. †Døbefont af bre-
mersandsten anskaffedes 1855 (syn). 

*Døbefont (fig 7), romansk, af granit, ganske svarende til Slemminge (s. 1030) 
og Godsted (s. 1077), med afløbshul i siden. (Mackeprang: Døbefonte, s. 121). 
I museet »Falsters Minder« i Nykøbing. 

Dåbsfad o. 1625, af nederlandsk arbejde, skænket af »en god ærlig bonde 
for t rang skyld«1. I bunden syndefaldet, på randen en jæger og springende 
dyr, alt på baggrund af tæt te rankeslyng. Tvm. 59 cm. 

Fontehimmel, o. 1600, sekskantet, med udsavede topstykker og kronet af 
seks bøjler med spir, samlet om en drejet midterstang. På forkanten malet 
f r ak tu r : »[Enhver som tror] og bliver døbt« etc. På våbenhusloftet . 

Korbuekrucifiks (fig. 8) o. 1350, et smukt høj-gotisk arbejde. Figuren, ca. 
148 cm høj, hænger ret dybt i armene, hovedet hælder mod højre skulder, 
øjnene er lukkede, det lange hår falder i bløde lokker ned over skuldrene; 

N. M. fot. 

Fig. 5. Idestrup *Træpokal (s. 1340). 
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E. Skov 1952 
Fig. 6. Idestrup. Sygekalk (s. 1341). 

tornekronen er forsvundet. Hænderne 
er store og fingrene næsten strakte, krop-
pen er svajet mod højre med vunde i 
højre side, lændeklædet langt, dækkende 
venstre knæ, med lange snipper i begge 
sider og knude ved højre hofte. Benene 
er lange og bøjede i knæene, højre fod 
er lagt over venstre. Samtidigt korstræ 
af almindelig gotisk profil, med små ved-
bendlignende blade udgående fra det 
rundede midtled, plade i korsskæringen 
og svagt hulede cirkelskiver for enderne; 
80 cm fra neden findes i hver side af 
korstræet 7 cm dybe taphuller. Nyere 
skriftplade og under figuren en konsol 
med et dødningehoved. 

En staffering fra o. 1700 restaureredes 
19248. Figuren har legemsfarve med ma-
lede bloddråber, hår og skæg er brunt , 
lændeklædet brunligt med gyldne kanter, 
korstræet brunt med grønne blade. I 

cirkelskiverne malerier af siddende evangelister. Under denne staffering lå to 
ældre farvelag på kridtgrund, en sengotisk eller tidlig renaissancestaffering 
og underst den oprindelige, hvoraf der kun var bevaret rester på korstræet. 

†Korgitter. 1726 gjorde Hans Vibert overslag på reparation af korgit teret ; 
det bestod af et panelværk, 2 alen højt , og derover drejede piller, alt af ege-
træ, med to 4 alen lange piller »i gangen ved korsdøren«5. 

Prædikestol i høj-renaissance, samtidig med og fra samme værksted som 
altertavlen (s. 1340) og prædikestolen i Gedesby kirke. Stolens fire fag har 
over en smalfylding arkader med bosser på pilastre og bueslag og indridset 
kvadermurværk i buehjørnerne, flankeret af joniske pilastre med kanneleret 
skaft og beslagværksprydbælter. Gesimsen er ejendommeligt udformet, idet 
arkitrav og frise er brudt ved hjørnerne og danner en helhed med pilastrene; 
gennemløbende er kun kronlisten, der har æggestav og karnisprofilerede 
tænder. Postamentet har smalle fyldinger og beslagværksfelter på hjørnerne. 
Herunder sidder vinkelbøjede, beslagværksprydede hængestykker og mellem 
disse ganske smalle hængestykker med en for snedkeren karakteristisk, 
skællet bosse. Underbaldakinen består af seks bøjler med beslagværk, der 
samles på en svær stolpe med æggestav foroven. Ny opgang. Lille, sekssidet 
himmel, om hvis forkant en svær perlestav. Over gesimsen, der har en kraftig 
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æggestav, står små topstykker med be-
slagværk og spir og på hjørnerne store, 
vaseagtige spir på vinkelbøjede posta-
menter. Over himmelen en lille baldakin 
af bøjler med spir, samlet om en midt-
stolpe, der bærer et stort vasespir om-
trent svarende til altertavlens. Under-
siden har en uregelmæssigt firkantet 
fylding med et drejet hængespir, hvor-
under en helligåndsdue. 

Stolen står i renset t ræ med lidt guld; 
1751 lod amtmand Rosenørn og biskop 
Ramus den staffere9. 

Stoleværk f ra 1877 (syn). †Stoleværk 
skænkedes af Joachim Barnewitz (sml. 
mindetavle, s. 1343). 1755 omtales stolestaderne som værende for største 
delen nye og med oliefarve marmorerede (præsteindb.), de var blevet malet 
1751 på foranledning af amtmand Rosenørn og biskop Ramus 9 ; 1803 skulle 
præstens familiestol repareres og males4. 

†Skriftestol omtales 1755 som en lukt stol med glasvinduer (præsteindb.). 
1803 ønskedes en ny skriftestol »ligesom den nuværende« indrettet4 , men 
1809 var den endnu ikke malet (syn). 

†Kiste til kirkens papirer, omtalt som et jernbundet skrin med lås og nøgle 
samt to hængelåse10. 

†Pulpi tur , nævnt 1723, blev nedtaget ved hovedreparationen 1854 (syn). 
Orgel f ra 1876, bygget af Gudme i Svendborg, på samtidigt pulpitur. 
Klingpung af rødt fløjl med klokke, hvorpå graveret N I S K M D 1681. 
Tre præsterækketavler fra 1800'rne, i koret. 
Mindetavle med malet årstal 1601. Trætavle med slyngbånd på de lod-

rette rammestykker og profilliste forneden, øverst en trekantgavl med tand-
snit; små, udsavede vinger. Sortmalet, i gavlfeltet Barnewitz's våben og på 
selve tavlen en lang, versificeret indskrift med gule versaler og fraktur , for-
fa t te t 1601 af sognepræsten Peder Malmø til minde om, at Joachim Barne-
witz, dronning Sophies kammerjunker (sml. altertavle, s. 1340) havde skæn-
ket kirken altertavle, stolestader og messehagel. Liniernes første bogstav 
danner tilsammen giverens navn, Joachim Barne(wi)tz. Indskriften er (fejl-
agtigt) opmalet 1751 af J. Elers i Nykøbing. På skibets sydvæg. 1756 hang 
tavlen høj t oppe på korets nordvæg6 . 

Tårnur, skænket 1895 af F. C. A. Betz, lærer og kirkeværge i Idestrup. 
Klokker. 1) 1708. Versaler under akantusbladbort : »Friderich 4. vivat. Der 

M. M. 1911 
Fig. 7. Idestrup. *Døbefont (s. 1341). 
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Kr. Due 1924 

Fig. 8. Idestrup. Detail af korbuekrucifiks 
(s. 1341). 

mand 170 (!) oc tre skref, klocken dend 
omstøbet blef. H. Henning Lutzow Gud 
bewar, med doctor Kingo fra ald far. 
Omstøbt igien anno 1708. Friderich Iess 
P L Niels Petersen«. På slagringen: »Con-
rad Kleyman me fudi t Lubeck« (»C. K. 
støbte mig i L.«), på den modsat te side 
Frederik 4.s spejlmonogram samt : »Soli 
Deo gloria«. Tvm.89 cm. 

2) Omstøbt 1891 på Nykøbing hospi-
tals bekostning af Anker Heegaard. 

†Klokker. Ved klokkeskatten 1529 
afleveredes en klokke på tre skippund 
(480 kg). 1755 nævnes, at den store 
klokke var fra 1632 og havde indskrif-
ten : »Felix Fuchs hat mich gegossen, 
aus dem Feuer bin ich gellossen« (præ-
steindb.). 1693 var den ene klokke i styk-

ker5 og omstøbtes 1703 af Konrad Kleimann, der støbte klokken i kirkens 
tå rn (rgsk.). 1797 omstøbtes en klokke på Nykøbing hospitals bekostning af 
D. G. Herbst, 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Kirkeregnskaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA). — Synsprotokol 
over Falsters sønder herreds kirker 1806—44, over Falsters provsti 1845—55; synsfor-
retninger for Falsters provsti 1856, over kirker og præstegårde i Falsters provsti 1857— 
70 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og breve for hele stiftet 1579—1762 (LA). — 
Jordebøger, herredsbøger m. m. 1571—1600 (LA). — Holms 
samling (LA). —- Museumsindberetninger af C. A. Jensen 
1919, Kristian Due 1924 (istandsættelse af krucifiks), O. Norn 
og Aa. Roussell 1942. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 113—14 (NM). 
Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker 

IV, 37. 
1 Jordebøger, herredsbøger m. m. 1571—1600. 2 Gl. kgl. 

Saml. 4, 2490 (kgl. Bibl.). 3 Danske Sagn III , 919. 4 Holms 
saml. 5 Dok og breve for hele stiftet 1579—1762. 6 Abild-
gaard: Notesbog I, 113—14. 7 Inv. nr. DXLI I I . 8 Af Kr. 
Due. 9 Danske Atlas VI, 522. 10 Embedsbog 1812—31. Fig. Idestrup 1814. 



Fig. 1. Vegerløse. Ydre, set fra  sydøst. E. Skov 1952 

V E G E R L Ø S E KIRKE 
F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

K irken var i katolsk t id viet til S.  Olaf1  Om dens ejerforhold  i middelalderen vides 
kun, at kronen allerede før  reformationen  havde kaldsretten.2 Kirken t i lhørte efter 

reformationen  kronen, indtil den 1767 på aukt ionen over det falsterske  ryt tergods blev 
afhændet  til grev Gustav Frederik Holck-Winterfeldt,3  der samtidig købte en af  de 
udbud te hovedgårde, den såkaldte Gedser Hovedgaard , med ti lh. bøndergods, men 
få  år efter  afhændede  bøndergodset til selveje.4 Kirken kom senere under Orupgaard5 , 
hvorunder den lå, indtil den overgik til selveje 1. j anuar 1917. 

Kirken ligger nordligt i byen på en høj bakke, synlig viden om. Kirke-
gården har en stor udvidelse mod øst; den omgives på en del af  nordsiden 
af  ensidigt stendige, iøvrigt af  mure og diger af  kløvet kamp samt af  hæk. 
I vest er et stort, moderne lågeparti, i nordvest og syd små låger. 1761 blev 
86 favne  af  ringmuren på vestre og nordvestre side omsat fra  grunden. 1721 
ville man nedbryde den østre kirkegårdslåge og bruge munkestenene til tår-
nets reparation, mens den vestre kirkegårdsport skulle repareres på piller, bue 
og mur; 1732—33 blev porten malet med kongens og dronningens navne (rgsk.). 

Kirken består af  romansk kor og skib, gotisk tårn samt nyere våbenhus 
og apsis fra  en hovedrestaurering i 1861, der stærkt præger kirken. 

Danmarks Kirker, Maribo amt 85 
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Fig. 2. Vegerlose. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1953. 

Den romanske kirke har haf t apsis, idet kirkens regnskaber 1721 nævner 
kor og »runddel« tækket med munketegl. Apsiden er sammen med korets øst-
gavl helt ombygget af små, gule mursten ved den for kirkens udseende så 
uheldige hovedistandsættelse i 1861 (syn). De nu stående dele af den romanske 
kirke er bygget af røde og sorte munkesten i uregelmæssigt munkeforbandt . 
Skibet har lisener på langsidernes hjørner, koret kun en smal lisén i sydvest. 
Soklen dannes på koret af to stejle skråkanter adskilt ved eet skifte og tre 
skifter derunder en rundkant ; skibet har kun de to underste led, hvoraf rund-
leddet går om på gavlene, mod vest dog på en lidt uklar måde. Koret er bygget 
før skibet. Dets sydside har en snæver præstedør i lille fremspring afsluttet 
med et rundled og to skråkanter. Døren er rundbuet med omløbende løber-
skifte af krumme sten; dens trinhøjde synes at ligge lige under soklens rund-
led. Dørfalsene blev borthugget i 1692—93, da der blev indsat en ny egedør 
(rgsk.); den er nu ti lmuret. Gesimsen dannes af afrundede rulskiftetænder 
under et savskifte mellem to loberskifter, derover er et moderne gesimsled. 
Sydvinduet er ligesom skibets sydvinduer ødelagt af de moderne. På korets 
nordside er som tilmuring bevaret et rundbuet vindue med helstens stik under 
t re omløbende løberskifter af lige sten; det mellemste synes at være klinet 
ind og udfylder måske et savskifte. Det ansås i 1817 for at være overflødigt 
og foresloges t i lmuret. Gesims som mod syd. 1762—63 fik mureren 209 rdl. 
for gavlens istandsættelse (rgsk.). 

Skibets østgavl er glat med nymuret gavlkam fra 1861. Den nedre, gamle 
del ses at være muret ind mod ældre kormure. Sydportalen har stået i et bort-
hugget fremspring, men er iøvrigt nymuret . Vest for den har været et lille, 
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Aa. Rl. 1953 
Fig. 3. Vegerløse. Vinde i tårnet (s. 1347). 

senere brudt vindue, der i 1832 blev krævet udvidet (syn), men nu er til-
muret . Gesimsen har tandsnit og savskifte som koret, men derover ligger et 
to skifter høj t savskifte, hvori hveranden tand er rund ; øverst er et ommuret 
binderskifte og moderne gesimsled. Nordsidens ret lave portal er borthugget 
og ti lmuret. Over de to østligste, moderne vinduer er spor af romanske, det 
vestligste af dem har t re omløbende løberskifter som over korvinduet. Ge-
simsen på nordsiden har over tandsni t te t to savskifter og moderne led. Skibets 
vestgavl har i rejsehøjde to savskifter; fra ca. 2 m derover er gavlen nedtaget 
ved tårnets opførelse. 

Det indre viser ingen oprindelige detailler; den falsede korbue er moderne. 
Tårnet er opført af røde munkesten i munkeforbandt og har kraft ig syld, 

især under de samtidige støttepiller i vest. Mod syd er et falset, spidsbuet 
vindue, mod vest spor af et lignende, mod nord en tilmuret, rektangulær glug. 
Tårnrummet har samtidigt krydshvælv uden overribber og med skjoldbue mod 
ost over den moderne, runde tårnbue. I søndre hvælvingskappe har været 
indsat en trælem. Første mellemstokværk har mod syd en groft brudt, moderne 
ti lmuret døråbning til en nu forsvundet udvendig trætrappe, der har været 
overbygget, indtil man 1683—84 nedbrød »skuret over den gamle trappe«, 
mens selve t rappen blev gjort i stand med lægterækværk (rgsk.). 1760 måt te 
t rappen fornyes (syn). Andet mellemstokværk har to små, fladbuede glugger 
mod øst; i dets mure ses to lag radiale bomhuller, et tredie lag ses t re skifter 
under de oprindelige glamhuller, der er tilmurede, da klokkerne blev flyttet 
op i tagværket . Disse glamhuller består af tvillingefladbuer i f ladbuet spejl 
ind- og udvendigt; mod øst findes dog kun to enkelte fladbuer. Skævt under 
det vestre glamhul ses indvendig rester af en fladbuet glug. På det gamle 
klokkebjælkelag står i nord en vinde, der antagelig har været brugt til op-

85* 
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hejsning af klokker (fig. 3). Tårngesimsen af tre små udkragninger er ny. 
Hele tårnets vestside er stærkt skalmuret i flere omgange; 1718—19 blev der 
købt et anker til at fæste den vestre gavls løse mur med, efter at toppille og 
vindfløj var blæst ned, men vistnok først 1721 tog man fa t på reparationen 
og fornyede samtidig et stykke mur af »svenske mursten«, meget forfaldent, 
hvorfor 5—6 alen måt te nedtages. 1761 måt te tårnmuren fra kammene til 
midt på tårnet repareres (rgsk.), og 1806 var tårnet under reparation, hvilket 
årstal er markeret med jerncifre, og 1816 fik det nye kamme (syn). I vind-
fløjen står nu 1860. Tårntaget har på hver side en nyere kvist. 1718—19 og 
1754—55 var der reparationer på kvistene, men 1757—58 blev de helt for-
nyede med udmurede tavl, vindskeder og fire lemme (rgsk.). 1848 manglede 
»observatoriet« i tårnet gavlmuren, og tavlene i sydsidens kvist skulle repa-
reres i 1855 (syn). På vestsiden har tårnet et t rappehus af murværk fra 1861 
(syn), men der er på tårnmuren spor af et ældre, der måske har været af 
bindingsværk. 1688—89 blev der til en »ny t rappe op til tårnet« blandt andre 
materialer købt et stykke 20 alen gullandsk tømmer (rgsk.); det drejer sig 
sikkert om en udvendig trappe, der vides at have været på tårnets sydside 
(sml. s. 1347). 

Våbenhuset er opført 1861 eller 62 (syn). Det har afløst et ældre våbenhus 
af bindingsværk. 1695—96 fik det nyt loft, og i første halvdel af 1700'rne 
blev bindingsværket og tavlene flere gange reparerede (rgsk.). 

Tagværkerne er alle fra 1861 (syn). 1722—23 foretoges en stor reparation 
i fyr og eg (rgsk.). 

I det indre blev loft og vægge malet i 1693—94 for 60 rdl. 1754—56 blev 
i kor og skib lagt bræddeloft med lister under bjælkerne; der blev malet med 
hvid olie-perlefarve og røde marmorerede lister (rgsk.). Vinduerne blev vistnok 
alle sammen fornyet i løbet af 1700'rne. 1721 ønskede man et nyt 4 x 3 alens 
vindue ved prædikestolen (syn) og i årene 1756—59 blev vindueshullerne ud-
videde med anvendelse af lybske mursten, og der blev indsat blyruder (rgsk.), 
men 1811 blev der krævet nye vinduer »især ved den nordre side og i tårnet 
ved den søndre side«, og i 1816 var dette opfyldt (syn.) 1861 har kirken sam-
tidig med apsidens ombygning fået store stavværksvinduer muret af små, 
gule sten. Kor og skib har loft af bræddebeklædte bjælker. Gulvet består 
af gule teglfliser. 

I det ydre står kirken nu med blanke mure og hængt med vingetegl. 1721 
skulle tårnet »rødgøres«, våbenhuset afpensles med rød farve og kirken hvidtes. 
På det t idspunkt havde apsis, kor og skib endnu munketagsten, og 1835 var 
taget endnu tildels af munkesten (syn). 1720—21 var der blæst et stort hul 
i taget, som blev lukket med langhalm (rgsk.). Hovedrestaureringen 1861 
skyldes antagelig arkitekten Ernst Heinrich Glüer fra Hamborg, som 1855 
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udarbejdede et forslag (tegning i Nationalmuseet), som i hovedtrækkene svarer 
til det gennemførte. 1955 indsættes ved arkitekt Albert Petersen nye vin-
duer, der passer bedre til kirken. 

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

O. 1510—20 er tårnhvælvet blevet dekoreret med figurscener, som blev af-
dækket og delvis restaureret af E. Rothe i 1906—07. Billederne var malet 
på et tynd t kalklag og dårligt bevarede. I søndre kappe sås kongernes til-
bedelse, vestre kappes billedindhold kunne ikke identificeres, mod nord var 
indtoget i Jerusalem, hvor den ridende Kristus følges af glorieprydede apostle, 
mens en mand bryder grene af et træ. I vestkappen var malet måltidet i 
Emaus, og kun dette billede var i så god stand, at det kunne bevares, mens 
de andre blev overkalket. I kulturhistorisk henseende er Emausbilledet inter-
essant (fig. 4), idet det omhyggeligt gør rede for dragter og bordstel; en lig-
gende kvinde i billedets forgrund forestiller måske Maria Magdalene. Farverne 
er sort, gråt, rødbrunt , okker og grønt. Kappetoppene var dekoreret med 
gotiske blomster, billedbaggrundene var mønstret med stjerner, og ribbernes 
underside havde rosetter. 

1747—48 befandtes malingen inde i kirken at være fortæret af ælde, hvor-
for kirken »til vinduerne og gardinet omkring altertavlen blev malet med 
ny limfarve med gardiner, gevandt og zirater af Hans Ehlers for 15 rdl.« (rgsk.). 

E. Rothe 1907 
Fig. 4. Vegerlose. Kalkmaleri i tårnhvælvet , Kristus i Emaus (s. 1349). 
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E. Skov 1952 
Fig. 5. Vegerløse. Indre, set mod øst. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er nyt, af fyr. 1687 fandtes »bag under alteret« et skab med lås 
og nogle (rgsk.). 

†Alterklæder. 1) Nævnt 1687, af rødt fløjl med frynser om, to bordyrede 
våben på og fire rader solvgalloner om (rgsk.). 2) 1688 købtes et gammelt 

alterklæde af Nykøbing kirke for 10 rdlr. (rgsk.; sml. s. 218). 3) 1759—60, af 
rødt plyds med smalle tresser (rgsk.). 4) Nævnt 1839 som nyt (syn). 

Altertavlen er et maleri (olie på lærred), den opstandne Kristus, signeret 
H. Hofmann 1868, i samtidig, ny-gotisk ramme. 

†Altertavle med malet årstal 1691. 1690—91 betaltes 20 rdlr. for altertavlens 
renovering, som endnu ikke var færdig. 1721 omtales den som værende af 
sirligt snedkerarbejde, malet og lidet forgyldt på kanterne (rgsk.). 1836 var 
den blevet til dels forgyldt og dekoreret (syn). I storfeltet var malerier af nad-
veren og korsfæstelsen, i topstykket af opstandelsen6. Tavlen fjernedes 1867. 

Altersølv. Kalk med Københavns bystempel 1874 og utydeligt mestermærke 
A H ( ? ) . Fra ældre tid er knoppen, der har seks stærkt fremspringende rude-
bosser med graveret »Ihesus« og mellemfaldende, spidse tunger. Gammel, 
glat disk med graveret kors på randen. †Kalke og diske. 1597 nævnes en kalk 
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og disk af sølv og 1687 en sølvforgyldt 
kalk og disk samt en liden kalk og disk 
af hvidt sølv (inventarium). Oblatæske, 
skænket 1724, cylindrisk, tvm. 8,5 cm; 
på det svagt buede låg er graveret en 
bladroset med et cirkelkors, hvori bog-
staverne O I D R. Under bunden gra-
verede kursivversaler: »Oluf Jørgensen 
Lundt [sognepræst 1682—1730] og Do-
rothea Jensdat ter Rauen har foræret 
denne ablate æske her til Veggrløse 
kirke dend 17 februarij anno 1724«. Ny-
købing F.s bystempel og mestermærke 
for Anders Jensen Scheel 1713 (Bøje 
2109). Vinkande (fig. 6) fra 1793, 36 cm 
høj, et smukt empire-arbejde. Rund 
fod med lodret s tandkant , hvorover en 
vulst med en drevet og ciseleret laur-
bærkrans, pæreformet korpus, hvis ne-
derste del er riflet ligesom hanken og 
det høje, kuppelformede låg. På stand-
kanten graveret kursiv: »Anno 1717 til 
Jubel Festen Hauer Magi(ster) Oluf 
Lundt og Hans Hustrue Dorothea Raun 
foræret Denne Winflaske Til Alteret i 
Weggerløse Kirke. Og Anno 1793 igien Omarbeidet og Fornyet af Jus t i t s 
Raad Christian Hincheldey, som da verend Eiere til Weggerløse«. Indprikket : 
»Wog 116 lod 2 qt«. Københavns bystempel [17]93, guardeinmærke og me-
stermærke for Peter Terpager Hagen (Bøje 706). Den 1717 skænkede vinflaske 
beskrives 1721 som en sirlig sølvflaske, forgyldt, pottestor (rgsk.). †Vinf lasker . 
1668 nævnes en tinvinflaske1 og 1687 en t inpot te til vin på alteret samt to 
tinflasker (inv.). 

Sygekalk o. 1650, 14 cm høj. Sekstunget fod med fodplade og siksakgravering 
på tungernes nederste del, flad knop med streggraverede tunger og svagt 
fremspringende bosser, hvorpå graveret I E I S B H, skaft af seks rundstave 
og udadbuet bæger. To ens mestermærker for Steen Pedersen, København 
(Bøje 142). Nyere disk med Københavns stempel 1851 og ukendt mestermærke. 

Alterstager, nævnt i rgsk. 1597 og næppe meget ældre. Klokkeformet fod, 
skaft med vaseled og halvbaluster, lille, flad lyseskål og lysetorn af jern. 
47,5 cm høje. 

O. N. 1942 
Fig. 6. Vegerlose. Vinkande 1793 (s. 1351). 
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†Røgelsekar »at hente ild i« nævnes 
1687 (rgsk.). 

†Messehageler. 1—2) 1597 nævnes to 
messehageler, den ene gammel, den an-
den af rødt fløjl (inventarium). 3) 1651, 
af blommet brunt fløjl med kors af sølv-
galloner. 4—5) nævnt 1687 som gamle, 
den ene af rødt fløjl med kors af sølv-
galloner, den anden af sortblommet sil-
ketøj med gammel silkesyning og kors 
af guldgalloner. 6) Købt 1727—28, af 

ægte karmoisinrødt fløjl med kors og kanter af sølvgalloner med guldtresser. 
7) Købt 1757—58, af rødt fløjl med kanter af smalle og kors af bredere 
sølvgalloner (alle i rgsk.). 

†Alterskranke. 1690—91 gjordes en »rich« om alteret til et knæfald (rgsk.). 
Døbefont af cement. *Font (fig. 7), romansk, af granit ; kun kummen, med 

tovstav om randen, er bevaret og står i en have i landsbyen Højet . (Macke-
prang: Døbefonte, s. 121). Fonten kasseredes vistnok 1691—92, da der an-
skaffedes et nyt »dåbsted« for 4 rdlr. i stedet for den gamle »grøvesteen«; den 
nye †font siges 1721—22 at være af snedkerarbejde (rgsk.). 

Dåbsfad o. 1575, af sydtysk arbejde; i bunden det habsburgske våben om-
givet af en bladkrans, på randen hjort- og hund-frise. Stemplet R S. Tvm. 
55 cm. Inderst om randen graverede versaler: »Dette becken hafver jeg Moritz 
Densen Busk kapetein oc borger i Nykiøfving med min salig høstrue Mette 
Søfrens Dater gifvet til funten i Nykiøfvings kircke thil en ihukommelse 1639«. 
Fadet købtes 1691 af Nykøbing kirke for 3 rdlr. (rgsk.; sml. s. 224). 

†Dåbsfade. 1668 nævnes et stort drevet bækken til fonten, givet af Christen 
Jacobsen1 ; 1687 nævnes et stort messingvandbækken foræret af sal. Karen 
Peder Husfogeds samt to mindre, hvoraf det ene var itu (rgsk.). 1809 fandtes 
endnu to af disse fade; det ene, der var meget stort og i bunden havde en frem-
stilling af syndefaldet omgivet af to indskrifter med munkeskrift , har sikkert 
været af sydtysk arbejde fra o. 1575; det andet var mindre, med en frem-
stilling af spejderne fra Kanaan i bunden6 . 

Korbuekrucifiks (fig. 8), ung-gotisk, fra slutningen af 1200'rne, et smukt 
arbejde beslægtet med Nørre-Vedby (s. 1179). Figuren, ca. 175 cm høj, hænger 
i let bøjede arme (venstre hånd er fornyet), hovedet hælder mod højre skulder, 
næsen er lige og smal, øjnene store og åbne, munden lige, skægget angivet 
ved indsnit. Kronen er forsvundet. Velproportioneret krop med vunde i højre 
side; benene er ret korte, højre fod lagt over venstre. Lændeklædet, der dækker 
højre knæ, falder i mange folder fra en svær vulst om hofterne, med knude 

E. Skov 1952 

Fig. 7. Vegerløse. *Døbefont (s. 1352). 
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Fig. 8. Vegerløse. Korbuekrucifiks (s. 1352). 
S. Bengtsson fot. 
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ved venstre side. Samtidigt korstræ med 
almindelig gotisk profilering, små ædel-
stensgruber på kanterne, trefligede blade 
udgående fra det rundede midtled og 
glorieskive i korsskæringen. Armene en-
der i cirkelfelter med fordybede firpas 
og har vistnok været afsluttet på lig-
nende måde som korstræet i Nørre-Ved-
by, men den yderste ende er afsavet 
ligesom det nederste cirkelfelt, således 
at den lodrette korsarm nu afsluttes af 
et fordybet, spærstikafsluttet felt kro-
net af en lille palmet. 

Krucifikset restaureredes 19387. Af 
den oprindelige staffering fandtes ingen 
spor, men under en nyere overmaling 
fandtes rester af en broget barokstaf-
fering fra o. 1650, med gul og rød mar-
morering på korset, hvis blade havde 
grøn lasur; figuren havde legemsfarve, 
brunt hår og skæg, lændeklædet var 
hvidt med guldkanter. Af denne staffe-
ring er bevaret en malet Matthæusengel 
på sølvgrund i det nederste spærstikfelt. 
I firpassene har været malet de øvrige 

evangelisttegn, der endnu var bevaret 18328. 
Prædikestol o. 1640, af Jørgen Ringnis og af mesterens sædvanlige type 

(sml. Ryde, s. 400), svarende til Aastrup. De fire fags storfelter har muslinge-
skalnicher, hvori står store figurer af evangelisterne, på hjørnerne er dyde-
hermer. Undergesimsen har masker på hjørnerne; i hængestykkerne står evan-
gelisternes reliefskårne navne. Under stolen udsavede bøjler om en nyere midt-
stolpe. Ny opgang. Oprindelig, sekssidet himmel med englehovedbøjler under 
den fladsnitprydede gesims, gennembrudte topstykker og på hjørnerne put t i 
med lidelsesredskaber, under hjørnerne hænger vingede englehoveder. Den 
kassetteværksdelte underside har en helligåndsdue under midtfyldingen. 

Grå staffering med hvidt og guld på figurerne, sikkert fra o. 1836 (syn). 
1809 fandtes på †døren til opgangen den udvalgte prins Christians og Magda-
lena Sibylles kronede navnetræk og indskrif ten: »Herre! hjelp nu!«6. 

Stolestaderne er nye. †Stoleværk maledes 1699—1700 med oliefarve for 45 
rdl. (rgsk.). En ny indlukt †stol maledes 1766 af Hans Elers med perlefarve; 

E. Skov 1952 

Fig. 9. Vegerløse. Pengeblok (s. 1355). 
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fyldinger, gesimser og piller blev mar-
moreret og fik højrøde lister, og »oveni« 
maledes kongens navn med krone over 
i en palmekrans (rgsk.). 

†Skr i f t e - og †degnestol maledes 1692— 
93 af Jacob Blisekow (rgsk.) og var 
1817 brøstfældige (syn). 

†Kiste. 1687 stod en jernbundet ege-
kiste bag alteret til kirkens klæder 
(rgsk.). 

†Pulpi tur nævnes 1694—95 og fik 
1702—03 nyt »legte rich«; 1724 behø-
vedes til dets reparation fire store egepiller. 1724 sluttedes kont rakt med Hans 
Wibertsen om at bygge et stykke til, med gesimser, stikbjælker, to store ege-
piller under og panel foran svarende til det gamle pulpiturs, for ialt 25 rdl. 
1732—33 maledes »den ny tilbygte side af pulpituret, lige for kirkedøren« af 
Chr. Hvid, med billeder i fyldingerne og forgyldt overskrift, loftet derunder 
fik olieperlefarve, og pillerne blev marmorerede. Da indskriften på det gamle 
nordre pulpitur ikke passede til det nyes, malede Hvid året efter en ny ind-
skrift med guldfarve på det gamle pulpitur for 4 mark (rgsk.). Pulpituret 
nævnes endnu 1853 (syn). 

Orgel på fem stemmer, mærket : Frederik Hansen 1887, på samtidigt pulpitur. 
Pengeblok (fig. 9) vist fra 1600'rne, af eg, firsidet med affasede kanter på 

den nederste del og låge i forsiden, jernbundet og beslået med store søm. 
†Pengebøsse til tavlepenge, med lås og nøgle, nævnes 1687 (rgsk.). 
Klingpung o. 1750, af brunt fløjl fastsyet til en forsølvet ring med ind-

skriften: »Gud til Eren« og en drevet, ciseleret rose ved overgangen til det 
drejede, sortmalede, 50 cm lange skaft . 

†Klingpunge nævnes 1687 (rgsk.); de to var gamle og ubrugelige, den tredie 
af sort fløjl med sølvbjælde og sølv på enden af skaftet , foræret af sal. Jens 
Jørgensen, foged i Marrebæk; den f jerde var af grønt fløjl med »sink« beslaget, 
foræret af Jørgen Olesen. 

Præsterækketavler. 1) 1695. Sortmalet tavle med præsternes navne i gul 
kursiv og nederst: »1695 haver Oluf Lundt (sml. oblatæske og vinflaske, s. 1351) 
ladet denne tavle male og her opsætte«. 2) 1800'rne. Begge i apsis. 

†Maleri , omtalt 1809 som »et bibelsk historisk Malerie over Jesus«, i en ud-
skåret, grønmalet laurbærkrans; under maleriet, hvoraf halvdelen ved tidens 
ælde var afrevet, var et dødningehoved med omskriften: »Til Guds Ære ock 
til Kirkens Zirat, fra Hamburg, Jørgen Olufsen 1708. Psalm. X I I I , v. 6«6. 

Lysekrone o. 1650, skænket 1720, med 2 x 8 S-svungne arme, lille hænge-

E. Skov 1952 
Fig. 10. Vegerløse. Sejerværk (s. 1356). 
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kugle og som topfigur en flakt orn. På hængekuglen graveret to våbenskjolde 
og en versalindskrift: »Otte Scheel Reedtz Elisabeth Catrine Poppe 1720«. I 
skibets midtfag. Iflg. Larsen hang den over Otte Scheels grav9. 

Kirkeskib 1935, t remastet bark »Sara«10. Vestligst i skibet. 
Tårnur, mærket A. Chr. Louw 1866, Kiøbenhavn. Et gammelt sejerværk 

(fig. 10) står i tårnets mellemstokværk, sikkert det samme, som nævnes 1687 
(rgsk.). 1689—90 gjordes en vinde til at vinde dets lodder op på, 1691—92 
en ny urskive og tre drejede piller. 1733—34 gjorde Lians Philip Moller en 
ny urskive, som Hvid malede sort, med gyldne tal og årstal, viseren og an-
kerne rode og »indeni« med kulorer og forgyldte stråler. 1753—54 blev uret 
repareret af urmager Tomsen (rgsk.), og 1754 lod sognepræst Peder Andreas 
Lekmejer opsætte en timeskive med viser på tårnets søndre side (kirkebog). 
1828 blev uret nedtaget og bragt til Nykøbing til reparation (syn). 

Klokker. 1) (Fig. 11) middelalderlig, skriftløs, slank. Tvm. 87 cm (ikke 
hos Uldall). 

2) (Fig. 12), omstøbt 1708 af Konrad Kleimann. Versalindskrift på siden: 
»Anno 1634 er denne klocke støbt men omstøbt 1708 da hans excellence her 
Henning Ulrich von Lützow var s t i f f t -amptman doctor Christian Rudolf 
Müller superintendent h(er) Erich Danefer provst og mag. Oluf Lundt sognn 

E. Skov 1952 
Fig. 11. Vegerløse. Middelalderlig klokke 

(s. 1356). 

J. Kielland Brandt fot. 
Fig. 12. Vegerløse. Klokke 1708 

(s. 1356). 
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O. N. 1943 
Fig. 13. Vegerløse. *Gravtræ 1830 over Anne Rasmusdatter (s. 1358). 

prest i Weyerløse kircke«. På klokkelegemets modsat te side findes Frederik 4.s 
kronede spejlmonogram i palmegrene, »Soli Deo gloria« (»Gud alene æren«) og 
derunder: »Conrad Kleyman me fudit Lubeck« (»C. K. støbte mig i L.«). Om 
slagkanten og halsen tungede borter, den øverste med ranker og blomster. 
Tvm. 116 cm. 

†Klokker. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke på eet skippund 
to lispund (176 kg). 1597 nævnes to klokker (inventarium); 1637 optoges et 
lån hos forskellige kirker til en ny klokkes bekostning. 1687 nævnes to klokker 
samt en liden klokke, der stod inden i kirken. 1708—09 omstøbtes den store 
klokke (sml. klokke nr. 2), der vejede fire skippund, 14 lispund og 10 pund 
(757 kg). 

Klokkestol fra 1751—52 (rgsk.) til to klokker, af meget svær eg, lav og med 
dobbelte skråstivere. 

Epitafium. O. 1701. Karen Olufsdatter Lundt , død 22. marts 1701 i sit 
20. år, forlovet med sognepræsten til Nørre-Vedby og Nørre-Alslev, mag. 
Johan Christopher Suhr. Epitafiet opsat af P. Suhr. Under gravskriften et vers: 

Glat tavle i profilliste omgivet af en udsavet ramme, der danner vinger, 
top- og hængestykke; topstykket afsluttes over en flad, karnisprofileret gesims 
med et udsavet vasespir. Indskriften, gylden f rak tur på sort bund, er af-
skallet i store partier11, rammen er rød. I topstykket malet en oval medaillon 
med portræt af den afdøde med høj t opsat, hvidpudret hår, perlekæde og 

G R A V M I N D E R 

»Af hæderlige Præste-Stand 
Jeg kommen er; min Fader 
Hr. Oluf Lundt, den Herrens Mand 
Mig her afmale lader; 
Min moder hedder Dorthe Raun 
Og jeg er Karen kaldet 
I Daaben der jeg fik mit Navn. 
I min Lod er det faldet 

At jeg som nys forlovet var 
Med Præsten, dog maa flotte 
Til Graven, hvor de mig henbar 
Blef ei hans Huuses Støtte 
Men blef min Frelsers reene Brud 
Dend Brudgom mig nu faufner 
Fra Werdens Uroe slap jeg ud 
Og ingen Fryd her sauner.« 
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nedringet kjole, i hængestykket en ligbåre, hvorpå en sort kiste med hvidt 
kors. På skibets vestvæg, under orgelpulpituret. 

†Epi ta f ier . 1) Dirik Janson Kool, død 1606, og hustru Inger Elbertstochter, 
død 1605. Tysk indskrift12. 

2) 1620. Jochim Stawenow fra Rostock, omkommet på havet13 mellem 17. 
og 18. nov. 1620, 14 år gl. Epitafiet, der var temmelig stort, havde »i fyldingen« 
en korsfæstelsesscene i billedhuggerarbejde, hvorunder stod »Jochim Stawe-
now 1620«. Gravskriften, på tysk, stod på en nedenunder hængende, sort-
malet trætavle6 . 

3) K a p t a j n Otte Scheel Reedtz (sml. lysekrone 1720, s. 1356). 
*Gravtræ (fig. 13) 1830 over Anne Rasmusdat ter , »var mans konne af Ra-

bere«, født 20. juni 178?, død 21. juni 1822. Flad egeplanke, 175x27 cm, med 
ranclskrift af fordybede versaler omkring en halvrund stamme med primitive 
reliefskæringer: vinget englehoved, Jesumonogram, bogstaverne A R D i en 
krans, timeglas og to ankre, »Anno 1830« og et dødningehoved. I stiftsmuseet 
i Maribo. 

Et *gravtræ f ra 1828 findes i museet »Falsters Minder« i Nykøbing og et 
*gravkors af t ræ i stiftsmuseet. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskabsbog 1589—1680 (LA); Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber 1680 
—1721, 1721—67 (RA); Regnskaber for Falster 1694—95,1701—15, 1719—21 (LA); Fal-
sters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregnskaber med Bilag 1721—67 (RA). — Synsprotokol 
over Falsters søndre Herreds Kirker 1806—44; Syn over Falsters Provsti 1845—55; 
Synsforretninger over Kirker i Falsters Provsti 1857—70; Synsprotokol over Falsters 
Provsti 1857—70 (LA). — Kirkebog 1687—1760 (LA). — Dokumenter og Breve for hele 
Stiftet 1579 1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). —Jordebøger , Herredsbøger m. m. 1571 

1690 (LA). — Dokumenter vedrørende Dronning Sophies Livgeding Lolland—Falster 
1570—1630 (RA). — Udskrift af biskop Rlochs visitatsbog 1786—1803 (LA). — Præste-
indberetning 1809 (NM). — Museumsindberetninger af E. Rothe 1906 og 1907 (kalk-
malerier), N. J. Termansen 1938 (rest. af krucifiks), O. Norn 1942 og Aa. Roussell 1953. 

N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. S. 6 (NM). 
1 Jordebøger, herredsbøger m. m. 2 Frederik l .s dan-

ske Registranter, s. 238. 3 3. maj 1767. Rentekammeret. 
Rytterdistrikternes Kontor. Bilag til kgl. Resolutioner nr. 
23 (RA). 4 Hjelholt: Falsters Historie II, 597. 5 For-
tegnelse over Kirker og disses Ejere, da Forordningen af 
3. Juni 1809 udkom (RA). 6 Præsteindberetning 1809. 
7 Ved N. J. Termansen. 8 Høyen: Notesbog XI I I , 6. 
9 Larsen: Laaland Falster I, 32r. 10 Henningsen: Kirke-
skibe, s. 165. 11 Suppleret efter præsteindberetningen 1809. 
12 Rhode II, 102; Larsen: Laaland Falster I, 32r. 13 Iflg. 
Rhode II, 102 kuldsejlede skibet ved Gedser Rev. Fig. 14. Vegerløse 1809. 



Fig. 1. Skelby. Ydre, set fra nordøst. 

S K E L B Y K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

Om kirkens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, udover at kronen allerede 
før reformationen havde kaldsretten1. Ef ter reformationen tilhørte kirken kronen, 

indtil den på auktionen over det falsterske ryttergods blev solgt til grev Gustav Fre-
derik Holck-Winterfeldt2, der samtidig havde købt en af de udbudte hovedgårde med 
tilhørende bøndergods, hvoraf imidlertid største delen solgtes til selveje3. Af godset 
i Skelby sogn opstod dog Gedsergaard med tilliggende bøndergods, der 1773 solgtes til 
sognepræsten Niels Frederiksen Amager (sml. maleri, s. 1365, og epitafium, s. 1366) og 
1789 blev overtaget af kammerråd J. C. Friis. Senere kom kirken under Orupgaard, 
indtil den overgik til selveje 1. april 1915. 

K i r k e n l igger på en b a k k e m i d t i den lille b y . D e n u rege lmæss ig t f o r m e d e 
k i r k e g å r d e r n æ p p e væsen t l i g u d v i d e t ; den omgives a f en m u r a f k l ø v e t k a m p 
og h a r j e rn l åge r me l l em m u r e d e pil ler i n o r d og en lille j e rn l åge i øst . 1723—24 
o m s a t t e m a n 81 f a v n e af m u r e n , s i k k e r t som k a m p e s t e n s d i g e , og i 1746 f o r t -
s a t t e m a n m e d 2 1 f a v n e . S a m m e å r b lev t r e låger m a l e t r øde m e d h v i d e l is ter , 
o g p o r t e n fik k o n g e p a r r e t s n a v n e t r æ k . E n låge h a r f ø r t i n d til p r æ s t e g å r d e n 
v e s t fo r k i r k e n (rgsk.) . 

K i r k e n b e s t å r af k o r og skib, der b lev n y b y g g e t 1857 af gu le s t en m e d 

Aa. Rl. 1953 
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Fig. 2. Skelby. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1953. 

skifertag, samt et gotisk tårn, hvori indgår den romanske kirkes vestgavl. 
Et våbenhus er forsvundet. 

Den romanske vestgavl ses i tårnets overstokværk. Den er bygget af munke-
sten i munkeskifte med mange sorte bindere. Fugerne er ret stærkt forvitrede. 
I rejsehojde ligger to savskifter med et almindeligt skifte imellem; derover 
er gavlen ved skæve savskifter mellem løberskifter delt i fire ligebenede tre-
kanter . Den synlige del af taglinien er a fbrudt efter en uregelmæssig linie. 

†Romansk kor og skib må antages at have været bygget af munkesten som 
vestgavlen. Høyen noterer 18324, at kirken har skråkantsokkel over kampe-
stenssyld, at koret har præstedør på sydsiden, samt at korbuen er »fremtræ-
dende og ei meget høj«. Denne sidste, lidt dunkle bemærkning betyder, at 
korbuevangerne springer langt frem, og selve korbuen således er smal og lav. 
Høyen tilføjer, at sydportalen er næsten som den i Maglebrænde, men en 
vedføjet skitse viser ingen større overensstemmelse. Skitsen viser en mange-
falset portal med affasninger på alle de lodrette false og yderst trekvartsøjler 
med klokapitæler og hjørneblade på baserne; på de indre false er vist stærkt 
fremspringende sokler under vulster, et træk, der ellers ikke kendes fra amtet . 

Den romanske kirke må have været temmelig lille, idet koret 1761 omtales 
som tre bjælkefag langt, altså 4—5 m, og det var så lavt, at brædderne i det 
østre fag måt te danne en bue over †altertavlen (syn). I året 1684—85 truede 
en tårnbrand hele kirken, og »folkene som reddede kirken drak 10 kander øl«. 
I de umiddelbart foregående år var kirken blevet repareret med lybske og 
lollandske mursten, tømmer og tagsten. 1722—23 fik kirken egetræsvinduer, 
og 1732—33 blev en vindueskarm i koret og en i skibet malet blå med hvide 
lister. Nordsiden synes dog at have bevaret sine romanske vinduer nogen-
lunde uændret i den ydre form i 1757, da der blev indsat to nye karme, som 
kun var t re kvarter brede og to alen høje. Det er muligvis de samme vinduer, 
der allerede tre år efter blev gjort større og fik seks ruder hver med tre vind-
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E. Skov 1952 
Fig. 3. Skelby. Indre, set mod øst. 

jern. Kirken havde bræddeloft ; 1732—33 blev skibets malet »med blå og hvide 
skyer med engle udi«, og 1762 blev de to nye fag over koret malet blå med 
skyer i stedet for olie-perlefarve (rgsk.). 1741 havde korgavlen kam, og hele 
kirken og tårnet var dækket med munketegl5. 

Tårnet, der har en meget skæv plan, er bygget af røde munkesten i munke-
forbandt på meget svær syld. De diagonale støttepiller på vesthjørnerne 
trængte i 1838 til udbedring (syn) og er ligesom hele tårnets underdel stærkt 
skalmuret i nyere tid. Mod nord er en stor, ny portal, mod syd og vest små 
rundbuede, falsede vinduer, der indvendig har moderne smige. Mod kirken 
vender en nyere, ret lille, rund tårnbue; syd for den er gennem muren en 
tilmuret, lavtsiddende, rundbuet åbning med stik af to rulskifter, antagelig 
en tidligere indgang til et gravrum i tårnet . På tå rnrummets vægge er mærker 
efter et måske aldrig opført hvælv. Tårnrummet har gulv af gule fliser. Første 
mellemstokværk har mod syd og vest falsede, rundbuede glugger, andet mel-
lemstokværk er mørkt ; det har i sin øvre del radiale, helt igennem muren 
gående bomhuller. Udvendig sidder udfor dette mellemstokværk på nord- og 
sydsiden en cirkelblænding og to skjoldblændinger. Klokkestokværket har 

Danmarks Kirker, Maribo amt 86 
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I N V E N T A R 

Alterbordet er fra 1858 (syn). 
†Alterklæder. 1) Nævnt som gammelt 1597. 2) 1660 nævnes et alterklæde af 

gyldenstykke, som dronning Sophie havde foræret, måske det samme, der om-
tales som gammelt 16807. 3) 1698—99 købtes 13 alen sort og rødt »kaf fløjl«, 
ni alen rødt lærred og otte lod guldkniplinger til et alterklæde, måske det 
samme, der nævnes 1727, af sort blommet fløjl med gamle guldkniplinger (rgsk.). 

Altertavlen er et maleri (olie på lærred), Kristus og den samaritanske kvinde, 
signeret F. Lund 1857, i nygotisk ramme fra 1858 (syn). 

†Altertavle, bortsolgt fra Nysted kirke 1698 (sml. s. 185) og ifølge indskrift 
foræret til Skelby af Jens Rask og bekostet stafferet af almuen8. 1721 be-
skrives den som en altertavle af snedkerarbejde, malet og lidet forgyldt på 
kanterne (rgsk.). 

Altersolv. Kalk (fig. 4) i senempire, vistnok fra 1843. Rund, profileret fod 
med bladbort, balusterformet, riflet skaft med bladsmykket krave under det 

mod de tre sider fladbuede tvillingglam-
huller i fladbuet spejl, mod øst to små, 
fladbuede glugger. Ny gesims af gule sten 
under skifertækket pyramidespir med vind-
fløj mærket 1857. Spirkonstruktionen er 
nyere fyr. Tårnet er mindst to gange ble-
vet lynramt ; 1686 meddeles, at tårnet var 
meget forfaldent »af uformodenlig torden«6, 
der synes at have fundet sted året før 
og have udbrændt tårnets bjælkelag. I 
forvejen var tårnet så brøstfældigt, at 
der til reparationen måt te skaffes hjælp 
ude fra, og som så ofte før måt te den 
rige Kippinge kirke holde for. 1763 øde-
lagde lynet en 11 år tidligere opsat kobber-
fløj på fløj stangen (rgsk.). Det samtidige 
t rappehus har falset, fladbuet dør og spin-
deltrappe uden formede spindelsten under 
tøndehvælvet loft. Trappehusets overdel 

er nymuret samtidig med opførelsen af det nuværende skib. 

†Våbenhus har været af bindingsværk. 1734 blev indlagt nye fodremme af 
eg, på hver langside et stykke 8 alens, under gavlen et stykke 61/2 alens, alle 
7—9 tommer i tværmål (rgsk.). 

E. Skov 1952 

Fig. 4. Skelby. Alterkalk (s. 1362). 
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Fig. 5. Skelby. Døbefont (s. 1364). 

høje, udsvejfede bæger, der forneden er formet som en blomsterkalk og for-
oven har en rankebort . Københavns bystempel vistnok 1843 og mestermærke 
for Asbjørn Jacobsen (Boje s. 143). Samtidig disk. †Alterkalk af sølv nævnes 
1597 (inventarium). †Dække til kalk og disk af sort, blommet fløjl med sølv-
kniplinger omtales 1721—22 (rgsk.). †Vinf lasker . 1660 nævnes to vinflasker 
og en t inpot te med pibe på7 og 1680 en vinflaske af tin (rgsk.). †Oblatæske 
af t ræ nævnes 1721—22 (rgsk.). Sygekalk f ra 1898. 

Alterstager f ra 1689, med lav, profileret fod, slankt balusterskaft med flad 
midtkugle og rillet, tunget lyseskål; på foden graveret: »H N M S F anno 
1689 C H D F«. Højde 36 cm. 

86* 

E. Skov 1952 
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O. N. 1942 
Fig. 6—7. Skelby. Detailler af døbefonten (s. 1364). 

†Alterstager. 1660 nævnes to gamle lysestager af tin, der duede ganske 
lidet7, og 1680 to alterstager af messing (rgsk.). 

†Messehageler. 1597 nævnes en messehagel (inventarium) og 1660 to, den 
ene af gyldenstykke og foræret kirken af dronning Sophie, den anden, som 
daglig brugtes, vævet af guld og silke7. 1721—22 omtales to messehageler, 
den ene gammel og ubrugelig, af rødt fløjl med guld forblandet, den anden 
af brun silke med guld og sølv forblommet; 1759—60 købtes fire alen kar-
moisinrødt fløjl, rødt lærred samt brede og smalle sølvtresser til en ny messe-
hagel (rgsk.). 

†Messeklokke i koret nævnes 1727 (rgsk.). 
Døbefont (fig. 5), senromansk, o. 1175—1200, et importarbejde af gotlandsk 

kalksten, hugget af den såkaldte »Anonymus calcarius« (den navnløse kalk-
stensmester) og beslægtet med fonten i Nora kirke i Ångermanland. Den otte-
kantede kumme er helt dækket af kraftige relieffer, der adskilles af halvsøjler 
på hjørnerne; på de lodrette sider ses Kristi fødsel, de hellige t re kongers til-
bedelse, flugten til Ægypten, korsegangen, Kristi nagling til korset (fig. 6) og 
Kristus i de dødes rige, alle med plumpe og undersætsige figurer. Kummens 
skrå underside har livfulde dyrerelieffer: fugle (fig. 7) og et egern i et træ, 
modvendte dyr stående på bagbenene, eet af dem holdende en bispestav, 
samt en løve og en påfugl. Det runde skaft, der hviler på en profileret fod-
plade, har i meget hoj t relief fire figurer: et udyrshovede, en liggende løve, 
en drage med små vinger og en mand, der holder sig i skægget. Højde 110 cm, 
tvm. 84 cm (Mackeprang: Døbefonte, s. 375) 

Dåbsfad (fig. 8), ot tekantet , af messing, et stort og smukt nederlandsk 
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arbejde fra o. 1625; i bunden ses ud-
drivelsen af Paradis, på randen sprin-
gende dyr, alt på baggrund af tæt te 
rankeslyng. Tvm. 68 cm. 

*Dåbsfad af nederlandsk arbejde fra 
o. 1625, med Kristi dåb i bunden og 
rankeværk på randen. Tvm. 34 cm. I 
Maribo stiftsmuseum. 

*Dåbskande af tin, skænket 1717, 19 cm 
høj. Rund fod med fodplade og platte 
over vulst, lille, f ladtrykt kugleformet 
korpus og bred hals, hvis tud er formet 
som et skægget mandshovede. På låget 
en medaillon med en præst, der døber 
et barn. Under tuden graverede versa-
ler i hjerteformet bladramme: »Denne 
kande haver Engel Eilertz Daat ter sl. Jacob Jacobsøns forrige degns enke 
givet til Skielbye kirkes gudelig brug 1717«. Mestermærke 1709 for kandestøber 
Oluf Holm i Nykøbing F. I Nationalmuseet. 

*Korbuekrucifiks, ung-gotisk, fra 1300'rne. Den 1,08 m høje figur har snoet 
tornekrone, langt, folderigt lændeklæde, der dækker venstre knæ, og kryds-
lagte fødder. Korstræet har ædelstensgruber på kanterne, rund glorieskive og 
firkantede endeplader med firpasformede fordybninger. Gråmalet. I National-
museet. 1851 ønskedes krucifikset ved indgangen til koret borttaget, da det 
vansirede kirken (syn). 

Prædikestol i ny-gotisk stil, fra 1857. 1746 satte snedker Hans Philip Møller 
en ny egepille under †prædikestolen, og Hans Elers malede den; 1753 blev 
prædikestolens himmel forhøjet (rgsk.). 

Stolestader fra 1857. †Stolestader. 1732—33 malede Chr. Hvid den øverste 
kvindestol blå med hvide lister, 1751—52 reparerede Anders snedker tre 
mandsstole bag kirkedøren med tre nye brædder til to »recher« og lister samt 
tre fyldinger, og 1764 maledes 14 kvindestole med perlefarve og røde lister 
(rgsk.). 1810 ønskedes de nye stole og bænke i koret malet (syn). 

†Skab i kormuren, med jernbeslag og stor hængelås, nævnes 1727 (rgsk.). 
†Pulpi tur repareredes 1721—22 af en tømrer med to egestolper, fyrretræ 

og gullandske brædder, og 1732 reparerede snedker Hans Wibertsen af Ny-
købing trappen dertil (rgsk.). 

†Pengeblok ved kirkelågen repareredes 1701—02 (rgsk.). 
Maleri, portræt af sognepræst Niels Amager9 (sml. epitafium, s. 1366), olie 

på lærred, i forgyldt, profileret ramme. Brystbillede, t rekvar t profil til højre; 

E. Skov 1954 

Fig. 8. Skelby. Dåbsfad (s. 1364). 
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præsten er malet i ornat, med højre hånd hvilende på en bordplade i for-
grunden, bag ham ligger bøger. Højde 79, bredde 63 cm. På skibets sydvæg. 

Klokker. 1) 1594. Fireliniet versalindskrift om halsen: »Anno domine(! ) 
1594 her Peder Christensen sonne(!) prest och Christen Bage Hans Knusen 
kirke werre«. Stærkt profileret slagring og hanke med tovsnoning. Tvm. 52 cm. 

2) 1847. Versaler: »Støbt af H. Gamst og H. C. Lund Kiøbenhavn. Omstøb-
ningen bekostet af F. Friis og C. F. Friis anno 1847« (sml. kirkegårdsmonu-
ment nr. 3, s. 1366). Tvm. 87 cm. 

†Klokker. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke, der vejede to et 
halvt skippund, ni lispund (472 kg). 1680 nævnes to klokker (rgsk.), og 1835 
var den store klokke, der var revnet, blevet repareret ved indlodning (syn). 

G R A V M I N D E R 

Epitafium over konsistorialråd Niels Amager (sml. maleri, s. 1365), sogne-
præst for Schielbye og Giedesbye og ejer af Gedsergaard og gods her på Fal-
ster (sml. s. 1359), født i Fridericia i Jydland 13. juni 1722 som søn af hr. Fri-
derich Amager, kommerceråd, borgmester og postmester sammesteds, og Anna 
Scholastica Samsøe; 18. febr. 1757 beskikket til sognepræst for Schielbye og 
Giedesbye, beæret med konsistorialråd-titlen 14. april 1774, død 31. jan. 1781. 
Epitafium af rødlig, gotlandsk kalksten, 128 x 68 cm, med indskrift af for-
dybede versaler; øverst, under et bueslag, en Louis seize-vase med blomster-
klynger og bånd, i hjørnerne foroven vingede englehoveder. Spor af forgyld-
ning. I skibets nordvæg. 

Gravsten over Thøger Stistrup, født 11 . sep t . 1729, kaldet til sognepræst 
for Bogøe 1765, gift samme år med Christina Busch, der døde 1780 (to døtre); 
1780 sognepræst for Gundslev, 1781 for Schielbye og Giedesbye, gift 1782 
med Karen Krag Halmsted (to døtre), død 11 . sep t . 1786, 57 år gl. Stenen 
bekostet af hans døtre. Grå kalksten med affasede hjørner, 175 x 128 cm, ind-
skrift af fordybede versaler; i hjørnerne felter med blomster, langs kanten 
borter, alt ret groft. I t å rnrummets sydvæg. Ved kirkens ombygning 1857 
flyttedes stenen fra sin plads i korets gulv til tå rnrummets gulv10. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) Margrethe Clausen, født Sørensen, født i Møgel-
tønder 17. maj 1811, død i Staurbye 17. jan. 1846. Støbejernskors med relief-
f rak tur og -versaler. Hensat i et hjørne af kirkegården. 

2) Johan Christian Friis, født 6. jan. 1747, død 5. ma j 1822. Sandstensblok 
med marmortavle. 

3) Christian Frederik Friis, født 27. juni 1782, død 28. sept. 1845. Sand-
stensblok med indsat marmorplade, indskriften med fordybede versaler. 
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4) Elisabeth Marie Friis, født Aagaard, født 22. nov. 1754 (?), gift med 
kammerråd Friis, død 22. okt. 1848 (?). Sandstensblok med fordybede ver-
saler. — Monumenterne nr. 2—4 står på et gravsted syd for tårnet , omgivet 
af et støbejernsgitter. 

Kirkeregnskaber 1680—1727, 1727—67; Falsters gamle Rytterdistr ikts Kirkeregn-
skaber med Bilag 1721—67 (RA). Kopier af Kasseregningerne for de 26 Hans Majestæts 
Kirker i Falster 1725—65 (LA). — Synsprotokol over Falsters sdr. Herreds Kirker fra 
1806—44; Synsprotokol over Falsters sdr. Provsti 1845—55; Synsforretninger for Fal-
sters Provsti 1856; Synsforretninger over Kirker og Præstegaarde i Falsters Provsti 
1857—70 (LA). — Dokumenter vedrørende Dronning Sophies Livgeding Lolland-Fal-
ster 1570—1630 (RA). — Jordebøger, Herredsbøger m. m. 1571—1690 (LA). — Doku-
menter og Breve for hele Stiftet 1579—1762 (LA). — Kommissionsakter angaaende 
lolland-falsterske Kirker 1741 (RA). — Museumsindberetninger af Erik Schiødte 1883, 
O. Norn 1942 og Aa. Roussell 1953 (NM). 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 114 (NM). N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. 
S. 6 f. (NM). 

1 Frederik l .s danske Registranter, s. 92. 2 Rentekammeret. Rytterdistrikternes 
Kontor. Bilag til kgl. Resolutioner, nr. 23, 23. maj 1767 (RA). 3 Danske Slotte og 
Herregaarde. Ny Samling II, 121; sml. Friis II, 88. 4 Høyen: Notesbog XI I I , 7. 
5 Kommissionsakter ang. lolland-falsterske Kirker 1741, 2. bd. (RA). 6 Dokumenter 
ang. Kirkernes Tilstand. Kgl. Majestæts Kirker i Lolland-Falster (RA). 7 Jordebøger, 
Herredsbøger m. m. 8 Larsen III , bl. 37r. 9 Danske malede Portrætter IX, 244. 
10 Danske Kirker, Slotte og Mindesmærker IV, 73. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9. Skelby 1794. 



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

G E D E S B Y K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

Kirken er anneks til Skelby, hvilket var tilfældet allerede 15251. På nævnte t idspunkt 
sad kongen inde med kaldsretten, og kirken forblev i kronens eje, indtil den blev 

afhændet på auktionen over det falsterske ryttergods 1767, hvorefter den har delt 
skæbne med hovedkirken (s. 1359). Kirken overgik til selveje 1. juli 1916. 

En gammel spådom har sagt, at når Gedser får kirke, skal byen forgå ved en storm-
flod2. Denne katastrofe lader endnu vente på sig, efter at der i 1914—15 er opført en 
filialkirke i Gedser ved arkitekterne P. V. Jensen Klint og C. Andersen. 

Kirken ligger nu østligt i den hyggelige, lille by, men tidligere har byens 
huse og gårde samlet sig om kirken (fig. 9). På nordsiden af kirkegården, der 
er udvidet mod øst, ligger en rytterskole. Kirkegården er omgivet af hække 
og mure af kløvet kamp; mod vest er jernlåger mellem murede piller, mod 
syd er der to låger og mod nord en lille låge ind til skolen. Reparation af vest-
sidens port og låge omtales 1739—40 og 1758—59, 1751—52 nyopsattes en 
låge på sydsiden; det synes at dreje sig om portaler af tømmer (rgsk.). 

Kirken består af gotisk langhus med tilbygget gotisk tårnunderdel, alt af 
munkesten i munkeforbandt . I langkirken er en del gule og flammede sten. 
På sydsiden har ligget et våbenhus af bindingsværk. 

E. Skov 1952 
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Den gotiske kirke har delvis synlig syld under en stærkt forvitret og delvis 
omsat, toleddet sokkel, hvis underste led vist har været afrundet, mens det 
øverste er en skråkant. Selve kirkemuren er kun ca. 67 cm tyk. Korfaget 
dannes af fem sider af en ot tekant med samtidige støttepiller, hvis brynede 
afdækninger ikke er gamle. I østfaget står kirkens eneste oprindelige vindue 
bevaret som tilmuring. Det er lavt og bredt og skævt spidsbuet. På yder-
siden dannes falsen af to sæt formsten profileret med rundstave, indenfor glas-
falsen er formstenen smig; den udvendige sålbænk består af tre aftrapninger, 
hvoraf i hvert fald den øverste er fornyet. På korets sydside ses en tilmuret 
præstedør, der har fals af en enkelt rundstav, og hvis spidsbuede top i gammel 
tid er ommuret med et vandret stik. Skibet har hjørnelisener mod vest. Hele 
sydmuren er ommuret fra få skifter over grunden både ind- og udvendig og 
måske i hele murtykkelsen. Oprindelige detailler ses derfor ikke. På nordsiden 
er den tilmurede dør bevaret. Den står i et lavt portalfremspring, der er vand-
ret afsluttet med to skråkanter over en vulst ; i fremspringet er den fladbuede 
døråbning stærkt forskudt mod vest. De lodrette dele af falsen har skråfas, 
der går jævnt over til afrunding i buen. Døren står i et stort, spidsbuet spejl 
med t rekvar t søjleprofil i kanten. Den er vistnok allerede i gotisk tid t i lmuret 
med to halvstens mure. Vestgavlen er helt nedrevet. Kirkens mure er i 1854 
forhøjet med otte skifter. 

Det indre. I hver af korets fem vægge er meget spidse hvælvingskapper 
markeret ved hjælp af kopskifter, der ikke springer frem for murfladen. I 
det sydvestre fag har senere været indsat et flad- eller kurvehanksbuet vindue 
overskærende hvælvingsbuen. 

Tårnunderdelen har udvendig samme bredde som skibet, indvendig er tårn-
rummet på grund af de tykke mure meget smallere end skibet. 1884 blev 
muren mellem de to rum nedrevet. Tårnbuen blev 1843 krævet lukket med 
en bræddevæg over pulpituret for at modvirke træk (syn). Ved tårnrummets 

Fig. 2. Gedesby. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1953. 
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vestvæg ses en stor halvandenstens spidsbue i hele rummets bredde; den går 
op over bjælkelagshøjde, og derover er vestmuren ommuret i 1854. Mod syd 
og vest er der spor af vinduer med buer af høj, fladbuet form. Trappehuset 
er samtidigt med tårnunderdelen. Det har en meget høj, fladbuet, falset dør, 
spindeltrappe med kridtstensspindel og loft af stigende fladbuer over omsatte 
trin. Trappehuset har moderne gavl mod syd. 

Ef ter alt at domme havde man i gotisk tid projekteret et tå rn af almindelig 
højde, men var gået i stå, da man nåede skibets gesims. Muligvis har kirken 
fortsat bet jent sig af en fritstående, tømret klokkestabel, men uden større 
begejstring, og o. 1590 siges, efter at kirkens tag har været omtalt, at »den 
vestre gavl vil forhøjes om klokken skal hænge der udi.«3 1597 nævner et 
inventar ium: 1 klokke i tårnet,4 og 1688—89 opsattes to svaler (kviste) på 
tårnet (rgsk.). I de følgende års regnskaber omtales hyppigt reparations-
arbejder på tårnet i vendinger, der viser, at det drejer sig om en bræddeklædt 
tømmerkonstrukt ion med spir, som må have været rejst på den gotiske tårn-
underdel. Således får vi 1744 at vide, at der skulle inddækkes et nyt tagvindue 
i skibets søndre side ved tårnet , og at »under fødderne, som spiret står på, 
er opmuret, så og på begge sider på muren under tagskægget (på skibet) med 
600 dobbelte Flensborger mursten«, og der blev samtidig ved »sidebindet« 
tværs gennem tårnet indlagt en 13 alens fyrrebjælke, hvilket svarer til det 
murede tårns bredde, og 1719 ønskes til en reparation seks stk. fodtømmer 
å seks alen3, hvilket kan forstås som to stykker til hver side undtagen den af 
skibets tag dækkede. En synsforretning 17215 giver følgende bemærkelses-
værdige beskrivelse af t å rne t : »Tårnet behøver i den vestre gavl under spiret 
to 16 alens 1 2 x 1 2 stolper med fod under på 13 alen. Det øverste af spiret, 
som er 19 alen højere, er tækket med skifer. Da en reparation af skiferen vil 
koste 100 sldlr., og da spiret alligevel skal nedtages, eragtes det bedst at lade 
samme spir helt tække med spån (der virkelig blev indkøbt). Der behøves 
en kvist i den østre ende i taget, at klokken kan høres overalt i byen. Selve 
tårnmuren er overmåde medtaget«. 1719 var stolperne forlangt 18 alen lange 
og spærlængden var nævnt som 12 alen. Med et 19 alen høj t spir vil den sam-
lede højde blive ikke mindre end ca. 27 m, men hvis man forstår ». . .spiret, 
som er 19 alen højere« regnet i forhold til skibets tagryg, vil det passe nogen-
lunde med den angivne spærlængde, og den samlede højde vil blive ca. 21,5 m. 
Klokketårnet må have været kronet af en lanterne af barok form, thi 1724—25 
skal der »under klokken gøres et loft 31/2 alen i kvadra t beklædt med lærred 
mod forrådnelse«, og 1744 nævnes, at »loftet i spiret, under den øverste klokke, 
udi durchsigtet som tilforn var af t ræ er nu beklædt med bly« og at »brædder 
og spånbeklædning på de fire hjørnestolper i durchsigtet må fornyes«. Selve 
tårnets tømmerværk har været beklædt med lange brædder, der flere gange 
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måt te repareres og 1817 blev krævet t jæret sammen med spirets spån (syn). 
1721 var fløjen på klokketårnet borte og knappen brøstfældig og gennem-
skudt. Der blev derfor opsat en ny, forgyldt kobberfløj med Frederik 4.s spejl-
monogram og årstallet 1722, som nu sidder på den 1854 opsatte tagryt ter 
af malet træ, der ved kirkens hovedistandsættelse samme år må have afløst 
det gamle tårn, selv om Høyen mærkeligt nok ikke nævner dette 18326. 

†Våbenhus. 1706—07 blev på kirkens sydside opført et våbenhus af bin-
dingsværk, tækket med tagsten. Det var en beskeden bygning på 8 1/2 alen 
i firkant og 4 alens højde under bjælkeloftet. 1721 skulle våbenhusets tømmer 
anstryges med grå farve og kalkes; 1755—56 blev en ny våbenhusdør malet 
rød (rgsk.). 1854 blev våbenhuset nedrevet. 

Kirken havde 1721 fire vinduer på hver side og to mod vest (syn). De nu-
værende rundbuede, udvendig falsede vinduer med støbejernsstel er fra den 
af arkitekt O. M. Glahn ledede hovedistandsættelse i 1854, under hvilken 
kirkens mure forhøjedes og størstedefen af skibets sydvæg blev ommuret, 
indgangen blev forlagt til vestsiden og kirken fik kassetteloft. Ialt kostede 
hovedreparationen, der også omfattede inventaret, 4—5000 rdl. (syn). Kirkens 
træloft var 1754—55 blevet malet med hvid olie perlefarve og marmorerede 
lister (rgsk.), nu er kassetteloftet brunmalet . 

Tagværkerne er fornyet 1854, dog står endnu over den oprindelige langkirke 

Aa. Rl. 1953 
Fig. 3. Gedesby. Indre, set mod øst. 
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E. Skov 1952 
Fig. 4. Gedesby. Altertavlens storstykke (s. 1372). 

kongestolper af eg med stemmejernsnumre på en langsgående egetræsdrager. 
Kirketaget var 1721 hængt med munketegl (syn). 

Kirken har nu gulv af gule, sekskantede fliser og mursten. Udvendig er 
den hvidkalket over t jæret sokkel; den har tidligere været rød, dog vist kun 
på detaillerne, og senere gul. Taget er tækt med vingetegl. 

I N V E N T A R 

Nyere alterbord af fyrretræ. 
†Alterklæde af sortblommet fløjl med sølvkniplinger, nævnt 1728 (inv.). 
Altertavle (se fig. 3) af nederlandsk fløjtype, et smukt og velbevaret arbejde 

fra 1573. Det rundbuede storstykke, i forgyldt ramme med profiler og tand-
snit, indeholder en figurrig korsfæstelsesscene (fig. 4), malet med olie på kri-
deret træ. I mellemgrunden ses Kristus på korset mellem de to røvere, som 



er ophængt på utilhugne træstammer, 
og bag dem et stort opbud af ryttere. 
I forgrunden er Maria Magdalene sun-
ket sammen under Kristi kors, mens 
Johannes og to kvinder støtter den af-
mægtige jomfru Maria; til venstre kaster 
soldaterne lod om Kristi klæder. I bag-
grunden ses det bjergrige landskab uden 
for Jerusalem; på en høj i midten er rejst 
en galge, hvori en mand hænger, samt 
tre hjul, hvoraf to bærer hovedløse 
kroppe. Maleriets farver er lyse og klare; 
den blå himmel bliver lysere ned mod 
horizonten, bjergene i baggrunden er 
gråblå og i mellemgrunden rødlige med 
grønt græstæppe. Figurernes dragter er 
brogede. Fløjene, der er indrammet som 
midtfeltet, har gyldne indskrifter på la-
t in; til venstre: Mos. 21,8 og Johs. 3,14, 
til højre: Ez. 33,11 og Johs. 3,16. I 
hjørnerne foroven er malet rankeslyng, og forneden findes to hjælmede vå-
ben, til venstre Urnevåbnet og navnet Hr. Absalon Urne, til højre Rud-
våbnet og navnet Fr(u) Birgita Rud. Tavlens predella består af en rektangu-
lær, profilindrammet fylding med gylden versalindskrift: »Crede Deum tibi 
factum hominem, tibi acerbaqve passum; vi taqve sit fidei consona, salvus 
eris 1573« (»tro, at Gud er blevet menneske for din skyld og har påtaget sig 
svære lidelser for dig; lev livet i troen, og du vil blive frelst«). f732 blev tavlen 
istandsat af maferen Chr. Hvid, som bl. a. opmalede indskrifterne med guld 
og reparerede våbnene (rgsk.). 1901 blev maleriet undersøgt af konservator 
ved kunstmuseet C. Chr. Andersen og nogle år senere restaureret, efter at 
kirkeejerens plan om at udskifte den gamle altertavle med en af maferen 
Adolph H. Hansen udført kopi efter Carl Blochs billede »Jesus fristes af Djæ-
velen« var opgivet. 

Altersølv. Kalk (fig. 5), sammensat af dele fra forskellig tid, nu 17 cm høj. 
Ældst er fod og knop, fra o. 1500. Foden er rund med lav s tandkant , som 
gennembrydes af firpasformede huller. På oversiden er fæstnet et lille krucifiks 
med minuskelskriftbånd (»inri«). Stor knop med seks rudebosser, hvoraf de 
fem har reliefminuskler »iecus«, den sjette en graveret roset; mellem bosserne 
er der på over- og undersiden lancetformede tunger med graverede fiske-
blærer. De cylindriske skaftled har mellem spinkle perlestave et opdrevet 

E. Skov 1952 

Fig. 5. Gedesby. Alterkalk (s. 1373). 
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rankeslyng og stammer antagelig, til-
ligemed det lave, brede bæger, fra 1627, 
da enkedronning Sophie skænkede kal-
ken til kirken, hvilket fremgår af en 
graveret versalindskrift under foden: 
»Sophia königin zu Dennemarcken anno 
1627«. Ingen stempler. Til kalken hører 
en gammel, forgyldt disk med firpasfor-
met bund og graveret cirkelkors på ran-
den, muligvis senmiddelalderlig. Oblat-
æske fra 1863 med Københavns bystem-
pel og mestermærke for Andreas Martin 
Westrup (Bøje, s. 131). 

Alterstager f ra o. 1675, beslægtet med 
stagerne i Tingsted (s. 131), men spink-
lere og uden ben. 35 cm hoje. 

*Røgelsekar, indsendt til Nationalmu-
seet 1828 i defekt tilstand7. 

†Messehageler. 1728 forefandtes en gammel rødblommet taf tes messehagel 
med sølvgalloner foruden en gammel ubrugelig tafthagel (inv.). 1757 købtes 
rødt fløjl og sølvgalloner til en ny messehagel (rgsk.). 

Dobefont af brændt ler, anskaffet 1856 (syn). 
En *granitfont af ukendt proveniens, som nu står i Bøtøgaards have, kan 

tænkes at s tamme fra Gedesby kirke. Fonten er af romansk type, bestående 
af en rund fod med tovsnoning foroven og en bu t te t kumme, ligeledes med 
tovsnoning øverst, omtrent svarende til Vegerløse kirkes gamle font (s. 1352). 
Tvm. 57 cm. (Ikke hos Mackeprang). 

Dåbsfad af messing fra 1645. På den meget brede rand er yderst graveret 
en vinranke, dernæst en geometrisk bort med stemplede småcirkler og inderst 
en versalindskrift : »Anno 1645 her Hans Palsen Jessen son kirch heren tho 
Iesbuie i Falster Jep Olsen Per Olsen der kirken tom besten«. Tvm. 72 cm. 
Nyere dåbskande af tin. 

Et †fontelåg (»dæksel«) blev 1732 malet med rød marmoroliefarve tillige med 
fonten (rgsk.). 

Krucifiks f ra 1700'rne. Figurens krop er lang og slank. Hovedet, som hælder 
lidt ned mod højre skulder, har fuldskæg, langt hår og flettet tornekrone. 
Lændeklædet har stor snip i højre side. Højde 97 cm. Simpelt korstræ med pro-
fileret fodplade og over hovedet en skrifttavle med INRI . På skibets sydvæg. 

†Korgitter ønskedes f jernet af kirkesynet 1846. 
Prædikestol (fig. 6) i renaissance fra begyndelsen af 1600'rne, f ra samme 

Fot. 1932 
Fig. 6. Gedesby. Prædikestol 

(s. 1374). 
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værksted som prædikestolen i Idestrup 
(s. 1342). Stolen består af fire — op-
rindelig fem — fag med arkader sva-
rende til Idestrups, blot i dette tilfælde 
båret af konsoller med udskårne blad-
ornamenter. På hjørnerne står vinkel-
bøjede pilastre med profileret kapitæl, 
kanneleret skaft og prydbælte med be-
slagværk omfattende en oval skællet 
bosse. Forkrøbbet postament med be-
slagværk og rosetter på fremspringene, 
glat gennemløbende gesims med ægge-
stav under kronlisten. På stolens under-
side findes en uregelmæssig sekskantet 
roset med æggestavslister. Ny opgang, hvorunder der er indbygget et skab. 
Oprindelig, sekskantet himmel med små udsavede topstykker og hjørnespir. 
På undersiden en roset i et uregelmæssigt sekssidet felt. 

Staffering fra 1932 med grønt, blåt, rødt og guld. Forhen var stolen egetræs-
malet. — Den nuværende opstilling ved sydvæggen er ikke oprindelig. 1846 
udtal te kirkesynet, at fjernelsen af korgitteret ville forårsage, at prædike-
stolen flyttedes til væggen, hvilket vel må forstås således, at prædikestolen 
da var anbragt midt i kirken, oven over korgitteret. 1855 blev prædikestolen 
flyttet nærmere til koret. 

Nyere stoleværk. 1758 fornyedes †skriftestolen med panelbeklædning og gitter-
værk (rgsk.), og 1810 blev der indrettet nye præste- og degnestole i koret (syn). 

En †fyrretræskiste med jernbånd nævnes 1728 (inv.). 
†Pulpitur nævnes 1680 (rgsk.). 
Orgel på fem stemmer, bygget af Th. Frobenius 1938. 
Pengeblok af eg med affasede kanter, jernbunden og beslået med nagler. 

I oversiden to pengeslidser med forbindelse til hver sit rum. 95 cm høj. Rød-
malet. I forhallen. 1728 fandtes to †klingpunge med fløjlspung og klokke samt 
tre gamle ubrugelige pengetavler (inv.). 

Præsterækketavle fra 1933. 
Maleri (fig. 7) fra 1693 (olie på træ, 66 x 78 cm) forestillende stormen på 

Genesareth sø. Sort, skråfaset ramme med forgyldt bølgeliste inderst. På ram-
men står en opmalet versalindskrift: »Herre hielp os, vi forgaa, Mat. VI I I . 
Lars Hansen 1693«. På skibets nordvæg. 

Kirkeskib, navnløs brig fra 18598. 
†Solur blev 1707 opsat og anstrøget (rgsk.). 
Klokker. 1) Støbt af Konrad Kleimann i Lybæk 1703. Indskrif t : »Vigilate 

E. Skov 1952 

Fig. 7. Gedesby. Maleri (s. 1375). 
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et orate deo confidentes Conradt Kleiman aus Lubeck me fudit anno 1703« 
(»våg og bed i tillid til Gud, C. K. fra L. støbte mig 1703«). Tvm. 56 cm. I 
tagryt teren. Klokkestøberen fik 88 rd., 4 mk. samt 30 rd. til dækning af ud-
giften ved hans rejse fra Lybæk med materialer og folk (rgsk.). 

2) Omstøbt af H. Gamst og H. C. Lund 1851. Omstøbningen bekostet af 
godsejer Tesdorph. Vestligt i kirkens tagværk. 

†Klokke på halvandet skippund, otte lispund (304 kg) afleveredes ved 
klokkeskatten 1529. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) 1646 (fig. 8). Kromand Georg Gottleber, født i Bischoffswerda, 
hans hustru, Anna Gottleberin fra Meissen, og sønnen Christian Gottleber. 
Opsat 1646 i hans 45., hendes 51. og sønnens 10. år. Aflang, ot tekantet træ-
tavle i profileret ramme, 216 x 136 cm. På tavlen er malet en gulbrun brusk-
værkskartouche omsluttende et stort og to mindre ovale felter. Blandt kar-
touchens bruskværksformationer sidder fire kvindefigurer symboliserende tro, 
håb, kærlighed og retfærdighed. I den store oval i midten er mand, hustru 
og barn fremstillet knælende på hvide puder på et blomsterbestrøet tæppe 
foran en søjlebåren baldakin; i baggrunden et v idts t rakt landskab med lave 
bjerge, by og sø. Den øverste oval indeholder et billede af korsnedtagelsen, 
den nederste en pyntelig frakturindskrif t på tysk9. På korets nordvæg. 

2) 1690. Kromand og sognefoged Mattias Jenssen Holstz, født i Haderslev-
hus amt i Tyestrup herred, og hustru Anna Holst, født i grevskabet Penen 
berrig (Pinneberg) i flækken Wedell i Holsten (fem sønner og seks døtre). 
1690 har de, i hans alders 53. år og hendes alders 48. år givet epitafiet til 
denne kirke. Maleri (olie på lærred, 225 x 200 cm) i sort og forgyldt profileret 
ramme. I midten knæler mand og hustru i sorte dragter, han med hvid hals-
klud og hvide skjorteærmer, hun med sort kyse og hvidt forklæde. Ved man-
dens højre side knæler to sønner, den ene i sort, den anden i b runt ; den ældste, 
nærmest faderen, er ved et rødt kors over hovedet betegnet som død. Ved 
moderens venstre side knæler tre døtre, den ældste i sort kjole med rød- og 
hvidstribet forklæde, de to andre i ens grå kjoler med hvide forklæder og alle 
tre med pibede hovedsæt. I baggrunden er Kristus på korset fremstillet mel-
lem skyer, sol og måne. I forgrunden, under hustruens knælepude, læses års-
tallet 1690 og derunder, langs billedets nederste kant , en gul frakturindskrif t 
på tysk10. På skibets nordvæg. 

Gravsten. 1) 1600'rne. »Her ligger begrafvet et lidet barn ved nafven Niels 
Jensen, som hendøde . . . februar . . . « . Rød gotlandsk kalksten, 75 x 50 cm, 
med stærkt slidte reliefversaler. Nederst på stenen skjolde med bomærke og 
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Pacht & Crone 
Fig. 8. Gedesby. Kromand Georg Gottlebers epitafium 1646 (s. 1376). 

Jesumonogram, i hjørnerne englehoveder (øverste højre hjørne afhugget). 
Religiøs randskr i f t : »Uden I vorde som born . . . « . I forhallens gulv. 

2) 1600'rne? Simen Farken. Omtrent kvadratisk, 56 cm bred grå kalksten 
(fragment?) med reliefversaler. Foruden navnet ses bogstaverne TF og et 
bomærke, alt sekundært. Ved vestdøren. 

Gravsten. 1675(?). En lang, r imet indskrift er gengivet af Hofman og Rhode11, 
begge steder med udeladelse af lire linjer, som kun kendes fra Søren Abild-
gaards afskrift12. Stenen er lagt over en kvinde, Bodelkiøn, som efter 12 års 
ægteskab døde som »en Christi Martyr« i barselseng 30. aug. 1475 (! ) . Således 
gengives årstallet i det mindste hos Hofman og Rhode, men denne datering 
må på forhånd anses for udelukket; sandsynligvis skyldes den en fejllæsning 
af stenens romertal, som Abildgaard desværre også gengiver unøjagtigt, idet 
han skriver MCLXXV. Rimeligvis har der stået, eller skullet stå, MDCLXXV, 

Danmarks Kirker, Maribo amt 87 
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a l t så 1675, en d a t e r i n g , som h v e r k e n sp roge t eller i n d h o l d e t mods ige r . S t enen 
e r m u l i g v i s i d e n t i s k m e d den ene a f to s ten , der nu t i l s y n e l a d e n d e l igger 
m e d b a g s i d e n o p a d . — N å r der flere s t eder , b l . a . hos La r sen 1 3 , d e s u d e n 
o m t a l e s e t e p i t a f i u m over Absa lon U r n e o g B i r g i t t e R u d , m å d e t t e v i s t be ro 
på en fo rveks l i ng m e d a l t e r t a v l e n (sml. s . 1373). 

På l o f t e t s t å r en barnekiste f r ems t i l l e t e f t e r s t o r m f l o d e n 1872 ti l e t b a r n , 
der b l a n d t 2 3 o f re i k k e b lev f u n d e t o g de r fo r i k k e b lev b e g r a v e t s a m m e n m e d 
de øvr ige 22. 

Regnskaber 1680—1728, 1728—67; Falsters gl. rytterdistrikts kirkeregnsk. m. bilag 
1721—67 (RA); Regnskaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA). — Syns-
forretninger 1806—70 (provstearkivet, LA). — Dokumenter og Breve for hele Stiftet 
1579—1762 (stiftsøvrighedsarkivet, LA). — Jordebøger, Herredsbøger m. m. 1570—1690 
(LA). — Kopier af Kasseregningerne for de 26 Hans Majestæts Kirker i Falster m. v. 
1725—65 (LA). — Museumsindberetninger af E. Schiødte o. 1880, C. Chr. Andersen 
1901 (altertavlen), O. Norn 1942, E. Skov 1952 og Aa. Roussell 1953. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 120. — N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. S. 7 
(begge i NM). 

1 Frederik l .s danske Registranter, s. 92. 2 Optegnelser i Dansk Folkemindesam-
ling. 3 Dokumenter og breve for hele stiftet. 4 Dokumenter vedrørende Dronning 
Sophies Livgeding 1570—1630 (RA). 5 Kommissionsakter ang. Lolland-falsterske 
Kirker 1741 (RA). 6 Høyen: Notesbog XI I I , 7. 7 Inv. nr. MDCCXCVIII. 8 Hen-
ningsen: Kirkeskibe, s. 76. 9 Danske malede Portrætter IX, 245; AarbLollFalst. 
1937, s. 62 f. 10 Danske malede Portrætter IX, 246; AarbLollFalst. 1937, s. 64. 
11 Hofman: Fundationer VI, 2, 156; Rhode II, 113. 12 Abildgaard: Notesbog I, 120. 
13 Larsen: Laaland Falster III , 40. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Fig. 9. Gedesby 1807. 



Fig. 1. Sdr. Kirkeby. Ydre, set fra nordøst. 
Aa. Rl. 1953 

S Ø N D E R K I R K E B Y K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

Kirken var i middelalderen anneks til Sonder Alslev, og kronen havde kaldsretten1. 

Ef ter reformationen forblev kirken under kronen, indtil den på auktionen 1767 
over det falsterske ryttergods blev afhændet til generalmajor Joh. Fr. Classen2, der 1768 
købte to af de på samme auktion udbudte hovedgårde med tilliggende bøndergods. 
Heraf oprettedes det Classenske fideikommis, hvorunder kirken stadig hører. 

Den ældre tradition forklarede kirkegårdens usædvanlige størrelse som forårsaget af, 
at alle egnens beboere et par gange om året samledes her for at høre messe og derefter 
vandre til Nykøbing marked3. 

Kirken ligger midt i byen omgivet af en kirkegård, der strækker sig ual-
mindelig langt mod øst. Det angives, at i 1700'rne skal den »flere gange have 
lidt betydelig formindskelse«4 (jfr. ovenfor). Kirkegården har smukke sten-
diger med trælåger i øst og vest. 1686 var kirkegårdsmuren meget brøstfældig5; 
1715—17 anvendtes ret betydelige beløb til dens omsætning (rgsk.), men 1719 
stod kirkegårdsmuren »som et forladt, forfalden og øde Babel . . . endog her 
lige ved landevejen, hvor og Hans Majs. selv nu på en kort tid nogle gange 
er kommen frem tæt neden under muren, som ligger og hænger høj t ud over 
landevejen på fald, og mange store sten fra den nedfalder og trille midt ned 

87* 
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på vejen« (syn). 1722—23 blev sat 137 favne af tre stensættere, og port og 
låge blev malet. Porten blev igen malet 1733—34 med kongeparrets navne-
træk og årstal, men 1752—53 blev port og låge fornyet og malet rød med 
hvide lister og det nye kongepars navne (rgsk.). 

Kirken består af romansk apsis, kor og skib, som ved en hovedrestaurering 
i 1865 er omsat eller skalmuret til ukendelighed, samt gotisk tårn og et med 
restaureringen samtidigt våbenhus, der har afløst et ældre. 

Den romanske kirke har været bygget af strandsten og kridt at domme efter 
det øverste af skibets vestgavl, der er bevaret i tårnet . Denne gavl har et 
romansk vindue med smigsten af kridtkvadre. 

1862 siges kor og skib at være opført dels af utildannede, dels af hugne 
sten, gesimser og gavle af brændte mursten, koret med tre »spidser« skibet 
med een6. Blandt byggematerialet er en *runesten af rød granit, der er blevet 
t i ldannet som kvader, hvorved en del af ornamentikken og indskriften er 
ødelagt. Under et billede af et krigsfartøj læses en runeindskrift fra yngre 
vikingetid: ». . . ser satte denne sten efter sin broder A s . . Og fandt døden 
på Got land(?) Thor vie runer«. Stenen blev opdaget 1802 i kirkens nordvest-
lige mur og 1809 sendt til København, hvor den siden 1867 opbevares i Na-
tionalmuseet under navnet Sønder Kirkeby-stenen7 . Af den romanske kirke 
ses nu i det ydre overhovedet intet, men en søjleportal, der af Høyen i 1832 
angives at stå på nordsiden8, findes nu i det indre på sydportalens inderside, 
hvor den befandt sig allerede før hovedrestaureringen (fig. 3). Den består af 
gotlandsk kalksten og har i hver side en bred fals med en frisøjle, hvis base 
har attisk profil, mens kapitælet har terningform med en senromansk palmet 
i hvert hjørne, også det i krogen helt skjulte hjørne. Kapitælerne og særlig 
palmetterne er næsten helt uden forvitring; de er måske ophuggede ved gen-

Fig. 2. Sdr. Kirkeby. Plan. 1:300. Målt af Tove Bojesen 1953. 
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opstillingen på den nuværende plads, der 
ikke kan antages at være den oprinde-
lige, også fordi portalbuens rundstav-
profilerede kilesten, hvoraf den mindste 
er af kridt, synes at være hugget til en 
bue med lidt større radius. Fra kirkens 
sydportal s tammer to *skulptursten9 af 
høj kunstnerisk og kulturhistorisk værdi 
(fig. 4—5). På den største af kvadrene 
af gotlandsk kalksten, der måler 47,5 x 
40 cm, ses i høj t relief Kristus omgivet 
af Petrus og Paulus og versalindskrif-
ten: »Petrvs Christvs ex virgine natvs 
Pavlvs« (»Petrus — Kristus født af en 
jomfru — Paulus«). På den mindre sten, 
47,5 x 28 cm, er de interessante relieffer 
af en gejstlig og en verdslig stormand, 
der frembærer deres gaver til kirken. 
Den gejstlige, med det mærkeligt ånd-
fulde og asketiske ansigt, har i hænderne en kerte og en olielampe eller en kalk. 
Herremanden har i modsætning til den tyndhårede gejstlige herre en kraftig 
manke klippet som pandehår og en elegant moustache. Også hans selvtilfredse, 
lidt tåbelige ansigtsudtryk er godt karakteriseret som modstykke til præstens. 
Han er iført en kort kjortel, der er slidset op foran til ridebrug. I en rem over 
skulderen bærer han en lille taske, og i hånden holder han en mønt. Bag hans 
hoved er hans navn, Toste, indhugget, og på samme måde får vi at vide, at 
præsten hedder Conrad, mens en tredie mand, Walter, nu kun kendes ved 
det indhuggede navn, »Waltervs«, på Kristusstenen. Det er muligt, at dette 
er en kunstnersignatur. Som grundlag for relieffernes datering t jener Tostes 
dragt og hans frisure og skæg, der må henføre kunstværket til senest 1150, 
samt det almindelige stilpræg og bogstavtyperne, der synes at tale for en 
datering til århundredets slutning uden dog at udelukke den tidligere da-
tering. På grund af den skete, fuldstændige ombygning af den romanske kirke 
kan det ikke med sikkerhed siges, hvorvidt søjleportalen og reliefferne er 
samhørige med den oprindelige bygning, eller om de skyldes en senere fore-
tagen udsmykning. 

Tårnet er bygget af røde munkesten i munkeforbandt og er den eneste del 
af den gamle kirke, der ikke er helt dækket af moderne skalmuring. Det har 
skråkantsokkel af tegl, men ingen synlig syld. Tårnrummet har mod vest et 
moderne vindue og står i forbindelse med skibet ved en ret lille, rund tårn-

K. W. 1952 
Fig. 3. Sdr. Kirkeby. Sydportalens inderside 

(s. 1380). 
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L. Larsen 1949 Fig. 4—5. Sdr. Kirkeby. *Kridtstensrelieffer (s. 1381). 

bue, hvis alder ikke kan bestemmes. Det med tårnets opførelse samtidige 
krydshvælv har vægbue mod øst, men ingen overribber. Fra t å rnrummet har 
en nu tilmuret, rundbuet dør ført ind til tårntrappen, hvis nuværende, flad-
buede, falsede dør til det fri synes at være yngre end den indvendige dørs 
tilmuring. Foran yderdøren ligger en høj fri trappe. Tårntrappen er indbygget 
i tårnets nord- og vestmur med to lige løb under tøndehvælv og har smalle 
lyssprækker til det fri. Trinene er forhøjet med gule rulskifter, oprindelig har 
de sikkert forneden drejet hen mod tårnrumsdøren. Ovenfor det første løb 
fører en rundbuet døråbning ind til første mellemstokværk, over det andet 
løb slutter t rappens tøndehvælvede loft med en spidsoval kuppel muret af 
løbere (fig. 6). Døren til andet mellemstokværk er rundbuet . Første mellem-
stokværk har en spidsbuet glug mod syd, andet mellemstokværk har falsede, 
spidsbuede åbninger til de tre sider, i det vestre sidder under stående siksak-
muring en urskive. Klokkestokværket har mod nord og syd et falset, spids-
buet glamhul, mod øst og vest to ganske smalle sprækker med spidsbuer. 
Den øvre del af klokkestokværket har gennemgående, radiale bomhuller, der-
over sidder i øst en fire skifter høj, fladbuet åbning. Gesimsen består af tre 
små udkragninger, der vist er nye. Østgavlen har under ni munketeglsafdæk-
kede kamtakker lige så mange små cirkelblændinger, hvoraf den øverste er 
falset og står som åben glug. Desuden tre små friser bestående af skiftevis 
t i lbagetrukne sten i binderskifter. Vestgavlen har t re spidse høj blændinger 
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under t re små cirkler, hvoraf den øver-
ste danner glug som i øst. I 1905 blev 
tårnets ydre murværk underkastet en 
hovedreparation6 . 

Våbenhuset er nyopført eller stærkt 
ombygget i 1865. 1862 var det grund-
muret af brændte sten og havde gavl 
med tre »frontspidser«; indvendig havde 
det hvælvet gipsloft, pudsede vægge og 
gulv af brændte fliser6. 1721 skulle ind-
lægges et nyt fodstykke i våbenhuset, 
men dette arbejde nævnes sammen med 
tagarbejder på kirken og forudsætter 
ikke nødvendigvis, at våbenhuset har 
været af bindingsværk. 1722—23 blev 
indlagt brædder i våbenhusloftet (rgsk.). 

Tagværkerne er i tå rnet omsat med 
gamle materialer, iøvrigt er de nye. 

Kirken står nu i det indre med pud-
sede og dekorerede vægge og udpyntet 
bjælkeloft. Gulvet er af gule fliser, tårn-
rummet har hævet bræddegulv. 1722—23 blev bræddeloftet repareret, og 
1733—34 blev det i skib og kor malet med perlefarve og røde lister sam-
tidig med, at kirkedøren blev malet rød med hvide lister (rgsk.). 1806 fik 
kirken tre nye vinduer, men der blev klaget over, at de ikke samtidig var 
gjort større (syn). 1862 var der et lille vindue med t ræramme bag alteret, 
mens koret havde to, skibet fem og tårnet eet fag firrammede trævinduer. 
Gulvene var af brændte fliser og mursten6 . Udvendigt står kirken med blank 
mur, der ligesom jernvinduerne er fra 1865. 1721 skulle tårnet rødkalkes med 
hvide blændinger, mens kirken skulle have røde detailler på hvid mur (rgsk.). 
1862 var kirken udvendigt berappet og hvidtet til taghøjde, og derover var 
tå rnet rødkalket6 . Kirken er hængt med vingetegl, på tårnets sydside dog 
munketegl. 1862 havde apsis og en del af skibet endnu munketegl. 1865 blev 
på nordsiden oplagt nye, blå tagsten. 

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

1757—58 blev muren omkring altertavle og døbefont dekoreret med blå 
og grå limfarve og gule frynser, 1758—59 blev der med blå og hvid limfarve 
t rukket gardinværk omkring prædikestolen, og 1760 blev der malet blåt løv-

Aa. Rl. 1953 

Fig. 6. Sdr. Kirkeby. Tårntrappens loft 
(s. 1382). 
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Fig. 7. Sdr. Kirkeby. Indre, set mod øst. 

værk på muren omkring vinduerne (rgsk.). 1862 var væggene marmorerede 
med limfarver, dog ikke i tårnet . Den nuværende dekoration er fra 1872. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er et nyere fyrretræspanel. 
†Alter, muret , middelalderligt. 1704—05 købtes sten til alteret, som ville 

falde ned, og slotsmurmesteren reparerede det (rgsk.). Sikkert ved denne lej-
lighed fandtes en †helgengrav dækket af en firkantet alabaststen og inde-
holdende et relikviegemme, en blyæske med nogle små klude i10. 1762 huggedes 
et kvarter af bordets højde og bredde (syn). 1862 bestod alteret af et træ-
alterbord over et muret fodstykke (kirkeprotokol). 

†Alter klæder. 1) Skænket af sognepræst Lauritz Nielsen Roholt [o. 1657—88] 
og hustru (præsteindb.). 2) Nævnt 1721—22, af guldblommet silketøj. 3) 1660— 
61 købtes karmoisinrødt plyds, rødt lærred og sølvgalloner til et alterklæde. 
4) Anskaffet 1766 (rgsk.). 

Altertavle (fig. 8) i bruskbarok, skåret af Henrik Werner, der 22. juli 1639 
indstævnede sognepræsten i Kirkeby for at få sin betaling for arbejdet, der 
da havde været færdigt »ungefær halvanden aar«11. Tavlen svarer i opbyg-

E. Skov 1952 
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Fig. 8. Sdr. Kirkeby. Altertavle (s. 1384). 

ning ganske til Arninge (s. 320), men bruskværket er grovere og figurerne 
langt mere bevægede, ligesom også detaillerne er afvigende. Det tredelte stor-
stykkes midtfelt rummer Werners sædvanlige nadverscene, men draperiet i 
baggrunden bryder den udsavede ramme. Storgesimsen er reduceret til en 
smal, profileret liste, og over storsøjlerne bærer store englehovedkonsoller et 
par gesimsstykker med s tatuet ter af Lukas og Johannes. Topstykket udgøres 
af det kronede, mecklenborgske våben, henvisende til den udvalgte prins 
Christians gemalinde, prinsesse Magdalene Sibylle, og yderst findes hjelmede 
våbenskjolde. 

Tavlen står i renset t ræ med lidt guld, i skjoldene misforståede, malede 
våben, det ene for Bielke, det andet med tre kugler. Tavlen stafferedes 1692—93 

og blev 1721 egetræsmalet (rgsk.). 1754 blev den stafferet med mørkebrun 
oliefarve og guldfarve på »det ophævede arbejde«; i postamentfeltet stod på 
sort baggrund et vers af Kingo: »O Jesu paa din Alterfoed, med hiertens tro 
med bøn og bod, Jeg knæler for Guds Søde Lam, Som bar ald min og Verdens 

M. M. 1906 
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Synd og Skam«. På fløjene stod: »Hellig, Hellig, Hellig er den Herre Zebaoth«, 
derimod var der ingen våbenmærker i de to skjolde (præsteindb. 1755). 1865 
var tavlen restaureret og nyforgyldt (syn). 

Altersølv. Kalk f ra o. 1860, uden stempler. Gammel, glat disk. †Kalk og disk 
af sølv nævnes 166012, og 1680—81 gjorde Anders Jensen i Nykøbing en for-
gyldt sølvkalk for 16 rdlr. 41/2 mark (rgsk.). †Kalkklæder af rødt fløjl med 
kors af guldgalloner nævnes 1721—22 (inv.). Ny oblatæske. †Vinf lasker . 1660 
havde kirken en lille vinflaske af tin12, og 1707—08 købtes en ny for 1 rdlr. 
2 mk. 8 sk. (rgsk.). 

Sygekalk, nygotisk, 9 cm høj, med graveret indskrif t : »Det Classenske Fidei-
kommis til Sønder Kirkeby Kirke 1848«. Københavns bymærke og mester-
mærke for Sivert Sivertsen (Bøje, s. 135); samtidig, glat disk. †Sygekalk og 
-disk nævnes 1680 (rgsk.). Oblatæske, købt 1720 for opsparede tavlepenge 
(rgsk.), cylinderformet, tvm. 7, højde 4 cm, med graveret cirkelkors i roset 
på låget og indskrif ten: »Hr. Claus Forbus Pastor Loci Anno 1720«, samt i 
bunden: »Til Sr. Kirkebye Altere V. Lod A loddet 3 mk.«. Nykøbings bystempel 
og mestermærke for Anders Jensen Scheel (Bøje 2109). 

Alterstager o. 1650, 40 cm høje. Høj, hul- og rundstavprofileret fod, cylinder-
skaft med tre svære ringe og hul- og rundstavprofileret lyseskål. Lysetorn af jern. 

†Messehageler. 1) Nævnt 1660 som gammel12. 2) 1697—98 købtes rødt silke-
flos, rødt rask og 17 lod sølvkniplinger til en messehagel (rgsk.). 3—4) 1721—22 
nævnes foruden denne en gammel rød fløjls messehagel samt een af broget 
tøj (inv.). 5) 1764—65, af rødt fløjl med brede og smalle sølvgalloner (rgsk.). 
6) 1841 manglede kirken en messehagel, og en ny anskaffedes året efter (syn). 

Døbefont, skænket år 1300, et gotlandsk eksportarbejde af kalksten af tre-
kløverbuetype, ganske svarende til Ønslev (s. 1288). Tvm. 90 cm. Omkring 
den oprindelige *fod står et skrif tbånd med gotiserende reliefmajuskler: 
»Hv(n)c fontem dedit Io[hannes] p(res)b(ite)r ecc(lesi)e sve Kirkeby an(n)o 
do(min)i MCCC« (»denne font gav præsten Johannes til sin kirke Kirkeby i 
Herrens år 1300«); foden, der er lidt beskadiget, er senere blevet ombyt te t 
med en anden af samme type og lå 18328 på kirkegården, hvorfra den året 
efter kom til Nationalmuseet13. (Mackeprang: Døbefonte, s. 394—95). 1692—93 
blev fonten stafferet (rgsk.) og 1850 malet (syn). 1752 blev en †fontegryde 
af malm f jernet og solgt, og hullet i fonten tilmuredes (rgsk.). 

Dåbsfad af messing, købt 1752 hos kobberhandler Frideric Voigt i Ny-
købing (rgsk.). Meget dyb, rund bund og bred, falset rand med ring til op-
hængning; på den yderste del af randen graverede ranker og englebørn samt : 
»Anno 1752« og: »Gud Allenne æren«, på den inderste del graveret kursiv: 
»Enhver som Troer og Bliver døbt Han skal vist salig Blive Thi Han ved 
Jesu«. Tvm. 59 cm. 
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*Dåbsfad overlodes 1752 til Sønder Al-
slev kirke (s. 1400). 

†Fontelåg marmoreredes 1733—34 efter 
fonten af Chr. Hvid (rgsk.). Over fonten 
er indmuret et lille gipsrelief, Kristus vel-
signer de små børn. 

Krucifiks, nyere, over våbenhusdøren. 
Prædikestol, barok, skænket af sogne-

præsten Lauritz Roholt og opsat af hans 
enke Karen Frederiksdatter 1690 (præste-
indb.). Den enkle stol består af fire fag 
med rektangulære fyldinger i hulkehlpro-
fileret ramme med bølgelister; på hjør-
nerne er smalle, bølgelisteindrammede fel-
ter, og foran disse står snoede søjler med 
profilerede baser og kapitæler. De glatte 
postamentfelter adskilles af store frem-
spring med bosser, gesimsen er gennem-
løbende med spinkle bølgelister under 
kronlisten. Svær, snoet bærestolpe; nyere 
opgang. Oprindelig, sekskantet himmel 
med glat, gennemløbende frise og profilled 
under kronlisten, på undersiden en sekskantet fylding omgivet af bølgelister. 

Egetræsmalet med gulbrune ornamenter, der efterligner beslagværk og 
slyngbånd. 1755 stod stolen med egetræets farve, dog ferniseret, og med sorte 
»lister, tavler og knapper«. Ved siden af stolen hang to †mindetavler, den ene 
på tr iumfmuren, den anden på skibets sydmur, med malede, versificerede ind-
skrifter til ære for sognepræst Lauritz Nielsen Roholt [†1688] og hans enke 
Karen Frederiksdatter, der havde skænket prædikestolen og et alterklæde 
(sml. s. 1384); den første indskrift var forfat te t af sognepræst Daniel Winther 
[1689—1713], den anden af Frid. Brandt (præsteindb.). 

†Prædikestol. Af kirkens tidligere prædikestol, et arbejde fra o. 1640 af 
Jørgen Ringnis, findes følgende dele i Nationalmuseet14: en hjørneherme, fore-
stillende evangelisten Johannes, med tilhørende knægt fra postamentet , to 
gennembrudte topstykker fra himmelen, alt af Ringnis' sædvanlige type, et 
par gesimsstykker med æggestav og tungebort samt to smalle fløje med 
bruskværk. 

Stoleværket er vistnok fra 1850'erne, da man 1854 ønskede at få nye stole 
(syn), og en del kasserede stole solgtes ved auktion 18586. Af de ældre †stader 
er kun bevaret en enkelt dør (fig. 9) fra o. 1630, af samme snedker som pul-

E. Skov 1952 
Fig. 9. Sdr. Kirkeby. Stolestadedør 

(s. 1387). 
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pituret og de ældste stader i Kippinge (s. 1237 og 1239); over et postament 
med tre udfligede bosser har døren en slyngbåndsindrammet arkade med 
kontursvungne pilastre svarende til Kippinge-pulpiturets, blot med tvilling-
bueslag med tredelte bosser i buehjørnerne og under midtkonsollen en drue-
klase. Indsat i panelet foran orgelet (sml. s. 1388). 1694—95 gjorde Hans 
Pedersen af Nykøbing fem stole og to døre; 1723—24 gjorde Anders Jensen 
Eggert uden løn en lukt stol bag i kirken, hvortil birkedommer Müller havde 
skaffet materialerne (rgsk.). 1760 var stolene af sognet malet med rød og gul 
oliefarve og hvide lister (syn). 

†Degnestol fliedes 1694—95 af Hans Pedersen fra Nykøbing og maledes 
1733—34 brun med gule lister af Chr. Hvid (rgsk.). 1862 stod både den og 
en †præstestol i koret, og begge var egetræsmalede (kirkeprotokol). 

†Herskabsstol 1605. På gavlene var malet to våben og derunder: »Eiler 
Kruchuo [K ruckows] færne vaben Eiler Kruchuo mørne vaben«. Øverst på 
forpanelets inderside var malet : »Eiler Kruchuo til Bellinge Salig Axel Kru-
chuo Søn til Aarslef i Fyen anno f605«, på rygpanelet stod: »Gud veed min 
Lyche til det beste, Gud har hørt min bøn« (præsteindb.). 

†Kiste af eg med jernbeslag nævnes 1721—22 (inv.). 
Skab. Et lille, gammelt vægskab med klampelås og gangjern endende i 

rosetter er indmuret i apsidens nordvæg. Overkalket. 
Orgel, nyt, bygget af J. Starup, København. Orgelskranken består af ældre 

panelværk, en stolestadedør (sml. s. f 387) og to fag af et †pulpi tur i renaissance 
fra o. f630, af samme snedker som pulpituret i Kippinge (s. 1239); to arkade-
fyldinger flankeret af halspilastre, ganske svarende til Kippinges, blot med 
fladskåret slyngværk i arkadernes buehj ørner. Egetræsmalet. 

†Pengeblok med beslag og hængelås nævnes 1862 (kirkeprotokol). 1721—22 
nævnes to gamle -\pengetavler og 1728 en ny af indlagt arbejde (inv.). 1862 
omtales to ombæringstavler (kirkeprotokol). 

†Ligspade, beslået med tin og jern, anskaffedes f752 til denne og Sønder 
Alslev kirke for en del af de penge, der indkom ved salget af fontegryden 
(rgsk., sml. s. 1386). 

Tårnur, ny t ; †tårnur var under reparation 1826 (syn). 
Klokke, omstøbt 1908 af B. Løw og søn, København (sml. ndf.). 
†Klokker. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke, der vejede 21/2 

skippund 6 lispund (448 kg). 1686 var den ene klokke sprukken5 og blev 1691—92 
omstøbt i Odense af Hendrich Sørensen Kron for 79 rdlr. 14 sk.; den vejede 
før omstøbningen 2 skippund 15 lispund 13 pund (446,5 kg) og efter denne 
14 kg mere (rgsk.). 1721 var klokken revnet og blev 1724 omstøbt af Henrik 
Tessin, men da den gik i stykker inden fem år, måt te Tessin på egen bekost-
ning at ter omstøbe den; den blev leveret 1735 og vejede da 2 skippund 19 
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lispund 12 pund (478 kg), hvilket var 29,5 kg mere end efter den første om-
støbning (rgsk.). 1862 havde kirken kun denne ene klokke (kirkeprotokol), 
der omstøbtes 1908 (syn). Den gamle klokke15 havde om halsen palmet- og 
rankeborter og på klokkelegemets ene side kongevåbenet omgivet af elefant-
ordenens bånd, på den anden side Frederik 4.s kronede spejlmonogram og 
versalindskriften: »Da Gud gav kongen fred hand kirkerne lood pryde og mure 
scholer op og skiønne klocker gyde. Anno 1724«. 

G R A V M I N D E R 

† E p i t a f i u m over Hildebrand Hansen i Kirchebye, fordum herredsfoged i 
Sønder herred, død 21. dec. 1611, og hustru Karen Pedersdatter, død 24. juli 
1627. Ef ter gravskriften Esaias 26: Mine døde skulle leve etc. Lille tavle 
med malet indskrift, på skibets nordmur midt i kirken (præsteindb.). 

Grausten. 1) O. 1550. Mogens Falster (Bielke) til Bellinge og hans to hustruer 
Ellen Rotfeld og Mette Walkendorff. »Her begrafvit Mons Falster af Belinge 
med sine to hustruer den første fr(u) Ellene Rotfelld dat ter aaf Bradsko de(n) 
a(n)de(n) fro Mette IIeni(n)g Valckedrop datter af Glorop«. Stenen er senere, 
sikkert kort efter hans andet ægteskabs indgåelse, blevet omdannet til grav-
sten over tre af hans børn, mens hans anden hustru efter hans død lod hugge 
en ny over ægtefællerne. Gotlandsk kalksten, 188 x 124 cm. Af stenens op-
rindelige udsmykning er bevaret randskriften, med delvis borthuggede relief-
minuskler, a fbrudt af hjørnecirkler med evangelistsymboler, og mellem de 
nederste en linie med ligeledes delvis borthuggede reliefversaler: »Frw Elens 
ferne oc mørne w(åben)«; disse våben, der sikkert har været indridset på 
stenens store, glatte midtfelt, er ved omdannelsen blevet erstat tet af tre 
figurer stående under et bueslag, en ung mand (fig. 10), en dreng og en ung 

pige med udslået hår, alle i tidens adelsdragter, men stenen er aldrig blevet 
hugget færdig, og drengeskikkelsen i midten står kun som en ophøjet silhouet. 
Figurerne er hugget af samme mester som sten nr. 2. Stenen, der 1756 lå under 
prædikestolen16, blev 1895 indmuret i tå rnrummets nordvæg17. 

2) O. 1571. Figursten over Mogens Bielcke til Bellinge, død 4. jan. 1571, 
hans første hustru Ellen Rotfeld, død 1538, og hans anden hustru Mette 
Walckendorff, død �. Gotlandsk kalksten, 239x 142, med fordybet, beg-
fyldt f raktur . Stenens midterste del optages af et ret dybt billedfelt med 
figurer af de afdøde under en profileret bjælke med mandshoveder i hjørnerne, 
manden i rustning med hjelm ved fødderne stående mellem de to hustruer, 
af hvilke den sidste er i enkedragt med langt slag; over Ellen Rotfeld ses 
hendes fædrene og mødrene våben. Under figurfeltet står gravskriften, øverst 
på stenen er et smalt felt med ordene: »Moens Bielcke VI I I vaben Fru Mettes 
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VII I vaben« og derunder ægteparrets 
16 reliefhuggede våbenskjolde. Fra sam-
me værksted som sten nr. 1. Stenen, 
der 1756 lå i korgulvet ved alteret18, blev 
1895 indmuret i t å rnrummets sydvæg. 

†Gravsten. 1) Over »en pavelig nun-
tius, og på stenen runebogstaver«10. 

2) Eiler Krüchvo (Kruckow) til Bel-
linge, død 1609, søn af Axel Krüchvo 
til Aarslev i Fyn. Stenen lå i koret19. 

Kirkegårdsmonument. O. 1836. Sigis-
mund Gahler, kgl. dansk oberst af caval-
leriet, født 24. dec. 1785, død langfre-
dag 1. april 1836. Marmortavle formet 
som en opslået bog med fordybet kur-
sivindskrift, s tøt tet til en granitsøjle 
bærende en marmorurne, hvori er ind-
hugget et øje og derunder: »Kun Døden 
tørrer Moderøiets Taarer«. Øst for kirken. 

†Åbne begravelser, 1) Under Mogens 
Falsters gravsten (sml. s. 1389) skal 
have været en åben begravelse, der 1755 

var opfyfdt med jord, da arvingerne var døde og kirken ikke formåede at 
holde den vedlige (præsteindb.). 

2) I en åben begravelse i tårnet stod nogle †kister »af forrige præstefolk«, 
bl. a. sognepræst Lauritz Nielsen Roholt og hustru (sml. prædikestol, s. 1387) 
og magister Daniel Winther, hans hustru og nogle af deres børn; siden mag. 
Winthers begravelse 1713 var intet lig nedsat (præsteindb. 1755). 1754—55 
repareredes begravelsen af murermester Trap (rgsk.) og ønskedes 1806 til-
kastet (syn). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Kirkeregnskaber 1680—1728, 1728—67 (RA), 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA); 
Falsters gamle rytterdistr ikts kirkeregnskaber med bilag 1721—67 (RA); kopier af 
kasseregningerne for de 26 Hans Majestæts kirker i Falster (LA). — Synsprotokol over 
Falsters sønder herreds kirker fra 1806—44, synsprotokol over Falsters provsti 1845—55 
og 1857—70 (provstearkivet, LA). — Kirkeprotokol for Sønder Kirkeby kirke 1862—1938 
(Det Classenske Fideikommis' arkiv I I E , LA). — Jordebøger, herredsbøger m. m. 
1571—1690 (LA). — Dokumenter og breve for hele stiftet 1579—1762 (LA). — Doku-
menter ang. kirkernes tilstand 1686, Kgl. Majestæts kirker i Laaland-Falster (RA). — 
J. Bircherods MS 1732, Ny kgl. Saml. 409 folio (kgl. Bibliotek). — Udskrift af biskop 

E. Skov 1952 
Fig. 10. Sdr. Kirkeby. Relief på gravsten 

over Mogens Falsters børn (s. 1389). 
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Blochs visitatsbog 1786—1803 (LA). — Holms samling (LA). — Museumsindberetninger 
af O. Norn 1942, E. Skov 1952 og Aa. Roussell 1953. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 108—10. — N. L. Høyen: Notesbog XI I . 1832. 
S. 36. — Samme: Notesbog XI I I . 1832. S. 10. — Henry Petersen: Notesbog IV. 1895. 
S. 39 (alle i NM). 

1 Frederik den Førstes danske Registranter 26. dec. 1528, s. 192. 2 Harald Jørgen-
sen og Fridlev Skrubbeltrang: Det Classenske Fideikommis' Historie gennem 150 Aar, 
s. 312 ff. 3 Friis: Laaland-Falster II, 81. 4 Larsen: Laaland-Falster III , bl. 43. 5 Do-
kumenter ang. Kirkernes Tilstand. 6 Kirkeprotokol 1862—1938 (LA). 7 Danmarks 
Runeindskrifter nr. 220; Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1954, s. 64 f. 8 Høyen: 
Notesbog XI I I , 10. 9 Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1950, s. 117 f. 10 Birche-
rods MS 1732, s. 57. 11 Additamenta 142 fol., s. 260 (Universitetsbibl.). 12 Jorde-
bøger, herredsbøger m. m. 13 Inv. nr. 2820. 14 Inv. nr. D 6153—54, D 6962 og 
D 6993—94. 15 Fot. i NM. 16 Abildgaard: Notesbog I, 109. 17 C. A. Jensen: Danske 
adelige Gravsten I, 261; II, nr. 527. Samme, i: Fra Arkiv og Museum IV, 169—73. 
18 Abildgaard: Notesbog I, 108; C. A. Jensen I, 261; II, nr. 528. 19 Marmora Danica 
I, 276. 

Fig. 11. Sønder-Kirkeby 1802. 



Aa. Rl. 1942 
Fig. 1. Sdr. Alslev. Ydre, set fra sydvest. 

S Ø N D E R ALSLEV K I R K E 
FALSTERS SØNDER FIERRED 

Kirken er anneks til Sønder Kirkeby. Allerede før reformationen var de to kirker 
annekterede, men forholdet siges da at være det omvendte1. Det nuværende for-

hold fastsloges ved forordningen af 16882. Allerede før reformationen var kaldsretten 
hos kronen1, og kirken forblev under denne, indtil den 1767 på auktionen over det fal-
sterske ryttergods blev afhændet til agent Christian Hincheldey3 (sml. gravkapel, s. 1396, 
og kisteplade, s. 1402), der samtidig havde købt nr. 4 af de udbudte hovedgårde, hvoraf 
han oprettede Orupgaard4. Herunder hørte kirken, indtil den overgik til selveje 1. juli 1940. 

Sagnet fortæller, at kirken blev bygget af en jomfru til tak for, at hun fik sit syn 
igen; hendes midler slog ikke helt til, der manglede en dor, men en sådan flød så i land5. 

Kirken ligger midt i den lille by omgivet af en lavning, der syd for kirken 
har været vandfyldt . I gravene 4—5 m inde på kirkegården træffes stensæt-
ninger fra et gammelt dige. Nu er den lille kirkegård omgivet af et dige af 
kløvet kamp til kirkegårdens terrænhøjde og derover en t jørnehæk. I øst er 
en kørelåge, i nordvest en lille låge. 1686 var der »ganske ingen kirkegårds-
mur, men indhegnes kirkegården med et gærde«6. 1745—46 blev i stedet for 
et t jørnedige opsat 87 favne stengærde. 1722—23 blev indkøbt 8'' egetømmer, 
17 alen til fødder og stivere til den østre port og lige så meget til den vestre 
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låge (rgsk.). Den sidste fik igen nyt egetømmer i 1756—57, og portens tøm-
merværk fornyedes 1763; 1745—46 blev porten malet rød med hvidt og 
kongeparrets navnetræk (rgsk.). 1722—23 blev der lagt egetræsramme om 
en †kirkerist. 

Kirken består af romansk skib, gotisk tårn, gravkapel fra 1796 og nyopført 
kor med apsis samt våbenhus fra 1861, alt af tegl i hver sin tids stenstørrelse 
og forbandt. 

Den romanske kirke. Apsis og kor er nedrevet, men har antagelig haf t om-
trent samme udstrækning som de nuværende bygningsdele. 1821 havde ap-
siden et forfaldent munketegltag, og 1847 klages der over, at tagstenene var 
lagt uden tømmer direkte på hvælvingen (syn). Skibet er bygget af små munke-
sten, 25—26x 101/2—111/2 x 8 — 9 cm, hvoraf mange er sortbrændte. For-
bandtet er meget uregelmæssigt, ofte med tre løbere eller en hel række bin-
dere. På skibets sydside ses øst for våbenhuset en sten med indridsede, rune-
lignende tegn. Soklen er for største delens vedkommende fornyet, den har 
oprindelig haf t stejl skråkant. Østgavlen har i toppen stående siksak over 
et savskifte; på rester af oprindelige gavlkonsoller er fodtinder og gavlkamme 
fornyede. Det ses, at vestgavlen af det nu forsvundne kor har været muret 
før resten af t r iumfmuren. 

Alle de romanske vinduer er udslettet af de moderne, og sydportalen er 
ommuret. Nordportalen (fig. 3) er tilmuret, men står udvendig smukt bevaret 
i et portalfremspring, som foroven over en vulst trækker sig tilbage med en 
skråkant og et re tkante t skifte, således at en sildebensmuret frise under ge-
simsen ligger bindig med muren. I den rundbuede døråbning er den inderste 
fals affaset, på de to andre veksler afrundinger med retkanter, med klokapi-
tæler som overgangsled. Portalbuen er omgivet af et savskifte mellem løber-
skifter af ikke krumhugne sten. Skibets gesims er kraget ud på konsoller pro-

Danmarks Kirker, Maribo amt 88 

Fig. 2. Sdr. Alslev. Plan. 1:300. Målt af Svend Hegelund 1942. 
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fileret som en vulst under en plat te og bestående af rulskiftestillede sten, und-
tagen over nordportalen, hvor det er almindelige bindere. Konsollerne bærer 
et savskifte mellem to løberskifter, på sydsiden er savskiftet af rulskiftestil-
lede sten; derover ligger fem glatte skifter. 

Skibets vestgavl har på nordsiden rester af gavlkonsoller og en halvanden 
stens gavlkam. Gavltrekanten står nu synlig i tårnet (fig. 6). Den er ved sav-
skifter mellem løberskifter delt i fire trekanter, hvoraf den midterste er ud-
muret med almindelig skiftegang, de øvrige med stående siksak. Gavlen er 
kalket i flere omgange sammen med tårnets indre. I den midterste t rekant 
er indsat to kridtstenskvadre med figurrelieffer (fig. 5). I rundbuede nicher, 
som måler 4 0 x 1 5 — 1 6 ½ og 36 x 16½ cm, står en mandlig og en kvindelig 
skikkelse. Hovederne er foroven helt flade, ansigterne, som alle andre detailler, 
kun svagt markeret . Kvinden er svøbt i en kappe, mens den firskårne mands-
skikkelse bærer en knælang kjortel og vistnok sværd ved bæltet. Denne mands-
dragt regnes for at tilhøre 1100-årene og afløses inden århundredets slutning 
af den lange kjortel. Reliefferne er indsat ved gavlens opførelse, og det er 
vanskeligt at forestille sig, at det skulle være ældre, genanvendte stykker. 

Fig. 3. Sdr. Alslev. Nordportal . 1:50. Målt af Ib Husted Jørgensen 1942. 
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Fig. 4. Sdr. Alslev. Vestfaçade. 1:100. Målt af H. Gyrsting Hansen 1942. 
88* 
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Aa. Rl. 1942 
Fig. 5. Sdr. Alslev. Kridtstensrelieffer på skibets vestgavl (s. 1394). 

De forestiller uden tvivl det herremandspar, der har stået for kirkens op-
førelse. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at o. 1231 ejedes så godt 
som hele Sønder Alslev sogn af en enkelt mand, Frændi7. 

Det indre er helt blottet for oprindelige detailler. 
Tårnet har samme bredde som skibet og er bygget på en svær kampestens-

syld i meget uregelmæssigt, middelalderligt forbandt . Særlig på sydsiden er 
store partier skalmuret i krydsforbandt . I murværket er indsat adskillige 
kampesten, især indvendigt. Tårnrummet har mod syd og nord moderne 
vinduer, over det søndre ses et helstens fladbuet stik med tre kilesten af sand-
sten. Tårnhvælvingen er fra 1861, og ligeså buen ind mod skibet. Mellemstok-
værket er nu mørkt, men har tidligere haf t en fladbuet glug mod vest. Klokke-
stokværkets glamhuller er nu mod nord og syd dobbeltfalsede og fladbuede, 
mod vest sidder et ti lmuret, fladbuet tvillingglamhul i fladbuet spejl, mod 
øst to små dobbeltfalsede, fladbuede glugger. Glamhullerne mod syd og vest 
har været flankeret af cirkler, hvis bund ligger bindig med murfladen, og 
hvoraf kun een på hver side er bevaret. Tårnet har nu ingen gesims, men 
murene har oprindelig sikkert været lidt højere. Gavlene har fem, oprindelig 
syv, høj blændinger med trappestik, hvoraf to på hver side har en fladbuet 
glug. Derover et syv og otte skifter høj t savskiftefelt og øverst en cirkel-
blænding og på østsiden yderligere et jerusalemskors. Gavlkamme og tinder 
er nye. På tagryggen står en høj fløjstang med vejrhane. 

†Våbenhus nævnes 1716 (rgsk.). Det har været af bindingsværk og fik 1722-23 
indlagt nyt egetræsfodtømmer. Det har været en uanseelig bygning, hvis dør 
i 1806 blev betegnet som værende 1/4 alen for lav. 1844 ønskedes det nyop-
førte våbenhus (ikke det nuværende) oppudset i lighed med kirken (syn). 

Vestkapellet er opført af Chr. Hincheldeys enke til Orupgaard som grav-
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kapel (sml. kisteplader, s. 1401). Det nydelige lille arbejde er udført af Niels 
Kanikke i Tunderup, hvis efterkommere stadig er murere på egnen. Byg-
ningen har hugget granitsokkel, flade lisener og profileret gesims med sand-
stenshjørner. I syd en falset, kurvehanksbuet portal, i hvis sandstensslutsten 
er indhugget årstallet 1796. Husets små, ovale, t ragtformede glugger giver 
trods deres ringe størrelse et behageligt lys i rummet, der er dækket af en 
trughvælving pudset på bræddeforskalling. Gulvet er af hasleklinker. På 
tårnmuren ses spor af et tag, hvis hældning har været lavere end det nu-
værendes. 

Kor og apsis blev opført 1861 af små, gule mursten og under fælles tag. 
Apsiden er kranset af udvendige støttepiller. Samtidig blev korbuen udvidet, 

Fig. 6. Sdr. Alslev. Snit nord-syd gennem tårnet . 1:100. Målt af Svend Hegelund 1942. 
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Fig. 7. Sdr. Alslev. Indre, set mod øst. 

og skibet fik nygotisk bjælkeloft, der blev hævet 12", og store blyvinduer. 
1733—34 var kirkens og korets loft malet med perlefarve og røde lister (rgsk.). 

Tagværkerne er alle nye, dækket med vingetegl. 1821 havde kirken munke-
tagsten undtagen på et stykke af langkirken (syn). 

Kirken står nu udvendig med blank mur, men har været kalket, på tårnets 
vestside ses spor af gul kalkning. I kirken gulv af gule fliser, i våbenhuset 
af gule fliser og gule mursten. 

I N V E N T A R 

Nyt alterbord af fyrretræ. †Alterbord ønskedes repareret 1843 og 1853 (syn). 
†Alterklæder. 1660 nævnes et alterklæde skænket af prinsesse Magdalena 

Sibylla, den udvalgte prins Christians gemalinde8, og 1721 eet af rødblommet 
sølvmor (inv.), muligvis det samme. 

Altertavle f ra 1865 (syn), nygotisk ramme med indsat maleri (olie på lærred) 
af korsfæstelsen, af A. Dwerzactzek(?) (syn). 

†Altertavle af sirligt billedsniderarbejde nævnes 1721 (inv.); midt på den 
var anbragt en *pietàgruppe af alabast, et meget smukt og elegant arbejde 
fra o. 1425, som tilskrives den lybske billedhugger Johannes Junge9 . Maria, 
der sidder på en bænk med stavværksmønstre på smalsiderne, holder Kristi 

E. Skov 1952 
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lig på skødet og støtter hans hoved med 
højre hånd; hendes kjortel og kappe fal-
der i rige, bløde folder, sømmene på 
hendes hovedlin og Kristi lændeklæde 
er fint udarbejdet. Højde 70 cm; Kri-
stusfigurens ben mangler. I National-
museet10. 1751—52 blev altertavlen re-
noveret (rgsk.), og den var 1755 malet 
med oliefarve på samme måde som i 
Sønder Kirkeby (s. 1385, præsteindb.). 
1821 ønskedes den malet med en lysere 
farve, og 1858 manglede den en figur, 
der burde repareres og atter opsættes 

(syn). 
Altersølv. Kalk, o. 1650—1700, 17,5 cm 

høj. Rund fod med fodplade og platte 
over vulst, t r indt skaft med trekant-
skravering, fladrund, midtdelt knop med 
ovale bukler på over- og undersiden og 
lavt, udsvejfet bæger. Ingen stempler. 
Disk, omgjort 1721 for 1 rdlr. 2 mk. 
(rgsk.), med graveret cirkelkors på ran-
den og kursivindskrift under bunden: 
»Sr. Alsløw Kirkes 1721«. Nykøbings by-
stempel og mestermærke for Anders Jensen Scheel (Bøje 2109). Oblatæske, 
købt 1720 for tiloversblevne tavlepenge (rgsk.), svarende til Sønder Kirkebys 
(s. 1386), tvm. 6, højde 4 cm. Under bunden graveret kursiv: »Til Alsløw Altere 
61/3 lod A loddet 3 mk. Hr. Claus Forbus Pastor Loci Ao. 1720«, over indskrif-
ten et par krydslagte grene og under den en pyntebøjle. Nykøbings bystempel 
og mestermærke for Anders Jensen Scheel (Bøje 2109). †Vinf laske af tin 
nævnes 1660 sammen med en lille †sygekalk og -disk, der vejede 8 lod8. 

Alterstager (fig. 8) fra 1564, svarende til Holebys (s. 758). På foden gra-
veret årstallet 1564, to våben og initialerne P F Ø W for Peder Falster til 
Korselitze (sml. gravsten, s. 1401) og hustru Øllegaard Walckendorff. Stagerne 
er 29,5 cm høje. 

†Røgelsekar omtales 1721 som en malmpotte til at hente ild i (inv.). 
†Messehageler. 1660 nævnes en gammel messehagel og een, der var skænket 

af prinsesse Magdalena Sibylla8 (sml. †alterklæde, s. 1398). 1721 omtales en 
gammel blå fløjls messehagel og en meget gammel af sølvmor med rødblom-
mer i (inv.), muligvis de samme. 1728 anskaffedes en ny af karmoisinrødt 

O. N. 1942 
Fig. 8. Sdr. Alslev. Alterstage (s. 1399). 
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fløjl med kors af brede og kanter af 
smallere sølvgalloner med guldtresser 
for ialt 22 rdlr. 1 mk. 8 sk. (rgsk.). 

†Alterskranke maledes 1733—34 af 
Chr. Hvid (rgsk.). 

Ny døbefont af kunstsandsten. En 
†døbefont af kampesten med †fontegryde 
af kobber nævnes 1721 (inv.). 1733—34 
malede Chr. Hvid font og †fontelåg med 
rød marmorfarve (rgsk.). 

Dåbsfad af sydtysk arbejde fra o. f 575, 
tvm. 59 cm. I bunden syndefaldet om-
givet af to indskriftringe med minusk-
ier og majuskler samt en krans af spids-
ovaler med blomster, på randen og i 
bunden indstemplede ornamenter. Fa-
det blev 1751 overtaget fra Sønder 
Kirkeby (sml. s. 1387), og kirkens eget 
lille, gamle †dåbsfad af messing blev 
solgt (rgsk.). 

Prædikestol i nygotisk stil fra 186611. 
Kirkens tidligere †prædikestol var 1718 
både for snæver og for lav (syn) og si-
ges 1721 at være af sirligt billedsnider-

arbejde (inv.); 1748—49 nævnes døren til prædikestolen, og 1763 blev t rappen 
dertil gjort bredere (rgsk.). 1721 var stolen uden maling (inv.), 1755 var den 
fornylig blevet stafferet med oliefarve (præsteindb.). 

Stolestader f ra 1862 (syn), egetræsmalede. 
†Stoleværk. 1719 skulle der gøres bænke i t å rnrummet til ryt terne (syn). 

1732 sat te Hans Wibertsen en ny dør i en kvindestol (rgsk.). 1834 var alle 
stolene taget op for at blive erstat tet med nye (syn). 

†Skriftestol med årstallet 1649 og †degnestol med årstallet 1564 (præste-
indb.) blev 1733—34 malet brune med gul udstaffering af Chr. Hvid (rgsk.). 

†Pulpi tur betegnes 1845 som skrøbeligt (syn). 
Orgel fra 1800'rne, med fire stemmer. 
Enkel pengetavle af fyr fra 1800'rne. 
†Klingpung af fløjl med sølvsnore og en lille sølvklokke omtales 1721 sam-

men med en lille †sparebøsse af blik med lås for (inv.). 
†Jordpåkastelsesspade, se Sønder Kirkeby (s. 1388). 

Klokke, omstøbt 1724 af Henrik Tessin (rgsk.). Versalindskrifter, foroven 

O. N. 1942 
Fig. 9. Sdr. Alslev. Gravsten 1559 over Peder 
Falster og Øllegaard Walckendorff (s. 1401). 
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mellem akantusborter : »Gloria Deo in excelsis anno 1724« (»Ære være Gud i 
det højeste«), over slagringen: »Da gud gaf kongn( ! ) fred hand kirkerne lood 
pryde og mure scholer op og skiønne klokker gyde«, på slagringen: »Støbte 
mieg Hinrich Tessien tiel Syender Alsløw kiercke«. På klokkelegemet rigs-
våbenet og Frederik 4.s kronede spejlmonogram. Tvm. 67 cm. 

†Klokker. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke på halvandet skip-
pund (240 kg). 1686 var klokken sprukken og blev 1703 omstøbt i Nykøbing 
af Konrad Kleimann fra Lübeck for 70 rdlr. 4 mk. ; den vejede 1 skippund 
3 lispund 12 pund (190 kg). 1724 omstøbtes den at ter af Henrik Tessin (rgsk., 
sml. ovenfor). 

G R A V M I N D E R 

† E p i t a f i u m over Peder Falster (sml. gravsten, s. 1401), død Mikkelsdag 
(29. sept.) 1556, og fru Øllegaard Walckendorff, død 20. aug. 1575, begge døde 
på deres gård Caarselitze, »og findes her deris sexten aaner paa baade sider«. 
Lille tavle med malet indskrift, der 1755 delvis var faldet af. Tavlen hang 
over korbuen, og derover fandtes en †ahnetavle, malet på to lange brædder, 
der hang tæt oppe under loftet og gik tværs over t r iumfmuren i hele kirkens 
bredde; midt på tavlen stod årstallet 1587, og til siderne var malet ægte-
parrets 32 ahner, hans på den søndre halvdel, hendes på den nordre. Under 
hvert våbenskjold stod familienavnet, men 1755 var en del af farverne og 
navnene forsvundet af ælde og fugtighed (præsteindb.). 

Gravsten (fig. 9) fra 1559 over P(eder) Falster til Kaaseløs (sml. †epitafium, 
s. 1401), »kalet af Gvd S. Meckels daag (29. sept.) neste søndag lagd y graf 
anno 1556«, og hustru fru Øllegaar Walckendrops. Figursten af gotlandsk 
kalksten, 196 x 114 cm, med reliefversaler. Over et smalt skriftfelt står ægte-
parret under en arkade, hvis tredelte bueslag bæres af opad tilspidsende pi-
lastre med akantusbladskeder; de meget langstrakte figurer er vendt mod 
hinanden, den rustningsklædte mand holder foran sig sit lange slagsværd og 
i venstre hånd en lille opslået bog, hvori med fordybede versaler s tår : »Evan-
gelie bog 1559«, hustruen er i enkedragt med hovedlin og holder hænderne 
samlet foran livet. Baggrunden er udformet som et landskab med striber af 
hække, blade og blomster, mellem figurernes hoveder står et krucifiks, og bag 
dette ses et bakkedrag med Jerusalems bymure. I stenens øvre hjørner og 
på pilastrenes postamenter de afdødes våbenskjolde12. Stenen, der tidligere 
lå i korgulvet (præsteindb.), er nu rejst op ad tårnets vestvæg. 

I graukapellet for familien Hincheldey (sml. s. 1396) hænger på sydvæggen 
seks kisteplader af t in: 

1) O. 1769. Jørgen Hincheldey, født 3. juli 1767 og død 30. . . . [1769] i 



1 4 0 2 F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

sin alders 21/4 år, eneste son af Chr. Hincheldey (sml. nr. 4). Oval, hvælvet 
plade med graveret kursiv. 

2) O. 1770. Mette Helene Tersling, født 12. maj 1739 på Søllestedgaard i 
Lolland, gift 9. juli 1760 med Chr. Hincheldey til Ourupgaard (fem døtre, een 
søn, sml. nr. 1), død 30. aug. 1770. Oval, hvælvet plade med graveret kursiv. 

3) O. 1783. Catahrine Hincheldey, født 29. april 1783 og død to dage efter, 
dat ter af Chr. Hincheldey og Laurentia Hoffgaard. Oval, hvælvet plade med 
graveret kursiv. 

4) O. 1793. Christian Hincheldey til Ourup-Gaard, justitsråd, født 6. marts 
1729, gift første gang med Mette Helene Thiersling (sml. nr. 2), anden gang 
med Laurentia Hoffgaard (fem døtre, sml. nr. 6). »Han levede næsten i 64 
aar«. Oval, hvælvet plade kronet af Louis seize-vase og to sørgende putt i . 

5) O. 1801. Frantz Ramus, kammerråd, amtsforvalter og inspektør over de 
kgl. godser på Falster, født 17. sept. 1766, død 29. dec. 1801. Oval plade med 
bladkrans. 

6) O. 1841. Laurentia Hincheldey f. Hofgaard, enke efter Chr. Hincheldey 
(sml. nr. 4), født 8. april 1755, død 5. aug. 1841. Rektangulær plade med gra-
verede versaler. 

I en åben †begravelse i tårnet , tilhørende kirken, var 1755 nedsat lig af 
beboerne på Korselitze, »saasom forpagtere og andre kgl. betientere, men ikke 
af adelige folck« (præsteindb.). 1754—55 indlagde murermester Trap en del 
egetømmer og mursten over begravelsen (rgsk.). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Falsters gi. rytterdistrikts kirkeregnskaber 1680—1727, 1727—67 (RA), kirkeregn-
skaber for Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA), Falsters gi. rytterdistrikts kirke-
regnskaber med bilag 1721—67 (RA), kopier af kasseregningerne for de 26 Hs. Maje-
stæts kirker i Falster (LA). — Synsforretninger over Falsters sonder herreds kirker 
1806—44, synsforretninger for Falsters provsti 1845 og 1856, syn over Falsters provsti 
1845—55, synsforretninger over kirker og præstegårde i Falsters provsti 1857—70, 
synsprotokol over Falsters provsti 1857—70 (provstearkivet, LA). — Jordeboger, her-
redsbøger m. m. 1571—1690. Falster (LA). — Dokumenter og breve for hele stiftet 
1579—1762 (LA). — Præsteindberetning til Thurah 1755 (kgl. Ribl.). — Museumsind-
beretninger af O. Norn og Aa. Roussell 1942 og E. Skov 1952. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 110 f. (NM). — Henry Petersen: Notesbog IV. 
1895. S. 40 (NM). 

1 Frederik l .s danske Registranter, s. 192; 26. dec. 1528: »Ølsløff cum sua annexa 
Sunderkirckeby«. 2 Kirkehist. Saml. 3. rk. VI, 459. 3 Rentekammeret. Rytterdi-
strikternes Kontor. Bilag til kgl. resolutioner nr. 23, 3. maj 1767. 4 Danske Slotte 
og Herregaarde II, 377. 5 J .M.Th ie l e : Danmarks Folkesagn I, 215 ff. 6 Doku-
menter ang. kirkernes tilstand 1686. Kgl. Majestæts kirker i Lolland-Falster (RA). 
7 Svend Aakjær: Kong Valdemars Jordebog I, 45. 8 Jordebog for Falsters sdr. herred. 



S Ø N D E R K I R K E B Y K I R K E 1 4 0 3 

9 Walter Paatz : Die lübeckische Steinskulptur der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts . 
Veröffentlichungen zur Geschichte der Freien und Hansestadt Lübeck Bd. 9. 1929. 
S. 60, fig. 145. 10 Inv. nr. 5887 a. 11 Danske Kirker, Slotte og Mindesmærker IV, 49. 
12 C. A. Jensen: Danske adelige Gravsten I, 257; II, nr. 489, tavle 71. 

Fig. 10. Sønder-Alslev 1809. 



Aa. Rl. 1942 
Fig. 1. Karleby. Ydre, set fra syd. 

K A R L E B Y K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

Kirken siges ifølge een senere kilde i middelalderen at have været viet til S. Jørgen1, 
efter en anden til S. Morten2. Den blev 1687 foreslået annekteret til Sønder Kirke-

by3. Om kirkens ejerforhold i middelalderen vides kun, at kaldsretten var hos kronen4, 
og under denne forblev kirken, indtil den på auktionen over det falsterske ryttergods 
1767 blev afhændet til generalmajor Johan Frederik Classen (sml. Sønder Kirkeby, 
s. 1379), hvorpå den hørte under det Classenske Fideikommis til sidste halvdel af 
1800'rne, da sognets beboere havde par t i den5. Kirken overgik til selveje 1. april 1915. 

Kirken ligger midt i den gamle del af byen på omtrent fladt terræn. Den 
temmelig lille kirkegård, der er udvidet mod vest, har kløvet kampestensmur 
og støbejernslåger i nord og øst, t jørnehække på de andre sider. 1712—13 
blev der opstillet en ny, tømret portal med gesims og fire drejede knapper, og 
1733 blev kirkeporten og lågen i sydøst malet med rod farve og hvide lister, 
og på porten blev med gul farve malet kongeparrets halv alen høje navnetræk 
mellem krone og årstal, det hele omgivet af grønne laurbærblade (rgsk.). 
1721 blev kampestensmuren krævet omsat (syn). 
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Fig. 2. Karleby. Plan. 1:300. Målt af Ka j Fischer 1942. 

Kirken består af senromansk kor og skib og moderne våbenhus, der har 
afløst et †ældre. På vestgavlen en empiretagrytter til klokken. 

Den senromanske kirke er bygget af munkesten i munkeskifte. Den har 
ingen synlig sokkel eller syld, men lisener på langsidernes hjørner. Spor af 
oprindelige vinduer ses over alle de nuværende, særlig på nordsiden. I kor-
gavlen (fig. 3) sidder et blændet, lancetformet, smiget vindue med af t rappet 
sålbænk. Lidt over rejsehøjde danner et dobbelt savskifte fodlinie for en 
blændingsdekoration bestående af to høje, smalle blændinger med skæve 
spidsbuestik flankeret af brede blændinger med stående siksakmuret bund og 
afsluttet med en dobbelt stigende spidsbue på en mandshovedkonsol; de 
yderste buer er nu sænkede. Pillerne mellem blændingerne står på et sokkel-
agtigt fremspring. Gavlen har glatte, ommurede kamme og toptinde. I korets 
sydside sidder i et fremspring, der går lige til gesimsen, en lav, t i lmuret præste-
dør, hvis spidsbuede top ligger 179 cm over terræn, men døråbningen er sik-
kert flerfalset og således endnu lavere; over døren sidder to spidsbuede 
blændinger. Gesimsen består af to retkantede udkragninger, hvoraf den neder-
ste løber af på portalfremspring og lisén. Indvendigt på korgavlen ses på en 
munkesten en mandsfigur, som et barn tegner den, indridset i det våde ler. 

Skibets østgavl er bygget ovenpå korbygningens tidligere opførte gavl, der 
har forvitrede fuger. Den øvre del af skibets østgavl med kam og toptinde-
skorsten er udvendigt omsat. Skibets sydportal er omdannet . Vest for både 
den og nordportalen er kirkemurens øvre del muret som stående siksak. Nord-
portalen står i et portalfremspring, der når lige til gesimsen, men er bort-
hugget forneden; over døren er et simpelt f irkantet blændingsfelt med lig-
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gende siksak i bunden. Den tilmurede døråbning er spidsbuet og mangefalset. 
Skibets gesims består af to retkantede fremspring, hvoraf det øverste er et 
rulskifte. Vestgavlen har over rejsehøjde to savskifter og derover en fladbuet 
højblænding med et rundbuet jernvindue i toppen. På hver side af midt-
blændingen er en bred blænding med dobbelte stigende spidsbuer. Øverst en 
cirkelluge med fremspringende fals. I 1762 var gavlen revnet og skulle have 
en 16 alen lang ankerbjælke (rgsk.), nu er hele gavlfeltet udvendigt ommuret. 
Vestgavlen har gavlkamme, den søndre afdækket med munketegl. 1680 siges 
kirkeklokken at hænge i gavlen (rgsk.). 

Det indre er glatpudset og viser ingen detailler; korbuen er lav og spids-
buet. 1720—21 blev i koret indlagt to nye loftbjælker og loftet overalt be-
klædt med nye brædder under bjælkerne. 1733 blev loftet malet i oliefarve 
»med skyer i blå bund« (rgsk.); 1828 blev loft og vægge malet (syn). 

Våbenhuset er moderne, opført 1863 efter tegning af arkitekt Tvede; den 
nederste del er af munkesten i krydsskifte, det øvrige af små, røde sten. 

Fig. 3. Karleby. Korets østgavl. 1:100. Målt af Holger Jensen 1942. 
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På skibets mur ses spor af det ældre †våbenhus, hvortil man 1681 købte 
sten til en pille, hvilken udgift præsteenken 1687 krævede refunderet (rgsk.). 
Våbenhusdøren og kirkedøren blev 1733 malet rød med hvide lister, idet et 
forslag fra 1721 om at gøre våbenhuset til materielhus formentlig ikke er 
blevet gennemført (rgsk.). 

Tagrytteren på vestgavlen er en tømmerkonstruktion fra 1855. Den har 
rundbuede glamhuller og stærkt svejfet, spåntækt spir. I vindfløjen står I F C 
for Johan Frederik Classen6. Tagrytteren er rødmalet med hvide detailler. 
Den nuværende tagryt ter må have haf t een eller flere forgængere, således 
nævnes 1721 en 8 alen lang stige til klokken i tårnet (syn). 

1660 var kirkens tilstand meget dårlig2. Det udtales, at den »næsten står 
som på Schricheladdet hvad taget, loftet og våbenhuset sig er anbelangendes, 
som er brøstfældig på tagsten, sparrer, lægter, deller og bjælker, som af regn 
næsten er forrådnede hvor bedst styrke behøves, så at der er stor farlighed 
på færde, med mindre det i tide forkommes; det Gud nådelig bevare enhver 
fra ulykke«. Også inventaret var fat t igt . 1693 klages over tagets tilstand, 
idet det, som var repareret forgangen år, var blæst af igen, fordi der var 
skællet med ler (syn). 1721 havde kirken blyruder med vindjern (syn), og 

O. N. 1942 
Fig. 4. Karleby. Indre, set mod øst. 
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der skulle gøres to karme med fire poster og fire tværposter (rgsk.), antagelig 
sprossedelte vinduer af jern eller træ, som ikke kunne åbnes. 

Tagværket over koret er nyere. Skibets egetræsspærfag er noget omdannet 
med fyr, men det ses, at spærfagene har haf t spærsko med stiver, dobbelte 
hanebånd, lange tænger fra spær til omtrent midte af bjælke og krydsbånd 
fra spærskostiver til første hanebånd. Det nordøstre gavlspær viser meget 
grove øksehug på vestsiden, mens de tre andre sider er ret glatte. Under-
kanten har en smal, ca. 3,5 cm dyb not, der ved det øverste hanebånd er 
fortsat fra vestkanten til østkanten. Taphuller dannet ved anvendelse af bor 
antyder to lodrette stolper, der antagelig har båret en gavlbeklædning af 
vandret te brædder. 

Kirken står nu indvendig glatpudset med nyt bræddeloft og gulv af gule 
fliser. Udvendig er den hvidkalket på t jæret fod, de moderne, spidsbuede 
jernvinduer har røde murstensindfatninger af moderne sten. 1721 var alle 
bygningsdelene kalket med røde blændinger (rgsk.). Skib og kor er hængt 
med vingetegl, i 1721 lå der endnu munketegl på sydsiden (syn). 

I N V E N T A R 

Alterbord af fyrretræ, samtidigt med altertavlen. 1764 gjorde en snedker-
svend †alteret lavere, og muren ved det udhuggedes (rgsk.); det nedtoges 
1823 (syn). 

†Alterklæder. 1) Købt 1729—30, af karmoisinrødt plyds med galloner og 
kongens kronede navnetræk samt årstallet broderet med sølv af kgl. perle-
stikker Harras. 2) Købt 1764—65, af rødt plyds med sølvtresser (rgsk.). 

Altertavle i empire, opsat 1832 (syn), formet som en portal med halvsøjler, 
svær, profileret gesims og lav trekantgavl. I storfeltet et maleri (olie på lær-
red), Kristus i Emaus, signeret Anker Lund 1892, i samtidig, forgyldt ramme; 
det har afløst et ældre af Rørby7. Under tavlens hvidgrå marmorering spores 
i postamentfel tet en f raktur indskr i f t : »Gud til Ære, Kirken til Pryd, Menig-
heden til Opbyggelse . . . af det Classenske Fidei-Commis Aar 1832«. 

†Altertavle, sikkert af seksdelt ung-renaissancetype fra 1580'erne, med for-
gyldte indskrifter i seks felter og »i de nederste skildte ovenpå« to malerier. 
Da malingen 1733 var fordærvet af ælde, maledes tavlen af Chr. Hvid lige-
som tidligere, øverst kongens og dronningens våben med forgyldte sirater, i 
de seks felter forgyldte våben og indskrifter og forgyldt bue og fod på de to 
»pillarer«; malerierne blev konserveret, men »zwichlerne og quaderstenene i 
den midterste skift« blev ikke forgyldt (rgsk.). 1755 stod nadverordene på 
tysk, dansk og latin på tavlen (præsteindb.), der 1824 kaldes ormstukken og 
uanselig (syn). 
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Altersølv.  Kalk  i renaissance, o. 1575, 
nu 19 cm høj. Den sekstungede fod,  der 
har fodplade  og standkant med ind-
stemplede kryds, går over i en høj kegle-
stub med graveringer om den øverste 
del, store akantusblade under en blad-
stav. Trindt, spinkelt skaft  omgivet af 
fire  påloddede bladkranse, lille knop 
med seks stærkt fremspringende  rude-
bosser, hvis forsider  har graverede akan-
tusfirblade,  og små, mellemfaldende 
tunger. Stort, nyere bæger, sikkert fra 
1846, da kalken udvidedes i København 
(syn). Ingen stempler; forgyldt.  For-
gyldt disk,  tvm. 13,5 cm, muligvis fra 
1759, da Jørgen Svane i Nykøbing om-
gjorde disken (rgsk.); på randen grave-
ret et kors og i bunden en velsignende 
Gudshånd. †Kalke  og diske.  1680 næv-
nes en forgyldt  kalk af  sølv (inv.); 1705 
blev den brøstfældige  kalk repareret og 
nyforgyldt  af  Anders Jensen (Scheel) i 
Nykøbing, der gjorde et nyt bæger på 
8 lod 2 kv. samt et krucifiks  (til foden; 
rgsk.). På knoppens rudebosser stod 
»ariaro« med gamle latinske munkebog-
staver og på foden  bogstaverne i og a på 
hver sin side af  krucifikset  (præsteindb.). 
1746—47 blev disken omgjort og forgyldt  af  Bagge Thomsen (Hiort) i Ny-
købing, så den vejede 5 lod 1 / 2 kv.; 1759 blev kalk og disk (sml. ovenfor), 
der vejede 23 lod 1 kv., omgjort af  Jørgen Svane i Nykøbing for  15 rdlr. 
5 mk. 4 sk. og vejede derefter  3 lod mere (rgsk.). 1721—22 nævnes en gam-
mel forgyldt  kalk og disk af  kobber med »dech« til (rgsk.). † Vinflaske  af  tin 
nævnes 1680, en tinpotte til 3 pægle og en lille, gammel †oblatæske  1721 (inv.). 
Ny sygekalk  og -disk. 

Alterstager  fra  1605, 42 cm høje, med klokkeformet  fod,  balusterskaft  med 
kugleled og lille, flad  lyseskål. På foden  graverede versaler, på den ene stage: 
»I H S gaf  h. Niels Hansøn Vingaard sogneprest [sml. †gravsten nr. 1, s. 1411] 
mig til Karleby kircke i Falster 1605 10. avg. Hvo mig vil brvge til anden 
brvg hand vere vdskvdt paa dommedag«, på den anden: »I H S 1605 10. avg. 

Danmarks Kirker, Maribo amt 89 

O. N.1942 
Fig. 5. Kar leby . *Korbuekrucifiks  (s. 1410). 
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gaf  Margrete h. Niels Vingaars mig til Karleby kircke i Falster. Hvo mig 
vil brvge til nogen anden brvg hand vere sig forbandet  til døden«. Under 
bunden er i begge stager indridset: »16 £ 4½ daler«. 

†Messehageler.  1680 nævnes en gammel, forslidt  sort messehagel og 1721 
en meget gammel violet, der kunne bruges til alterklæde, da et sådant mang-
lede (inv.). 1728 købtes en ny af  karmoisinrødt fløjl  med kors af  brede og 
kanter af  smallere sølvgalloner med guldtresser (rgsk.). 

Alterskranke  med drejede balustre, antagelig samtidig med altertavlen. 
†Alterskranke.  1745—46 gjorde Rasmus Kisbye et nyt rækværk for  kom-

munikanternes sæde, og Elers malede det (rgsk.). 
Døbefont,  gotisk, o. 1450, et gotlandsk eksportarbejde af  kalksten. 16-kantet, 

glat kumme, affaset  på den nederste del, cylindrisk skaft  med vulst foroven; 
foden  mangler. Tvm. 80 cm (Mackeprang: Døbefonte,  s. 401). Gråmalet, her-
under spor af  rød maling; kummen er delvis indmuret i korbuens nordre 
vange. 1733 blev fonten  marmoreret sammen med et †fontelåg  (rgsk.). 

Dåbsfad  af  sydtysk arbejde fra  o. 1575, tvm. 34,5 cm. I bunden bebudelsen 
i minuskelring, på randen indstemplede ornamenter. 

Dåbskande  o. 1850, af  tin, stemplet: Hans Høy. 
*Korbuekrucifiks  (fig.  5), ung-gotisk, o. 1300, af  samme type som Nørre 

Ørslev (s. 1428). Bevaret er kun den 105 cm høje, stærkt medtagne figur,  hvis 
arme og fødder  mangler. Hovedet er bøjet stærkt mod højre skulder, ribbenene 
markerede, kroppen er svajet mod venstre og højre knæ bøjet; det lange 
lændeklæde dækker venstre knæ. Ingen spor af  staffering,  men på hovedet 
svage rester af  kridtgrund. I Maribo stiftsmuseum. 

Nyere korbuekrucifiks  af  terrakotta. 
Prædikestolen  er et meget enkelt empirearbejde fra  o. 1810, opbygget som 

en renaissanceprædikestol, med fire  arkadefyldinger  og på hjørnerne vinkel-
bøjede, joniske pilastre, glatte frisefremspring  og postamentfremspring  med 
et glat, ovalt felt.  Under stolen fire  udsavede bøjler samlet om en stolpe. 
Samtidig opgang med fyldingspanel  og syvsidet himmel med gennemløbende 
frise,  små trekantgavle og vasespir på hjørnerne, på undersiden et Gudsøje 
i stråleglorie. Egetræsmalet med lidt guld og i postamentfelterne  gylden frak-
tur: »Hvis Nogen har Øren han høre«. 1814 skulle den nye prædikestol males 
endnu engang, da rusten fra  sømhovederne trængte gennem malingen (syn). 

†Prædikestol  med årstallet 1589, skriftsprog  og indskriften:  »Impendio 
Erasmi Ioanis Pauli Abrahami Reip(ublicæ) co(n)s(ulum) ac Laurentii Laurent. 
pref(ecti)  vrbis erectus sum« (»jeg er opsat på bekostning af  borgmestrene 
Rasmus Jensen og Poul Abraham8 og byfoged  Laurids Lauridsen«) (præste-
indb.). 1760—61 forsynedes  stolen med en egepille på krydsfod  (rgsk.). 

Stolestader  i renaissance, o. 1635. Sydsidens 11 stader svarer ganske til 
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Tingsteds (s. 1322), nordsidens 12 stader er lavere og lidt afvigende,  idet gavl-
trekanterne indrammes af  en karnisprofileret  liste, mangler fodspir  og øverst 
i feltet  har en diamantbosse; pilastrenes prydbælter har skællagte tunger, og 
dørenes arkader har hvirvelrosetter i buehjørnerne. Den østligste, rigere gavl 
bærer en halspilaster med joniserende kapitæl, beslagværk på brystet og 
rankeslyng på skaftet;  gavltrekanten er splittet og krones af  en vase med 
tandsnit og spir. Nyere baggavle. Alle stolene er egetræsmalede. I det øst-
ligste panel på sydsiden sidder en foldeværksfylding  fra  o. 1575 med snoede 
stave. 1754 gjorde Andreas snedker en ny †brudeskammel  (rgsk.). 

Præste-  og degnestol,  sikkert fra  1820'rne, da de gamle nedtoges (syn). 1733 
blev †skrifte-  og †degnestolen  samt et lille skab ved den sidste malet med brun 
oliefarve,  gule lister og sort sirat (rgsk.). 

Orgel,  nyere, fra  Fr. Hansen og søn, Nykøbing, på nyere pulpitur. 
Pengeblok  fra  1766 af  eg med affasede  kanter og låge i forsiden,  fire  jern-

bånd, to taskelåse og en cylinderlås samt jernlåg med opdrevet: »D. 9 agusti(!) 
1766«. Gråmalet, i korbuen. 1732—33 fik  †blokken  en ny taskelås (rgsk.). 

Pengetavle  fra  1748—49 (rgsk.) med høj, udsavet opstander. Under den 
nuværende grå maling spores den oprindelige, grøn med gyldne kanter. 
1680 havde kirken to gamle udygtige †tavler  (inv.), og 1722—23 fik  den en 
ny (rgsk.). 

Klokke  med versalindskrift:  »Støbt af  I. C. og H. C. Gamst Kiøbenhavn anno 
1832«, tvm. 76 cm. Ophængt ved vestgavlen under tagrytteren. 

†Klokker.  Ved klokkeskatten 1529 afleveredes  en klokke, der vejede 1^2 skip-
pund 6 lispund (288 kg). 1680 nævnes een klokke i gavlen; 1755 stod der 
nogle gamle latinske bogstaver på klokken (præsteindb.), der omstøbtes 1764 
af  M. C. Troschell for  140 rdlr. 2 mk. 8 sk. (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

†Gravsten.  1) O. 1604. Søren Nielsen, død 8. sept. 1602, og hans seks søstre, 
samt A. Vingaard, død 11. sept. 1604, alle børn af  sognepræst Niels Hansen 
Vingaard (sml. alterstager, s. 1409) og Margrethe Sørensdatter, hvis initialer 
og bomærker fandtes  på stenen, der 1755 lå i skibet, lige ved korbuen (præ-
steindb.). 

2) Anders Markusen, død 12. febr.  1640 [søn af  sognepræst Marcus Chri-
stensen Humble]. Firkantet flise  under korbuen (præsteindb.). 

Støbejernskors.  1) Marie Dorthea Gentz, f.  Schmidt, født  24. juni 1740, død 
17. febr.  1823. Reliefversaler.  På våbenhusloftet. 

2) Johanne Magdalene Steenstrup, f.  From, født  1? nov. 1771, død 5. jan. 
89* 
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1832. Kors med trekløverformede  ender og pånittet reliefkursiv.  På kirke-
gården, syd for  koret. 

3) Stiftsprovst  Hans Resen Steenstrup, født  24. dec. 1770, død 27. jan. 
1845(?). Svarende til nr. 2, ved siden af  dette. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Det falsterske  gl. rytterdistrikts kirkeregnskaber 1680—1730, 1731—67 (RA); kirke-

regnskaber for  Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA); Falsters gl. rytterdistrikts 
kirkeregnskaber med bilag 1721—67 (RA); kopier af  kasseregningerne for  de 26 Hs. 
Majestæts kirker i Falster 1725—65 (LA). — Synsprotokol over Falsters sønder herreds 
kirker 1806—44, over Falsters provsti 1845—55; synsforretninger  for  Falsters provsti 
1845 og 1856; synsforretninger  over kirker og præstegårde i Falsters provsti 1857—-70 
(LA). — Jordebøger, herredsbøger m. m. 1571—1690. Falster (LA). — Dokumenter 
og breve for  hele stiftet  1579—1762 (LA). — Præsteindberetning til Thurah 1755 (kgl. 

Bibliotek). — Udskrift  af  biskop Blochs visitatsbog for  stiftet  Lolland-Falster 1786—-
1803 (LA). — Museumsindberetninger af  O. Norn og Aa. Roussell 1942. 

1 Bircherods MS, Ny kgl. Saml. 409 folio  (kgl. Bibl.). 2 Jordebøger, herredsbøger 
m. m. 3 Kirkehist. Saml. 3. rk. VI, 451. 4 Frederik l .s danske Registranter, s. 120, 
17. nov. 1526. 5 Trap: Danmark, 1. og 2. udg. 6 Tidligere har i kirken været op-
bevaret to ældre vindfløje  af  jern og kobber med samme initialer. 7 Friis: Laaland-
Falster II, 47. 8 Poul Abraham nævnes som borgmester i Nykøbing 13. sept. 1591; 
ved sin død 1602 skyldte han enkedronningen og kirkerne på Falster en anselig sum 
penge; Dronning Sophies Kopibøger, s. 130 og 267. 

Fig. 6. Kar l eby 1794. 



Aa. RI. 1953 
Fig. 1. Hor reby . Ydre, set fra  nordøst . 

H O R R E B Y K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

K irken er anneks  til Karleby, hvilket var forholdet  allerede før  reformationen1  og 
indtil 1650, da den blev lagt til Falkerslev2. I henhold til forordningen  af  1688 

skulle kirken have været nedlagt, men bestemmelsen blev ændret til at gælde dens 
fortsatte  annektering3. Om ejerforholdene  i middelalderen vides kun, at kaldsretten 
allerede før  reformationen  var hos kronen1, hvorunder kirken fortsat  hørte, indtil den 
på auktionen 1767 over det falsterske  ryttergods blev afhændet  til sognepræsten Jacob 
Borch4 (sml. †klokke nr. 3, s. 1421, og gravsten nr. 2, s. 1421), hvorefter  den havde for-
skellige ejere, indtil den senest 1822 blev overtaget af  sognets gårdmænd (sml. s. 1419). 
Kirken overgik til selveje 1. januar 1915. 

I kirken nævnes 1556 Vor Frues og Helligkors altre5. 

Kirken ligger nordligt i byen på en lille højning. Den på alle sider undtagen 
mod vest udvidede kirkegård er hegnet af  et moderne dige af  kløvet kamp 
med cementafdækning;  indvendig er fyldt  op til digets overkant. På østsiden 
er en bred jernlåge mellem murede, runde piller med keglespir af  samme 
type som Systoftes.  1660 var såvel kirke som kirkegårdsmur ved magt som 
før  krigen6. 1722—23 blev opsat en ny kirkeport, som ti år senere blev malet 
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Fig. 2. Hor reby . P lan . 1:300. Målt af  K . V . B e n g t s e n 1942. 

rød med kongeparrets navnetræk med krone og laurbærkrans, men 1746 blev 
port og låge igen fornyet  og malet (rgsk.). 1839 blev stendiget omsat og rettet 
samtidig med en udvidelse, og en ny kirkeport blev opført  (syn). 1721 skulle 
†kirkeristen  have en ny ramme (rgsk.). 

Kirken består af  unggotisk kor og skib og sengotisk tårn, alt af  munkesten 
i munkeskifte,  samt et moderne våbenhus, der har afløst  et †ældre. 

Den unggotiske  kirke  er bygget ganske efter  de senromanske kirkers skema, 
og tidsforskellen  er sikkert meget ringe. Også her har koret været rejst, før 
skibet blev tilbygget. Kirken har ingen sokkel, men hviler på en grov kampe-
stenssyld, der særlig er synlig på nordsiden. Kor og skib har hjørnelisener 
på langsiderne. Korets østgavl har et lancetformet,  smiget vindue med af-
trappet sålbænk, der nu står som blænding. Stikket har intet prydskifte. 
Over rejsehøjde har korgavlen et dobbelt savskifte  og derover er hele gavl-
feltet  udmuret med stående siksak. Der er toptinde afdækket  med munketegl, 
men ingen gavlkamme. På korets sydside er i et portalfremspring,  der når lige 
til tagskægget, en nu tilmuret, dobbeltfalset,  spidsbuet præstedør; døråbnin-
gens top ligger kun 154 cm over nuværende terræn. Korets oprindelige sidevin-
duer i nord og syd er ødelagt af  de moderne; den dobbelte konsolgesims er ny. 

Skibets østgavl har forneden  i hver side et tredobbelt savskifte,  derover 
er gavlen glat og mangler kamme. Skibets sydportal har stået i et halvstens 
portalfremspring,  men er nu omdannet. Over den antagelig spidsbuede dør-
åbning er på våbenhusloftet  bevaret to rundbuede blændinger, hvis bund er 
pudset, mens portalfremspringet  iøvrigt står med blank mur. Den tilmurede 
nordportals fremspring  skærer op gennem gesimsen, men er borthugget for-
neden (fig.  3). Over den spidsbuede, mangefalsede  døråbning står tre spids-
rundbuede blændinger, hvoraf  den midterste har en ejendommelig form,  der 



H O R R E B Y K I R K E 1415 

ikke skyldes udfaldne  sten. Under portalfremspringet  ligger kvaderlignende 
sokkelsten. Dørens tilmuring med kampesten er først  udført  efter  1699 (rgsk.). 
Over skibets moderne vinduer ses spor af  ældre; disse var i 1832 i hvert fald 
på sydsiden erstattet af  firkantede  vinduer7. Skibets gesims består af  to af-
rundede rulskifter.  Vestgavlen har på nordsiden en gavlkam med munketegls-
afdækning.  Gavltrekanten har forneden  et tredobbelt savskifte,  hvis tænder 
ikke ligger lige over hinanden, adskilt ved løberskifter.  Derover fire  ens, spids-
buede blændinger. Midt i gavltoppen har været et blændingskors, som er 
ødelagt af  en i 1852 indsat loftsdør  (syn). 

Fig. 3 . Horreby . Nordpor ta l . 1 :50. Fremspr ingets neders te de l rekonst ruere t . 
Målt af  H. Rosenvold 1942. 
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Indvendig  ses af  oprindelige detailler kun den lave, spidse korbue. 
Tårnet  er bygget på svær kampestenssyld. I munkestensmurværket ses 

flere  kampesten, hvoraf  enkelte er kvaderhugne. Tårnrummet har haft  en 
mangefalset,  rundbuet portal til skibet, som vistnok er samtidig med tårnet. 
I tårnrummet, der står ukalket, er sat af  til en hvælving, som aldrig har været 
opført.  Mellemstokværket har fladbuede,  tilmurede glugger mod syd og vest, 
klokkestokværket har ialt fem  fladbuede  glamhuller, hvoraf  de to sidder på 
sydsiden og eet på østsiden syd for  skibets tag. Tårnets øverste stokværk og 
gavltrekanterne er nymuret. Allerede o. 1590 var tårnet brøstfældigt  og slet 
overalt, så der var fare  for,  at klokken faldt  ned, hvis der ikke blev bragt hjælp 
i tide8. 1718 siger et nyt syn: »Klokketårnets vestre gavl er rent nedfalden  af 
Guds strænge vejr, og den østre gavl kan ikke længe stå, det Gud forbyde, 
at der ikke skulle komme sådan en storm, så falder  samme gavl ned og slår 
sanghuset i stykker«. Reparationen gav tårnet pyramidespir (præsteindb.). 
1721 var mange af  tårnmurenes sten rådne, og to glugger ved den vestre side 
og det nederste ved den søndre skulle tilmures (rgsk.). Tårnet har ved syd-
østhjørnet haft  et trappehus, hvis spindeltrappe ses at have landet i mellem-
stokværket. Den nuværende, store tårndør er nyere. 

Fig. 4. Hor reby . Tagværk over skibet . 1 :100. Målt af  H. Rosenvold 1942. 

1416 
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Våbenhuset  er bygget af  små, røde sten i 1878. Det ældre våbenhus var af 
bindingsværk; reparationer på det omtales siden 1722 (rgsk.). Til de nød-
vendige reparationer skænkedes 1689 et stykke af  Maribo klosters gamle mur9. 
1719 blev bræddeloftet  fornyet,  og 1732 blev det malet med perlefarve  og 
røde lister (rgsk.); 1841 blev det påny malet (syn). 

Tagværket  over koret er nyt. Over skibet er bjælkerne på een nær fornyede 
i fyr  og båret af  et hængeværk. Tagværket (fig.  4) er gotisk, af  spinkel eg. 

I det indre er kirken nu meget hårdt behandlet med glatpudsede vægge, 
der forneden  er beklædt med masonit. Loftet  er ligeledes masonitklædt og 
dekoreret, gulvet har korkparket. De moderne, spidsbuede vinduer har støbe-
jernsstel. Udvendig er murene hvidkalket over tjæret sokkel og alle tage 
hængt med vingetegl. 1721 blev tårnet kalket rødt med hvide detailler og 
skib, kor og våbenhus hvidt med røde detailler (rgsk.). 

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

På korets og skibets vægge blev i 1914 fundet  kalkmalerier fra  to tids-
perioder. De var kun fragmentarisk  bevaret, hvorfor  de atter blev overkalket 
med undtagelse af  et invielseskors på triumfvæggen,  syd for  korbuen (sml. fig.  5). 

E. Skov 1952 
Fig. 5. Hor reby . Indre , set mod øst. 
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1) På pudset bund fandtes  flere  steder i kor og skib rester af  et geometrisk 
mønster, der var ældre end den sengotiske dekoration. 

2) O. 1450 er samtlige vægge, undtagen vestvæggen i koret, dækket med 
figurfremstillinger,  udført  på tykke lag hvidtekalk af  to forskellige  hænder. 
Ældst er antagelig triumfmurens  billeder. Over en frise  af  spinkle bladranker 
er på murens sydlige del malet den kronede, ridderlige S. Morten, der med 
sværdet deler sin kappe med tiggeren. De øvrige tre fjerdedele  af  væggen er 
optaget af  S. Jørgens kamp med dragen. Ridderen er iført  rustning og en 
bredbræmmet kjortel med opslidsede, flagrende  hængeærmer. Han bærer et 
konkavt Tartsche-skjold med blå rand og et bredt, blåt kors og støder den 
stejlt rejste lanse i en krokodillelignende drage. På hans rødbrune hest ligger 
grønt, tunget seletøj. Over korbuen knæler den kronede prinsesse i grøn kjole, 
og bag hende ses forældrene  og kongeborgen. Billedernes baggrund er udfyldt 
med store, fembladede  rosetter. På korets tre vægge står over en frise  af  blødt 
nedhængende, fligede  blade rækker af  enkeltfigurer  i spirprydede søjlearkader. 
Vestligst står på hver side seks apostle med glorier, de to første  i korbuen. 
I den østlige del er arkaderne væsentlig smallere, ca. 38 mod ca. 63 cm, og 
figurerne  har ikke glorier, men skriftbånd  med gotiske minuskier i hænderne. 
Man mener at have identificeret  Abacuch, Isaach(?), Iacob og Iøren. På 
skibets sydvæg er scener af  lidelseshistorien, Judaskysset(?), Maria med den 
døde Kristus og gravlæggelsen. Nordvæggen har mod vest en kæmpefremstil-
ling af  Gethsemane, hvor Kristusfiguren,  der er iført  rød kjortel, fra  hoved 
til knæ måler omtrent 2 m. Over den gamle norddør er malet syndefaldet. 

I N V E N T A R 
Nyt alterbord  af  fyrretræ. 
†Alterklæde  af  rødt plyds med sølvgalloner forfærdigedes  1746—47 af  kgl. 

perlestikker Jacob Harras i København; midtpå var broderet årstallet og 
kongens navn med krone (rgsk.). 

Altertavlen  er et enkelt arbejde i bruskbarok fra  o. 1650, en efterklang  af 
Henrik Werners manér. Storstykket indeholder et malerifelt  flankeret  af  to 
søjler med volutkapitæler og bruskværksprydbælter, båret af  englehoved-
konsoller; over postamentet er en kraftig  vulst med fladskåret  rankeværk. 
Den lige gennemløbende gesims har glat frisefelt  og spinkel kronliste, der 
støttes af  to englehovedbøjler. Det meget lave, brede topstykke rummer et 
rektangulært malerifelt  flankeret  af  bruskværks halspilastre, gesimslisten har 
tandsnit og æggestav. Små vinger og splitgavl med groft  bruskværk. Nye, 
glatte storvinger. 1721 ønskede man at give altertavlen et topstykke svarende 
til Vaalses (s. 1208), men det blev vist aldrig udført  (rgsk.). På storgesim-
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sen synes at have stået et par figurer 
(præsteindb.). 

I storfeltet  er indsat et maleri (olie på 
lærred), Kristus og den samaritanske 
kvinde, signeret N. A. Lytzen 1864, og 
i topstykket et maleri, Kristi opstan-
delse, udført  1756—57 af  Hans Elers 
sammen med storfeltets  tidligere maleri, 
en nadverscene »og indstiftelsesordene 
omkring«; snedker Andreas Nielsen 
gjorde en blindramme hertil, som male-
ren betrak med lærred (rgsk.). Tavlen 
har moderne staffering  og i frisefeltet 
fraktur:  »Jeg er Veien« osv. 1756—57 
maledes den af  Hans Elers med ka-
staniebrun oliefernisfarve  og gyldne li-
ster, og »billederne« renoveredes med 
de nødvendige farver  (rgsk.). 1837 var 
tavlen nymalet overalt (syn). 

Af  en sengotisk †altertavle  er bevaret 
en *figurgruppe  fra  o. 1500, forestillende  Marias himmelkroning. Maria knæler 
mellem Gudfader  og Kristus, der holder kronen over hendes hoved. Rester 
af  staffering  på kridtgrund. 1822 skænket til Nationalmuseet10 af  sognets 
bønder som kirkeejere. 

Altersølv.  Kalk  fra  1842, 19,7 cm høj. Rund fod,  der går direkte over i 
skaftet,  rund, glat knop og højt, udsvejfet  bæger med indprikket »1842«. Glat 
disk  med graveret cirkelkors på randen.† Kalk  og †disk  af  uforgyldt  sølv 
nævnes 1680 (inv.). 1686—87 blev kalken forfærdiget  og omgjort, og 1746 
blev kalk og disk opforgyldt  af  guldsmed Bagge Thomsen (Hiort) i Nykøbing 
(rgsk.). 1742 ønskedes begge dele repareret og kalken meget udvidet (syn). 
† Vinflaske  af  tin nævnes 1680 (inv.). 

Alterstager  med graveret C M I P 1866—91 i bunden. †Alterstager  af  tin 
nævnes 1680 (inv.). 

* Røgelsekar,  middelalderligt, af  malm, 20,2 cm højt. Lav, rund fod,  glat 
halvkugleformet  underdel og halvrundt låg med røghuller, kronet af  en flad 
lanterne med et kors, alt smykket med graverede streger og indslåede små-
cirkler. Tre ikke oprindelige bærestænger af  jern med kædeled, samlet i en 
malmring. I Nationalmuseet11. Karret lå i begyndelsen af  1800'rne i en kiste 
(s. 1420) sammen med endnu et halvt †røgelsekar12. 

†Messehageler.  1—2) 1680 nævnes en halvslidt messehagel af  brunt kaf  og 

O. N. 1943 
Fig. 6. Hor reby . *Korbuekrucifiks  (s. 1420). 
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1721—22 een af  purpur med kors af  guldkniplinger (inv.). 3) 1776—77, af 
rødt fløjl  med kors og kanter af  sølvgalioner (rgsk.). 

Alterskranke  med udsavede balustre, hvoraf  en del er fra  1721 (rgsk.), 
resten nyere. Hvidmalet. 1732 malede Chr. Hvid rækværket om alteret (rgsk.). 

Døbefont,  romansk, af  granit, meget enkel. Uregelmæssigt hugget, halv-
kugleformet  kumme og cylindrisk skaft  med rundstav foroven,  ingen fod. 
Tvm. 66 cm. (Ikke hos Mackeprang). Ved nordre korbuevange. Rester af 
staffering  i rødt og grønt. 1732 maledes font  og †fontelåg  af  Chr. Hvid (rgsk.). 

Dåbsfad  af  nederlandsk arbejde fra  o. 1625. I bunden en roset omsluttende 
en stjerne, på randen en bort af  spidsovale bukler. Tvm. 40 cm. 

*Korbuekrucifiks  (fig.  6), høj-gotisk, o. 1325—50. Den stærkt medtagne figur 
hænger dybt i armene, hovedet er bøjet helt ned mod højre skulder og bærer 
en spinkel, snoet tornekrone, brystet er fladt  og ribbenene markerede. Krop-
pen er stærkt svajet mod venstre og knæene bøjet mod højre; det lange lænde-
klæde er slået op over et bredt bælte. Samtidigt korstræ, formet  som en stamme 
med afhugne  grene. I Maribo stiftsmuseum. 

Korbuekrucifiks  fra  sidste halvdel af  1600'rne. Den ca. 140 cm høje figur 
hænger dybt i armene, hovedet hælder bagover og mod højre skulder, håret 
falder  i lange lokker ned på skuldrene. Velproportioneret, let svunget krop, 
smalt lændeklæde med snip i højre side, højre fod  er lagt over venstre. Nyt 
korstræ, hvidtet. Over korbuen. 

Nyere, enkel prædikestol.  1721 duede †prædikestolen  intet og ønskedes for-
nyet; af  sirligt snedkerarbejde, med himmel og trappe med opgangspanel 
kunne en ny gøres for  26 rdlr. 1724—25 købtes en jernstang til at holde den 
nye prædikestolshimmel; den gamle himmel og jernstang var da kommet til 
Nørre Ørslev kirke (s. 1429). 1748 repareredes stol og himmel af  Andreas 
snedker (rgsk.). 

Stoleværk,  præste- og degnestol  er nyere. †Skriftestol  nævnes 1699 (inv.). 
Den og en †degnestol  ønskedes malet 1835 (syn). 1845 foreslog  synet præste-
stolen flyttet  bort fra  sin plads ved siden af  alteret ned i koret over for  degnens 
stol, der burde forandres  i lighed med præstens (syn). 

†Kiste,  dannet af  en udhulet egestamme og stærkt beslået med jern12, sik-
kert den samme, som omtales 1680 (inv.). 

Nyt orgel  fra  Th. Frobenius, København, på nyt orgelpulpitur. 
Pengeblok  af  jernbunden eg med jernlåg og cylinderlås; i våbenhuset. 
Pengetavle,  rimeligvis udført  1722—23, da snedker A. J. Eggert gjorde en 

ny pengetavle (rgsk.). Udsavet opstander, svejfede  sider og langt, drejet skaft. 
Udvendig malet blå, indvendig rød, på opstanderen fraktur:  »Horrebye Sogns 
Fattig Tavle«. 1680 nævnes to gamle †tavler  og 1728 een af  indlagt arbejde 
(inv.). 
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Klokke,  omstøbt 1907 (sml. nedenfor). 
†Klokker.  1) Ved klokkeskatten 1529 afleveredes  en klokke, der vejede 

1 skippund 9 lispund (232 kg). 
2) Støbt 1656 af  Adam Danckwart fra  Wismar. »Anno 1656 den 2. augusti 

da er denne kloke støbt i Lalant(?) af  m(ester) Adam Danck Wars bor(ger) 
til Wismer« (præsteindb.). 

3) 1789. Versaler mellem akantusbladborter: »Soli Deo gloria. Me fecit 
I. B. Holtzmann Copenhagen« (»Gud alene æren. I. B. H. gjorde mig«). På 
klokkelegemet versalindskrifter,  på den ene side: »Bekostet af  kirkens eyer 
Jacob Borch (sml. gravsten nr. 2, s. 1421) sognepræst til Carlebye Horebye og 
Nørre Ørsløv meenigheder og hustroe Christiana Sophia Cymetes anno 1789«, 
på den anden side et vers. På slagringen en akantusbort. Omstøbt 1907. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten.  1) O. 1592. Karine Nielsdaater, død 12. dec. 1592. Ølandsk kalk-
sten, 54 x 45 cm, med fordybede  versaler, nederst et Jesumonogram i en cirkel 
flankeret  af  to bomærkeskjolde hvorover initialerne N H W og M S D. Ind-
muret i korets nordvæg. 

2) O.1802. Sognepræst Jacob Borch (sml. †klokke nr. 3, s. 1421), død 4. nov. 
1801 i sit 79. år som ejer af  denne kirke (sml. s. 1413) efter  at have været lærer 
for  denne menighed i 37½ år, og hustru Christ. Soph. Gymoes, død 1800 i sit 
77. år, samt deres plejesøn Godtfred  Gymoes, i 7 år personel kapellan hos 
J. B., sognepræst efter  hans død i fire  måneder, død 1802, 36 år gi. Stenen 
lagt af  dennes enke. Syb. Dorth. Gymoes. Gråmalet kalksten, 120 x 80 cm, 
med fordybede  versaler, naivt hugne hjørnerosetter og foroven  på siderne to 
pilastre. Indmuret i korets nordvæg. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Kirkeregnskaber 1680—1729, 1729—67 (RA); kirkeregnskaber for  Falster 1694—95, 

1701—15, 1719—21 (LA); Falsters gamle rytterdistrikts kirkeregnskaber med bilag 
1721—67 (RA); kopier af  kasseregningerne for  de 26 Hans Majestæts kirker i Falster 
1725—65 (LA). — Synsprotokol for  Falsters sønder herreds kirker 1806—44; synsfor-
retninger for  Falsters provsti 1845 og 1856; synsprotokol for  Falsters provsti 1845—55; 
synsforretninger  over kirker og præstegårde i Falsters provsti 1857—70 (LA). — Do-
kumenter og breve for  hele stiftet  1579—1762 (LA). — Holms samling (LA). — Præste-
indberetning til Thurah 1755 (Kali 377, 4:0, kgl. Ribl.). — Museumsindberetninger af 
Erik Schiødte o. 1880, Poul Nørlund 1914 (kalkmalerier), Eigil Rothe 1915 og 1916 
(kalkmalerier), O. Norn og Aa. Roussell 1942. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 108 (NM). — N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. 
S. 5 (NM). 
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1 Frederik den Førstes danske Registranter s. 120, 17. nov. 1526. 2 J. Friis: Laa-
land-Falster II, 51. 3 Kirkehist. Saml. 3. rk. VI, 459, sml. Friis II, 48. 4 Rente-
kammeret. Rytterdistrikternes Kontor. Bilag til kgl. Resolutioner Nr. 23, 3. maj 1767 
(RA). 5 Kanc. Brevb. 28. aug. 1556. 6 Tingsvidne fra  Horreby Treding. Aalholms 
Len. Komm. af  30. aug. 1660. V. A. II, 42. 7 Høyen: Notesbog XII I , 5. 8 Doku-
menter og breve for  hele stiftet.  9 Sjællandske Tegnelser 1689, 173. 10 Inv. nr. 
DCCLX a. 11 Inv. nr. DGCLX. 12 Udateret indberetning af  J. M. Thiele til Oldsags-
kommissionen, i NM's arkiv. 

Fig. 7. Hor reby 1794. 



Fig. 1. Nørre Ørslev. Ydre, set fra  nordøst . 

N Ø R R E Ø R S L E V K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

K irken var 1650—1890 anneks til Karleby1. Den indgik i det falsterske  ryttergods, 
indtil den på auktionen 1767 tillige med andet gods blev tilslået agent von Westen2. 

Godset tilbagekøbtes dog snart efter  af  staten3 , som derpå ejede kirken, indtil den 1823 
blev overtaget af  sognets beboere. Kirken overgik til selveje 1. juli 1917. Fra 1923 er 
kirken blevet benyttet af  Laaland-Falsters valgmenighed. 

Sagnet  fortæller,  at ler til murstenene blev taget fra  teglovnshulen på præstegårds-
marken, hvor der er fundet  munkesten4. 

Kirken ligger midt i byen på fladt  terræn. Kirkegården er til alle sider om-
givet af  diger af  kløvet kamp, mod nord, syd og øst er trælåger. Tidligere har 
kirkegården været omgivet af  en mur med murede portaler; 1712—13 var 
muren brøstfældig  og nedfalden,  hvorfor  slotsmurermesteren genopmurede 
43 favne,  1734—35 var den østre låge for  bred, hvorfor  der blev muret på 
pillerne på begge sider. 1754—55 blev nordre port og låge fornyet,  men 1758—59 
måtte samme portals tre piller og to buer helt ommures (rgsk.), og 1832 måtte 
pillerne ved den østre låge udbedres (syn). 1732—33 blev der lavet en ny 

Aa. RI. 1942 
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Fig. 2. Nørre Ørslev. P lan . 1 :300. Målt af  J. Hvenegaa rd Lassen 1942. 

låge ved den store †kirkerist.  1754—55 blev porten malet rød med hvide 
lister og kongeparrets navnetræk (rgsk.). 

Kirken består af  romansk kor og skib, sengotisk tårn samt moderne våben-
hus, der har erstattet et †ældre. Alt bygget af  tegl i tidens sten og forbandt. 

Den romanske  kirke  er bygget i to omgange, således at korbygningen har 
stået fuldført  nogen tid, før  man fortsatte  med skibets opførelse.  Fra skibets 
loft  ses korets vestgavl, som med sit omhyggelige murerarbejde og forvitrede 
fuger  skiller sig ud fra  den ved skibets opførelse  nødvendiggjorte forhøjelse 
af  gavlen, hvortil der dog er brugt den samme ret store munkesten som i 
koret på 27 x 13 x 10 cm. Koret har dobbelt skråkantsokkel og hjørnelisener, 
et vindue af  sædvanlig romansk form  er bevaret, men udvendig tilmuret, i 
østgavlen. På alle tre sider af  koret ligger en gesims bestående af  et savskifte 
over konsoller af  bindere på kant med afrundet  underside. Derover er på 
langsiderne en moderne gesims af  tandsnit under en udkragning. Tidligere 
havde koret en 12" sugfjæl  (rgsk. 1723—24). De gamle gesimser løber af  på 
hjørnelisenerne, som på langsiderne har tre skifter  høje gavlkonsoller, der mod 
sædvane også findes  på de vestlige lisener. Østgavlen synes fem  skifter  over 
savskiftet  at have haft  en blændingsdekoration, men hele gavlfeltet  er om-
muret i krydsforbandt  af  de gamle materialer og er nu helt glat under senere 
atter ommurede kamme. 

Skibets østgavl er glat med undtagelse af  tre små trappeblændinger helt 
oppe under den ommurede toptinde. Gavlkammene, den søndre med munke-
tegl, er lave og har stejlere hældning end tagfladen;  de løber forneden  af  på 
munketeglsafdækkede  kamtakker, hvis gavlkonsoller er delvis udslettede. 
Skibets langsider har hjørnelisener samt sokkel, der har bestået af  en enkelt 
skråkant, men nu er stærkt omsat. Omtrent midt på sydsiden er et helt til-
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E. Skov 1952 
Fig. 3. Nørre Ørslev. Indre, set mod øst. 

muret, lavtsiddende, rundbuet vindue, hvis ydre bredde er 94 cm. Det til-
svarende sted på nordmuren er moderne ommuret. Den rundbuede syddør 
står i et lille portalfremspring  og er endnu i brug, omend de indre false  er 
hugget bort. Den har sikkert været mage til nordportalen, hvis fremspring 
allerede fem  skifter  over dørbuen afsluttes  med en afrunding.  Den tilmurede 
døråbning har mindst to retkantede false,  udenom den yderste dørbues halv-
stens stik ligger et løberskifte.  Skibets gesimser dannes af  et ikke fremsprin-
gende savskifte  under moderne tandsnit og udkragning som korets. Skibets 
vestgavl er glat, på nordsiden ses en fodkamtak. 

Det indre  har ingen oprindelige detailler; den spidsbuede korbue er moderne. 
Tårnet  er bygget af  munkesten i munkeskifte  på svær syld. Forneden er 

på vestsiden indmuret en kampesten med et naturligt korsrelief  af  årer i 
stenen. Højere oppe i murværket ses enkelte kampesten, særlig i klokkestok-
værkets inderside. I syd er et stort, spidsbuet vindue ødelagt af  et moderne. 
Tårnrummet har ingen gotiske detailler, tårnbuen er udvidet. Mellemstok-
værket har mod syd og vest falsede,  fladbuede  glugger, hvoraf  den søndre er 
tilmuret, klokkestokværket har til tre sider glamhuller af  lignende form. 
Tårngesimsen består af  to små udkragninger. Tårngavlene har over radialt-
stillede bomhuller og to skifter  høje savskifter  omtrent ens dekorationer med 

Danmarks Kirker, Maribo amt 90 
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rækker af  trappeblændinger, savskiftefriser  og cirkelblændinger. I underste 
blændingsrække sidder til begge sider to fladbuede  glugger. Hver gavl har 
11 kamtakker afdækket  med munketegl. Østgavlen blev omsat 1759—60 
(rgsk.). Det samtidige, brynede trappehus har fladbuet,  falset  dør og spindel-
trappe under stigende tøndehvælv. 

Våbenhuset  er moderne, opført  af  gule sten. På gavlen et solur. Bygningen 
har afløst  et ældre våbenhus, hvoraf  tagspor findes  på skibets mur. Dette 
omtales 1712—13 og senere (rgsk.) som en bindingsværksbygning med ege-
træsfodtømmer  og sugfjæl  under tagskægget. Døren var malet rød med hvide 
lister. 1813 blev et nyt våbenhus opført  (syn), dog næppe det nuværende. 

Loftet  over kor og skib var i 1721 helt råddent; det blev sammen med 
tårnloftet  i 1732—33 malet med perlefarve  og fik  røde lister (rgsk.), men 
1854 skulle det males påny (syn). 1732—33 havde tårn, skib og kor hver et 
vindue, som skulle males (rgsk.), og 1815 ønskede man i nordsiden eet nyt 
fag  vinduer i stedet for  de to små og uanselige huller (syn). 

Tagværkerne  over koret er nyere. Over skibet (fig.  4—5) er det af  fuld  eg i 
spinkle dimensioner. Det har spærfod  med tang og dobbelte hanebånd, hvoraf 
det nederste har skråstiver til spær. I hvertandet fag  står en kongestolpe med 
længdeløsholter og kryds (fig.  4). Tagværket er dog ikke i oprindelig stand. 
Hældningen har været stejlere, og udstemninger i nordsidens spær viser, at 
hanebåndene er flyttet.  En del af  sydsidens spær er vendt på siden, den op-

Fig. 4. Nørre Ørslev. Spærfag  i skibets t agværk . 1 :100. Målt af  Jørgen Stærmose 1942. 
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Fig. 5. Nørre Ørslev. Skibets t agværk . 1:100. Målt af  Erik Holm 1942. 

rindelige overside viser mange sømhuller og er stærkt forvitret.  Ændringen er 
ikke udført  før  fodtangen  er suppleret (erstattet?) med en stiver, der med et 
skråt spor skar op i spærets underside, fastholdt  med nagle eller søm. Hul-
jernspriknumre i sydsiden stammer fra  omstillingen, den øvrige tilsvarende 
nummerering er streger. 1723—24 ses en større tagreparation at være fore-
taget (rgsk.). Under længdeafstivningen  er et moderne hængeværk. Tårntaget 
er af  eg af  sædvanlig type og med kongestolper mindende om skibets. 

Kirken har nu store, moderne, rundbuede og spidsbuede vinduer og står 
indvendig glatpudset over et gulv af  gule fliser.  Udvendig er den kalket lys-
rød over tjæret sokkel. 1842 skulle munketaget repareres (syn), og de sidste 
stykker munketegl på tårntaget er først  for  nylig blevet afløst  af  vingetegl 
som på de øvrige tagflader. 

I N V E N T A R 
Alterbord  af  fyrretræ  fra  o. 1870. 
†Alterklæder.  1) Af  rødt fløjl,  nævnt 1660; 1680 var det forslidt  (inv.). 

2) Af  purpurblommet fløjl  med galonering, nævnt 1725 (inv.). 3) 1766, af  rød-
blommet plyds (rgsk.). 

Altertavlen  er et snitværk med relief:  »Lader de små børn komme til mig«, 
kåret af  billedhugger N. W. Fjeldskov 1874 (rgsk.). To udmærket skårne 

engle på gesimsen synes at stamme fra  renaissancetiden, men har i så fald 
næppe altid tilhørt denne kirke. 
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Kirkens tidligere †altertavle,  som kasseredes 1874, var en sengotisk skabs-
tavle med en udskåret korsfæstelsesgruppe  i midten og de tolv apostle på 
fløjene.  Tavlen var tidligere stærkt forgyldt  og betegnes af  Rhode som en 
overmåde kostbar altertavle5, en vurdering, som ikke tiltrædes af  sognepræ-
sten i 1809; thi efter  hans mening var det et usselt arbejde: »Ikke en figur, 
ikke et lem er rigtigt dannet — det er en samling af  stygheder, som aldrig 
har fortjent  den samme tillagte berømmelse«6. 1721 indhentede man tilbud 
på et topstykke som på Vaalse kirkes altertavle (s. 1208), men hvorvidt det 
blev udført,  vides ikke. 

Altersølv.  Kalk  fra  o. 1850 med mestermærke for  Peter Jespersen i Nykø-
bing (Bøje 2119). Disk  fra  1746 (rgsk.) med graveret cirkelkors på randen og 
mestermærke for  Bagge Thomsen Hiort i Nykøbing (Bøje 2114). Oblatæske 
fra  1870, stemplet C. Rose (Bøje, s. 311). En forgyldt  †kalk  og †disk  samt 
to †tinflasker  nævnes 1680 (inv.). 

Sygekalk  fra  1913. En ny †tinflaske  til de syge anskaffedes  1754 (rgsk.). 
Alterstager  fra  o. 1625—50 (sml. Systofte,  s. 1332) med profileret  fod,  skaft 

bestående af  et balusterled over en kugle, og flad,  profileret  lyseskål, lukket 
med en konveks plade foroven.  Lysetorn af  messing. Højde 39,5 cm. I den 
ene stage er indridset et bomærke og bogstaverne H I E. 

†Messehageler.  1—2) 1680 fandtes  en gammel og ubrugelig blå, blommet 
messehagel tillige med en af  rødt fløjl  (inv.). 3) Af  orangefarvet  fløjl,  nævnt 
1725 (inv.). 4) 1764, af  fløjl  med sølvtresser (rgsk.). 

Døbefonten  er en romansk monolit af  granit, hvis nederste, let indsnævrede 
halvdel omgives af  en bred tovstav. Den øvre halvdel er ujævnt tøndeformet 
og har en dobbelt tovsnoning langs mundingen. Intet afløb.  Tvm. 55 cm. 
Fonten er ophugget i nyere tid, men har kalkrester forneden.  Den blev malet 
1732 (rgsk.). (Mackeprang: Døbefonte,  s. 121). 

Dåbsfad  fra  o. 1625, af  nederlandsk herkomst. I bunden findes  en drevet 
og graveret fremstilling  af  Jesu dåb og på randen planter og dyr (hjort, en-
hjørning og hunde). Tvm. 61 cm. †Fontelåg  blev malet 1732 (rgsk.). 

Nyere korbuekrucifiks.  Kroppen er naturalistisk og velproportioneret, an-
sigtet udtrykker smerte og resignation. Det skyldes muligvis billedhugger 
Fjeldskov, som har udført  altertavle og prædikestol, men regnskaberne om-
taler det ikke. 

* Korbuekrucifiks  (fig.  6) unggotisk, fra  beg. af  1300'rne. Det lille hoved 
hælder mod højre skulder, ansigtet har skarpe træk og udtrykker smerte. 
Håret falder  ned ad nakken i regelmæssige bølger. Tornekrone fattes.  Kroppen 
er mager, kantet og skarpt svajet både ved hofter  og knæ, men alligevel af 
ret frontal  karakter. Brystpartiet er fladt  med stor sidevunde og fremtræ-
dende ribben, benene tynde og skarpryggede, højre fod  lagt over venstre. 
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Stort, skarpt foldet  lændeklæde, som la-
der højre knæ blottet. Samtidigt kors-
træ med rund glorieskive og profilerede 
arme, der langs kanterne har blade af 
helt romansk form.  Korsarmenes evan-
gelistfelter  er forsvundne  undtagen en 
rest af  det nederste, runde eller firpas-
formede  felt,  som synes at have inde-
holdt et reliefskåret  evangelisttegn. Nu-
værende højde 203 cm. Under den nu-
værende nyere staffering,  lys kødfarve 
med blodpletter, grønt lændeklæde og 
brunt kors, findes  en staffering  på kridt-
grund, hvis farver,  mørk, kraftig  kar-
nation, gyldent lændeklæde og rød-grønt 
kors, vistnok med lidt sølv, stammer 
fra  1732 (rgsk.). Krucifikset,  der 1732 
hang på nordvæggen og o. 1920 stod 
på loftet,  opbevares nu i stiftsmuseet. 

Prædikestolen  er i sin oprindelige skikkelse beslægtet med prædikestolene i 
Lillebrænde (s. 1155) og Horbelev (s. 1442), men kun enkelte gamle bestand-
dele er i behold, bl. a. fem  etagedelte hjørnepilastre med bladkapitæler og 
skællagte skiver på skaftet;  postamentfremspringene  er udformet  som små 
pilastre med joniserende kapitæler. Stolen er i øvrigt fornyet  af  billedhugger 
Fjeldskov 1874 (rgsk.). Himmelen er et renaissancearbejde fra  o. 1620, op-
rindelig hjemmehørende i Horreby, men 1723 overført  til Nørre Ørslev (rgsk.). 
Den sekskantede himmel har gesims med æggestav- og tandsnitliste, udskårne 
beslagværks topstykker med englehoveder og på hjørnerne små drejede spir. 
På undersiden findes  en roset med en vindrueklase i midten, hvorunder en 
nyere due er ophængt. 

Stol og himmel er nu uden staffering.  1732 blev prædikestolen, himmelen, 
»hvorpå ingen maling mer var kendt, men mest overkalket«, samt opgangs-
panelet malet med oliefarve  og forgyldte  bogstaver (rgsk.). 1806 var stolen 
helt brøstfældig  og blev udsat af  synet, men fornyelsen  skete først  1874. 

Stolestaderne  er fra  1873 (syn.). Af  kirkens tidligere †stole  stammede nogle 
fra  1586; de var forsynet  med fyldingsdøre  og malet med rødt og grønt. På 
en af  stolene var skåret: »1586 lod Hans Kiøl disse stole gøre«7. 1720 opstil-
ledes seks nye †stole med fyrretræsdøre  i tårnet, hvor der ikke tidligere havde 
været stole (rgsk.). †Skriftestolen  blev 1756 malet med rød-hvid marmorering 
(rgsk.), og en †degnestol  kasseredes 1865 (syn). 

O. N. 1943 

Fig. 6. Nørre Ørslev. * Korbuekrucifiks  (s. 1428). 
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En rød beslagen †kiste  nævnes 1680 (inv.). 
†Pengeblok.  1712 købtes 12 pund jern til blokken og året efter  endnu 12 

pund til blokkene  (rgsk.). En ny †pengetavle  anskaffedes  1723 (rgsk.). 
En *ligbåre  og en *jordpåkastelsesspade  opbevares i stiftsmuseet. 
Et ubrugeligt †sejerværk  omtales af  Rhode5. 
Klokker.  1) 1634. Foroven toliniet versalindskrift:  »Her Pal Rosenkrans 

ridder til Kenkerup (!) lensman til Alholl[m] och till Nikøpen slot fru  Lisebet 
Lun[ge]«. På siden to ens ovale rosetter med rosenkransvåbnet og derunder 
tre mindre våbenskjolde for  Rantzau, Rosensparre og Lunge. Tvm. 66 cm. 

2) 1763, støbt af  M. C. Troschell. Om halsen to palmetborter og indskriften: 
»Soli Deo gloria me fecit  Michael Carl Troschell, königli. Hoff  Glockengiser in 
Kopenha. A(nn)o 1763«. På siden står, over Frederik 5.s kronede monogram: 
»Nørre Ørsløf  kircke klocke er omstøbt i aaret 1763 da herr conferentzeraad 
Ørtz var amtmand i Falster og conferenceraad  Brøggeman kirckeinspecteur«. 
Tvm. 110 cm. 

Klokkerne er ophængt i tårnets øverste bjælkelag. 
†Klokker.  1) En klokke på to skippund (320 kg) afleveredes  ved klokke-

skatten 1529. 2) Støbt af  Felix Fuchs 1651, omstøbt 1763 (præsteindb.). 

G R A V M I N D E R 

Af  ældre gravminder kendes kun en fuldstændig  udslidt gravsten,  gotlandsk 
kalksten, foran  våbenhusdøren. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Falsters gamle Rytterdistrikts Kirkeregnskaber 1680—1767, do. med bilag 1721—67 

(RA), Regnskaber for  Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21, Kopier af  Kasseregnin-
gerne for  Hans Majestæts Kirker i Falster m. v. 1725—65 (LA). — Jordebog for  Fal-
sters sdr. Herred 1571—1690, div. år (LA). — Dokumenter og Breve for  hele Stiftet 
1579—1762, div. år (LA). — Synsprotokol over Falsters sdr. Herreds Kirker 1806—44, 

over Falsters Provsti 1845—70 (provstearkivet, 
LA). — Museumsindberetninger af  Erik Schiødte 
o. 1880, P. Nørlund 1914 og Kr. Due 1920 (kru-
cifiks),  O. Norn og Aa. Roussell 1942. 

1 J. J. F. Friis: Laaland Falster II, 51, jfr. 
Kirkelig Haandbog, 8. udg. 1951, s. 138. 2 Ryt-
terdistrikternes kontor, bilag til kgl. resolutioner 
nr. 23, 3. maj 1767 (rentekammerark., RA). 
3 H. Hjelholt: Falsters Historie II, 599 f.  4 Op-
tegnelse i Dansk Folkemindesamling, sml. Ole 
Rasmussen: Nr. Ørslev Ry gennem Tiderne, Aarb-
LollFalst. 1920, s. 33. 5 Rhode II, 99. 6 Præste-
indberetning til Oldsagskommissionen 1809 (NM). 
7 AarbLollFalst. 1920, s. 37. Fig. 7. Nørre Ørslev 1790. 



Aa. RI. 1953 
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). 



1442 F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

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. 
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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. 



Fig. 1. Falkerslev. Ydre, set fra  syd. 

F A L K E R S L E V K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

K irken er siden 1695 anneks  til Horbelev, hvortil den blev henlagt ifølge  forord-
ningen 16881. Om dens ejerforhold  i middelalderen vides intet, men 1580 fik  lens-

manden på Nykøbing ordre til at undersøge, med hvilken ret den daværende besidder 
af  Skørringe, Eskil Gøyes enke Sibilla Gyldenstjerne (sml. †glasmaleri, s. 1451) tilholdt 
sig patronatsretten til kirken2, som hun dog det følgende  år fik  bevilling på fremtidig 
at måt te besidde3. 1604 mageskiftede  Henrik Gøye (sml. †glasmaleri, s. 1451) imidlertid 
Skørringe og dermed kirken til kronen4, hvorunder kirken siden forblev,  indtil den 1767 
på auktionen over det falsterske  ryttergods blev afhændet  til sognepræsten Jacob Borch5, 
hvorefter  den havde skiftende  ejere, en overgang Virket bys gårdmænd, siden disse i 
fællesskab  med det Mahrenholz'ske legat i Nykøbing og sluttelig dette alene. Kirken 
overgik til selveje 1. januar 1931. 

Kirken ligger nord for  byen på fladt  terræn. Kirkegården er udvidet mod 
nord og syd og hegnes mod vejen på vestsiden af  jernstakit med låge mellem 
murede piller, iøvrigt af  mure af  kløvet kamp og, ved den nyeste udvidelse 
mod nord, af  hæk. 1721 omtales, at kampestensmuren om kirkegården skulle 
repareres. 1680—81 skulle der til taget over kirkeporten bruges l½ tylt norske 

Aa. RI. 1953 
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deller, 1731—32 blev der sat nyt tømmer i kirkeporten og lågen, der to år 
efter  blev malet med kongeparrets navne, men 1748—49 blev port og låge helt 
fornyet  og malet året efter.  1745 var der indsat en ny låge mod nord (rgsk). 

Kirken består af  romansk kor og skib, gotisk tårn, moderne trappehus og 
vestforhal  fra  1862. Et ældre våbenhus er nedrevet. 

Den romanske  kirke.  Koret er bygget helt af  kridtkvadre, også skråkant-
soklen er af  kridt. I den udadbuede og vistnok skrøbelige østgavl sidder et 
romansk vindue, der er helt tilmuret, efter  fugningen  at dømme allerede i 
middelalderen. Korets sydside har måske haft  en præstedør, idet den sæd-
vanlige plads for  denne viser en ujævn murflade,  hvori der findes  munkesten, 
men også kridt. Det romanske sydvindue kan ikke spores med fuld  sikkerhed, 
men på nordsiden ses vinduet som tilmuring. Korets overmure er moderne 
ommuret med gesims og valmtag, på skibets gavl ses spor af  et stejlere kortag. 

Skibet er bygget af  munkesten i munkeforbandt  med mange sorte bindere. 
Langmurene har lisener, hvorpå en dobbelt skråkantsokkel løber af.  Den 
underste skråkant fmdes  også på østgavlen, der i rejsehøjde har et savskifte 
og i toppen tre små savskifter  under en nyere toptinde, der ligesom de nye 
kamme og fodtinderne  er munketeglsafdækkede.  Langsidernes østre lisener 
ender i gavlkonsoller, der i syd består af  to, i nord af  tre afrundede  skifter. 
Skibets sydside har spor af  to helstens vinduesstik med omløbende binder-
skifte.  Portalfremspringet  er hugget bort. Skibets gesims består af  et moderne, 
udkraget savskifte.  Nordsiden har vinduer som sydsidens. Den tilmurede nord-
portal står i et lavt fremspring  afsluttet  med tre skråkanter, hvoraf  den øverste 
er meget lille; fremspringet  har været hugget bort fra  sokkel til vederlag og 
er rekonstrueret med små sten. Den rundbuede, mangefalsede  dør har halv-
stens stik med omløbende løberskifte.  Anden og fjerde  fals  er afrundede,  men 
er vist egentlig halvsøjler; deres vederlagssten er ved indridsede vinkler formet 

Fig. 2. Falkerslev. P lan . 1:300. Målt af  E ina r An thon 1943. 
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som rudimentære klokapitæler, baserne kan ikke skelnes. Skibets vestgavl 
(fig.  3) har i syd rester af  en gavlkonsol. Fra tårnet ses gavlfeltet  som blank 
mur, der ved kalkede savskifter  mellem løberskifter  er delt i fire  trekanter; 
det kan ikke ses, om det nederste savskifte  er udeladt, eller om det er skjult 
af  etageadskillelsen. Den øverste trekant er kraget ud på et afrundet  binder-

1449 

Fig. 3. Falkerslev. Skibets vestgavl. 1:50. Målt af  Inge Westergaard 1943. 
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skifte  og har i toppen over et savskifte  et lille hammerkors på kvadratisk fod, 
arme og top er skråt afskåret  af  taglinierne. I fodpladens  nederste skifte  er 
bag halvstens mur en hulhed helt ud til tagliniens rulskifte.  Over tagliniernes 
savskifter  ligger et rulskifte,  og derpå er muret en kam med vandrette fuger. 

Det indre  har glatpudsede vægge og rund, på vestsiden dobbeltfalset  kor-
bue. Gennem triumfmuren  er brudt en opgang til prædikestolen (sml. s. 1453). 

Tårnet  er bygget af  munkesten i munkeforbandt  på svær syld. Indvendig 
ligger i tårnets overmure mange store kampesten, utildannede eller let klø-
vede. Tårnrummet har mod syd et moderne vindue og mod skibet en stor, 
rund, moderne tårnbue. Mellemstokværket har til tre sider en smal, fladbuet 
glug, klokkestokværket fladbuede  tvillingglamhuller i fladbuet  eller rundt 
spejl mellem to cirkelblændinger; mod øst to falsede,  fladbuede  glamhuller. 
Gesimsen består af  en enkelt udkragning. Tårngavlene har 11 munketeglsaf-
dækkede takker, hvoraf  toptakken er meget bred. Deres blændingsdekora-
tioner er ganske ens, nemlig forneden  trappestiksblændinger og to fladbuede 
glugger, derover et syv skifter  højt savskiftebælte  og øverst tre store cirkler. 
1721 skulle vestsidens kam ommures (rgsk.), men allerede 1693 var tårnmuren 
meget revnet, og 1718 blev oplagt en 18 alen ankerbjælke6. Det moderne 
trappehus på tårnets nordside har spindeltrappe med bræddetrin om et maste-
træ. Fra den moderne forhal  er brudt en rund dør til tårnrummet. 

†Våbenhus.  1693 var våbenhuset meget forfaldent6;  1755—56 nedrev murer-
mester Trap kirkens våbenhus til grunden og genopsatte det, idet han til 
gavlen brugte det gamle egetømmer. Grunden var lagt af  kampesten rettet 
ud med mursten, og væggene var opmuret med dobbelte flensborger  mursten 
fuget  på begge sider, taget var tækt med tegl. Snedkeren lagde loftet  og gjorde 
to små enkelte egevindueskarme, hver med tre stænger for  blyruder; sam-
tidig garnerede han den gamle dør. Ialt 129 rdl. 1 m. og 8 sk. (rgsk.). Det var 
vel en bindingsværksbygning, der blev fornyet,  uvist på hvilken side af  kirken. 

Tagværkerne  er omsat, tildels med gamle materialer. Skibets tag har haft 
lange spærstivere og dobbelte hanebånd. På tårnmuren er spor af  et stejlere 
tag. Kirken står nu indvendigt med pæne bræddelofter,  der 1731—32 var 
malede med perlefarve  og røde lister (rgsk.). De moderne vinduer har rund-
buede støbejernsstel. 1721 blev ved prædikestolen indsat et trævindue på 
4 x 3 alen med to poster og to tværposter samt et korvindue på 3 x l 3 / 4 alen 
med post og to tværposter, og senere nævnes også tårnets trævindue (rgsk.). 
1813 var nordsidens to gamle vinduer små, mørke og brøstfældige,  og 1826 
omtales kirkens to sydvinduer som meget brøstfældige  (syn, sml. s. 1451). Ud-
vendig er kirken nu kalket lyserød med hvide detailler over tjæret sokkel og 
hængt med vingetegl. I 1852 var der munketegl på nordsiden (syn). 1721 om-
tales tårnets, kirkens og korets østgavle som revnede (rgsk.). 
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Fig. 4. Falkerslev. Indre, set mod øst. 

† GLASMALERIER 

1756 var i korvinduets ruder indbrændt »Eskel Gey 1585« og »Fru Sebile 
Gylensthern« samt et Gøye- og et Gyldenstjerne-våben, og i et andet vindues 
ruder stod »Henderik Gey 1604« og »Fru Birret Bra 1604« samt ægteparrets 
våben7. 1826 siges, at to fag  vinduer i kirkens sydside var brøstfældige  og 
burde ombyttes med nye, dog skulle »de antiqve farvede  glasruder« bevares 
(syn). Da der 1828 blev indsat nye vinduer, blev de malede udtaget og op-
bevaret i kirken8. 

I N V E N T A R 
Nyere alterbord  af  fyrretræ. 

† Alter  klæder.  1—2) 1704 nævnes et alterklæde af  grønt blommet stof  og 
1731 et gammelt af  blå blommet silke (inv.). 3) 1759—60, af  rødt plyds med 
sølvtresser (rgsk.). 

Altertavlen  er et maleri (olie på lærred) af  Kristi dåb, signeret Aug. Thomsen 
1845 Kiøbenhavn, i samtidig ramme. 

Altertavle  i yderst landlig rokoko, skænket af  justitsråd Stampe til gengæld 
for  et familiegravsted  på kirkegården9 (sml. s. 1454) og udført  1764 af  snedker 
Andreas Nielsen, hvis enke fik  70 rdlr. 32 sk. for  arbejdet (rgsk.). Tavlen, 
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der ligger i brudstykker på loftet,  har været formet  som en portal med to 
søjler omkring et rundbuet midtfelt,  hvori har været tre plumpt skårne figurer, 
Kristus på korset (sml. krucifiks,  s. 1453) mellem de to røvere. Selve portalen 
synes at have bestået af  to profilerede  karmstykker, hvortil slutter sig et par 
smalle storvinger med rocailleagtige slyng, der omfatter  henholdsvis en stor 
engel og et rankeslyng af  skællagte blade. Øverst har været en buet splitgavl 
med volutter og en krone over Frederik 5.s og Juliane Maries sammenskrevne, 
reliefskårne  initialer. 

Tavlen stafferedes  1766 af  Hans Elers (rgsk.). Årstallet 1766 var malet på 
tavlen8, der synes at have stået i blankt træ med guld på alle kanter og røde 
detailler, søjlerne vistnok marmoreret i hvidt og blåt. 

†Altertavler.  1) En katolsk altertavle, hvorpå var malet fire  helgenbilleder, 
var 1756 »hensat« på korets nordvæg7; 1808 beskrives den som en meget fin 
fløj  altertavle, hvis maling dog for  største delen var ødelagt af  fugt;  i midt-
skabet var rester af  en fremstilling  af  Marias himmelkroning, og på fløjene 
sås Peder med nøgle og Paulus med sværd10. 

2) Af  snedkerarbejde og malet, nævnt 1721 (rgsk.). 
Altersølv.  Kalk,  nu 18,5 cm høj. Sengotisk er det sekskantede skaft  og 

knoppen, der på over- og undersiden har spidse tunger med graveret stav-
værk, og seks små rudebosser med minuskier: Ihesus. Den sekstungede fod, 
med fodplade,  platte over vulst og et lille støbt krucifiks  på den ene tunge, 
samt det meget store, let udsvejfede  bæger stammer sikkert fra  1691—92, da 
Anders guldsmed i Nykøbing omgjorde kalk og disk for  4 rdlr. (rgsk.). Ingen 
stempler. Disk  fra  1712, tvm. 15,4 cm, med graveret cirkelkors på randen 
og på bagsiden graverede kursivversaler: »Falqvers Løf  Kirche HM L M S 
I P S 1712«. Ingen stempler. Forgyldt oblatæske  (fig.  5) fra  1748, af  knækket, 
profileret  arbejde med en pinjekogle på låget og hvilende på fire  fligede,  volut-
agtigt oprullede fødder;  på siden graveret kursiv: »Til Falqvors Løv Kircke 
1748«. Københavns bystempel 1748, guardein- og månedsmærke samt mester-
mærke B I ? 173?. Æsken skænkedes til kirken af  sognepræsten, mag. Ehlers 
sammen med en forgyldt  †vinkande  af  sølv (rgsk.). Vinkande  fra  1844 i sen-
empire, 30 cm høj, af  chokoladekande-form  med drevne og graverede blad-
og rankeborter, svunget låg og sort hank. På undersiden af  låget og i bunden 
Københavns bystempel [18]44, guardein- og månedsmærke samt mestermærke 
for  Peter Jespersen, Nykøbing (Bøje 2121), under foden  de samme stempler, 
her er mestermærket dog Bøje 2119. Vinflaske  af  tin fra  1733, kasseformet 
med skruelåg og øskener til bærerem; på siden graverede versaler: »Falkesløf 
Kirke-Flaske Anders Simonsen Swend Swensen anno 1733«. En †vinflaske  af 
tin nævnes 1731 (inv.). 

Alterstager  fra  slutningen af  1500'rne, med blødt profileret  fod-  og lyseskål, 
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cylinderskaft  med tre profilringe  og ly-
setorn af  jern. 43 cm høje. 

*Røgelsekar  af  malm, middelalderligt. 
Lav, konisk fod,  glat, halvrund under-
skål og gennembrudt låg formet  som et 
spir med tre store kvistgavle. Tre bære-
stænger smlet i en tredelt arm med 
oval bærering, alt af  jern. I National-
museet. 

†Messehageler.  1—2) 1680 nævnes en 
brunagtig messehagel og 1704 een af 
rødt blommet fløjl  med guldkniplinger 
bagpå (inv.). 3) Anskaffet  1727, af  kar-
moisinrødt fløjl  med kors og kanter af  sølvgalioner med guldtrækkeri (rgsk.). 

†Alterskranke  fra  17668. 
Døbefonte.  1) Romansk, af  granit. Tøndeformet  kumme, tvm. 70 cm, med 

tovstav foroven  og forneden.  Foden mangler eller er skjult af  en cementblok, 
hvori kummen er fastmuret.  (Ikke hos Mackeprang). I korbuens nordside. 

2) Af  sandsten med indskrift:  »Udført  af  Stenhuggersvend H. C. Jensen hos 
F. A. Jensen Nykjøb. F. 1876«. På loftet. 

Dåbsfad  af  sydtysk arbejde fra  o. 1575. I bunden bebudelsen omgivet af 
versalindskrift  og hjort- og hund-frise,  som gentages på randen. Stemplet: 
R S. Tvm. 60 cm. 

†Fontelåg  maledes 1731—32 af  Chr. Hvid (rgsk.). 
Krucifiks  fra  altertavlen (sml. s. 1452), med 55 cm høj figur,  ophængt over 

korbuen. 
Prædikestol  fra  o. 1640, skåret af  Jørgen Ringnis og ganske svarende til 

Aastrup (s. 1471), dog har hermeskafterne  drueklaser, og i hængestykket under 
Kristusfiguren  står: »Solfater«,  vel en misforstået  gengivelse af  latinsk Sal-
vator (Frelser). Nyere, drejet bærestolpe og ny trappe; opgangen er brudt 
gennem triumfmuren.  Oprindelig himmel, svarende til Aastrups. 

Ny staffering  med gråt, brunt, lasurer og guld; i postamentfelterne  Johs. 
8, 31—32 med gylden fraktur  på sort bund, på himmelen: »Salige er de som 
hører« etc. med gyldne versaler. I skibets sydøsthjørne. 

Stolestaderne  er nye. 
†Stoleværk.  1737—38 gjorde snedker Vibert to nye kvindestole og reparerede 

fire,  og 1741—42 gjorde han to døre i mandsstolene over for  indgangen (rgsk.). 
1840 skulle stolestaderne males, og 1861 ønskedes de nedtaget og sat lige (syn). 

†Skriftestol  og †degnestol  blev 1731—32 malet med brunt og guldlister af 
Chr. Hvid (rgsk.) og ønskedes 1832 ferniseret  (syn). 

K.W.1952 
Fig. 5. Falkerslev. Oblatæske 1748 (s. 1452). 
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†Herskabsstol  trængte 1845 til maling (syn). 
En gammel, beslagen †kiste  af  eg nævnes 1721—22 (inv.). 
Orgel,  bygget af  Chr. Winther og Th. Frobenius, København, ifølge  sølv-

plade med indskrift  skænket 1919 af  godsejer Dinesen og hustru, Skjørringe. 
Samtidigt orgelpulpitur. 

Pengeblok.  En simpel, firkantet  pengeblok ligger i tårnet, måske den samme, 
som nævnes 1822 (syn). 

†Pengetavler.  1721—22 nævnes to gamle pengetavler (inv.) og 1724—25 en 
ny (rgsk.). 

Ligbåre med smedejernsbeslag, sortmalet, står i tårnet. 1680 nævnes to 
†fligbårer  (inv.). 

Klokke,  omstøbt 1828. Versaler under rankebort: »Støbt af  I. C. og H. Gamst 
Kiøbenhavn anno 1828«. Tvm. 90 cm. 

Ældre klokkestol  til to klokker. 
†Klokker.  Ved klokkeskatten 1529 afleveredes  en klokke på eet skippund 

(160 kg). 1680 nævnes en ubrugelig klokke (inv.). En klokke omstøbtes 1724—25 
af  Henrik Tessin for  76 rdlr. 5 mk. 10 sk., for  bygning af  smelteovn regnedes 
8 rdlr.; efter  omstøbningen vejede klokken 15 pund mere end forhen  (rgsk.). 
1827 var klokken ubrugelig og omstøbtes 1828 (inv., sml. ovf.),  men den an-
kom først  til kirken 1830 (rgsk.). 

G R A V M I N D E R 

†Gravsten  over Eskil Gøye (sml. †glasmaleri, s. 1451) til Skørringe, søn af 
Henrik Gøye til Gisselfeld,  død 23. dec. 1573 kl. 9 om aftenen,  og hustru 
Sibilla Gyldenstjerne, som var Mogens Gyldenstjernes datter af  Stiernholm, 
død �. Lysegrå kalksten med parrets reliefhugne  billeder, fordybet  ind-
skrift  og på hver side 16 ahnevåben. Stenen lå 1756 i korets gulv mellem degne-
stolen og alteret og var delvis skjult af  alterfoden11.  1813 var stenen revnet, 
spaltet og sunket og ønskedes enten rettet eller borttaget (syn). 

Kirkegårdsmonumenter.  Øst for  koret er et stort gravsted for  familien  Stampe 
(sml. altertavle, s. 1451), indhegnet af  et støbejernsgitter med våbenskjold på 
lågen. På gravstedet står 13 monumenter, hvoraf  følgende  er ældre end 1850: 

1) O. 1811. Marie Stampe f.  Rothe, født  2. febr.  1738, død 4. marts 1811. 
Stele af  gråt marmor med indfældet,  oval plade af  hvidt marmor (fordybet 
kursiv), ophængt i en sløjfe,  og foroven  og forneden  smalle, indsatte felter 
med »løbende hund«. Stelens profilerede  topstykke bærer en hvid marmorurne. 

2) O. 1827. Caroline Stampe, født  14. juli 1819, død 5. marts 1827. Lille 
granitblok med indsat, hvid marmortavle (fordybede  versaler). 
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3) O. 1831. Carl Adolph Stampe, født  2. sept. 1766, død 10. okt. 1831. Rød, 
randprofileret  sandsten med indlagt tavle og hjørnerosetter af  hvidt marmor. 

4) O. 1831. Ole Henric Stampe, født  23. okt. 1792, død 28. nov. 1831. Fir-
kantet granitblok med indsat, hvid marmortavle (fordybede  versaler) og 
kronet af  et stort støbejernskors, hvis arme ender i muslingeskaller. 

5) O. 1845. Caroline Stampe f.  Rothe, født  i København 10. okt. 1766, gift 
med kammerherre Stampe 10. sept. 1790, død på Skjørringegaard 22. april 
1845. Svarende til nr. 3. 103 x192 cm. 

6) O.1846. Oluf  Henrik Stampe, født  23. okt. 1842, død 1. febr.  1846. 
Granitblok med fordybede  versaler, kronet af  hvidt marmorkors. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Falsters gl. rytterdistrikts kirkeregnskaber 1680—1767 (RA), kirkeregnskaber for 

Falster 1694—95, 1701—15, 1719—21 (LA), Falsters gi. rytterdistrikts kirkeregnskaber 
med bilag 1721—67 (RA); kopier af  kasseregningerne for  de 26 Hs. Majestæts kirker 
i Falster 1715—65 (LA). — Synsprotokol over Falsters sønder herreds kirker fra  1806—44, 
synsforretninger  for  Falsters provsti 1845, syn over Falsters provsti 1845—55, syns-
forretninger  for  Falsters provsti 1856, synsprotokol over Falsters provsti 1857—70 
(provstearkivet, LA). — Dokumenter og breve for  hele stiftet  1579—1762 (LA). — 
Holms samling (LA). — Præsteindberetning til Oldsagskommissionen 1808 (NM). — 
Museumsindberetninger af  E. Schiødte 1872, E. Skov og Kirsten Weber-Andersen 1952 
og Aa. Roussell 1953. 

S. Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 104—105. — N. L. Høyen: Notesbog XI I I . 1832. 
S. 4. — J. Kornerup: Notesbog II. 1893—94. S. 70 (alle i NM). 

1 Kirkehist. Saml. 3. rk. VI, 450, 459. 2 Kane. Brevb. 18. dec. 1580. 3 Smst. 
13. maj 1581. 4 Kronens Skøder, 1. okt. 1604. 5 Rentekammeret. Rytterdistrik-
ternes Kontor. Bilag til kgl. Resolutioner nr. 23, 3. maj 1767 (RA). 6 Dok. og breve 
for  hele stiftet.  7 Abildgaard: Notesbog I, 104. 8 Larsen: Laaland Falster III , 58v. 
9 J. Friis: Laaland-Falster II, 69—70. 10 Præsteindb. til Oldsagskommissionen 1808 
(NM). 11 Abildgaard, s. 105; Marmora Danica I, 276. 

Fig. 6. Falkerslev 1804. 



Fig. 1. Aas t rup . Ydre, set fra  sydøst . 
M. M.1911 

A A S T R U P K I R K E 
FALSTERS SØNDER H E R R E D 

K irken, der i ældre tid også kaldtes Morsby (Moseby) efter  præstegården, skal være 
viet til S. Anna1, som dog næppe kan være kirkens oprindelige værnehelgen, idet 

denne helgeninde først  bliver almindelig kendt herhjemme i senmiddelalderen. Kronen, 
som allerede før  reformationen  var i besiddelse af  kaldsretten2, afhændede  på auktionen 
over det falsterske  ryttergods 1767 kirken til sognepræsten, magister C. H. Biering3 

(sml. s. 1462). 1810 udvirkede Det classenske Fideikommis' direktør, Peter Hersleb 
Classen, at sognets hartkornsejere kom i besiddelse af  kirken (sml. s. 1474), som endelig 
overgik til selveje 1. januar 1919. 

1532 afleveredes  fra  kirken til kronen »2 lødemark og 11 lod sølv, som blev fundne 
i Aastrup kirke, senere end det andet sølv blev udtaget deraf«4. 

Sagnet  fortæller,  at alterkalken stammer fra  bjergfolkene  i en høj5. 

Kirken ligger syd for  byen på en høj bakke, der skråner jævnt mod de tre 
sider og falder  stejlt mod nord, hvor kirkegården terrasseformet  går ned mod 
et eensidet stendige ved foden  af  bakken. I øst og vest er gamle stendiger, 
mod syd er en udvidelse af  kirkegården hegnet med en mur af  kløvet kamp. 
Mod øst er en stor låge, mod vest to små låger. Langs østdiget står store ahorn-
og asketræer. Kirkegårdens gamle syddige blev nedtaget i 1890'erne; der stod 
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da en ligport udfor  våbenhuset. I 1823 blev kirkegården forskønnet  med en 
ny kirkeport, 1825 omtales, at der var to nye, murede søjler ved kirkeporten, 
og at den gamle kirkeport havde muret bue (syn). 1693 siges, at »kirkeporten 
er ganske synder, muren over samme port er færdig  at falde  ned«6. 

Kirken består af  romansk kor og skib samt gotisk tårn og våbenhus, alt 
af  munkesten i munkeskifte.  Et materialhus er i ny tid bygget til våbenhuset. 

Den romanske  kirke.  Koret har dobbelt skråkantsokkel undtagen mod syd, 
hvor den kun er enkelt og vistnok omsat; soklen løber af  på hjørnelisener. 
Østgavlen (fig.  3) har et blændet romansk vindue, hvis afrundede  sålbænk 
støttes af  en halvsøjle, der udspringer på den nederste sokkelskråkant med en 
tå, foroven  har den et terningkapitæl med indridsede linier i halvcirklen. 
Vinduet har helstens stik under et savskifte  med afrundede  tænder mellem 
omløbende løberskifter.  Derover ligger i rejsehøjde en udkraget frise  støttet 
af  et tandsnit med afrundede  rulskiftetænder,  den midterste udskåret som 
et mandshoved. Frisen har forneden  et afrundet  savskifte  og afdækkes  med 
en skråkant som overgang til gavlfeltet,  der er helt glat med tandsnit under 
almindelige savskifter  langs taglinierne. Under det søndre tandsnit ligger et 
løberskifte.  Der er svære, syv skifter  høje gavlkonsoller, men ingen bevarede 
gavlkamme. Gavlens øverste del med toptinde er ommuret. Korets sydside 
har en lille præstedør i fremspring  afsluttet  med tre afrundinger  (fig.  4). Den 
rundbuede døråbning har halvstens stik med omløbende løberskifte  af  krumme 
sten, de fremspringende  vederlagssten er profileret  med tre vulster. Anden 
fals  er en trekvartsøjle, der er borthugget under vederlaget, tredie fals  er ret-

Danmarks Kirker, Maribo amt 92 

Fig. 2. Aas t rup . Plan. 1:300. Målt af  Jens Carlsen 1943. 
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kantet med helstens stik. Sydsidens romanske vindue er ødelagt af  det mo-
derne, hvorover der ses rester af  et fladbuestik,  som vistnok indvendig har 
siddet i spidsbuet spejl. Gesimsen dannes af  en buefrise  på afrundede  rulskifte-
konsoller, i vest er der kun blevet plads til en lille spidsbue. Derover er muren 
forhøjet.  På korets nordside er det romanske vindue bevaret som blænding. 

Skibets østgavl har ingen lisener eller gavlkonsoller. Langs tagliniernes 
nederste del er på begge sider to meget uregelmæssige savskifter  mellem løber-
skifter,  begge de nordre og det nederste søndre med meget skæve rulskifte-
tænder. Derover er i syd to reliefmandshoveder  og på hver side af  kortaget 

Fig. 3. Aas t rup . Kore ts østgavl . 1 :100. Målt af  Kar l Bisgaard 1943. 
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en stump savskifte.  Gavltoppen, der delvis er ommuret, har stående siksak. 
Der er ingen gavlkamme, men nyere top- og fodtinder.  Skibets sydside har 
lisener på begge hjørner og enkelt skråkantsokkel. Der ses tilmurede vinduer 
på begge sider af  våbenhustaget og vist også over det moderne vindue. Den 
omdannede sydportal står i et lille fremspring  afsluttet  med en skråkant over 
en afrunding.  Gesimsen har buefrise  som korets. På skibets nordside er soklen 
stærkt forvitret,  men har vistnok haft  to skråkanter. Romanske vinduer ses 

92* 

Fig. 4. Aas t rup . Præs tedør i Kore t . 1 :50 . Målt af  J ens Carlsen 1943. 
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ikke udvendigt, men over hvælvene sidder toppen af  et vindue, der udvendig 
er dækket af  en støttepille. Den af  et moderne vindue ødelagte nordportal 
har stået i et portalfremspring  som sydsidens. Døråbningen har haft  halvstens 
stik med løberskifte,  anden fals  har retkantet bue på afrundede  søjlestave, 
det fremspringende  vederlagsbånd har været profileret  med en platte over 
en vulst. Nordsiden har buefrise  som de andre mure. Skibets vestgavl (fig.  5) 
har haft  gavlkonsoller, hvoraf  kun fire  skifter  på nordsiden er bevaret. I rejse-
højde er en udkraget frise  som på korets østgavl, dog er afdækningen  afrundet. 
Langs taglinierne løber et tandsnit og et savskifte,  begge mellem løberskifter, 
og derover et binderskifte  under en tagkam af  almindeligt murværk. Gavl-
feltet  er ved rulskiftesavskifter  mellem løberskifter  delt i fire  trekanter; den 
øverste er udmuret med stående siksak, foroven,  hvor den er ommuret, kan 
der have været en blænding. De to ydre trekanter forneden  har i toppen haft 
et ligearmet kors, hvis kanter har været omgivet af  en 3—5 cm bred, pudset 
bræmme. 

Det indre.  Vinduet i korets østgavl ses som blænding. I korets nordmur er 
en niche med en lille kridtstenssøjle med terningkapitæl (fig.  7). Den runde 
korbue har halvstens stik med omløbende løberskifte  og fals  på vestsiden 
samt rester af  et eet skifte  højt kragbånd profileret  med en platte over en 

Fig. 5. Aas t rup . Skibets vestgavl . 1 :100. Målt af  J . C . A n d e r s e n 1943. 
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vulst. I triumfmurens  vestside er rundbuede alternicher, hvoraf  den nordre er 
tilmuret i gotisk tid. 

Ændringer  og tilføjelser.  Skibets langmure er i gotisk tid forhøjet  med fire 
skifter,  og der er indbygget krydshvælv med søm langs gjordbuen. I vest-
hvælvet er ribberne på den midterste trediedel spidsbuet profileret.  I øst 

1461 

Fig. 6. Aas t rup . Snit , nord-syd, gennem skibet. 1 :100. Målt af  Vald. Christensen 1943. 
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hviler hvælvene på grove kampestens-
konsoller, iøvrigt på falsede  piller. De 
har helstens overribber med trinsten. 
Hvælvene er indbygget i slutningen af 
1400'rne (sml. kalkmalerier, s. 1466). 
Udvendig på nordsiden er rejst fire  støt-
tepiller, hvoraf  de tre vestligste er go-
tiske. 

Tårnet  er i gotisk tid bygget over ski-
bets romanske vestgavl; det har samme 
bredde som skibet og hviler på en syld 
af  meget store, kløvede kampesten. Ud-
for  hjørnerne ligger på vestsiden meget 
store fundamentsten,  som måske er be-

regnet til støttepiller. I tårnrummet ses over de moderne vinduer i syd og vest 
stikkene af  to store, fladbuede  åbninger, og under det flade  bjælkeloft  er an-
satser til en aldrig opført  krydshvælving. Første mellemstokværk har ingen lys-
åbninger, men på sydsiden en fladbuet  dør, hvorfra  fire  murede trin fører  gen-
nem murtykkelsen som den oprindelige adgang til tårnet fra  en udvendig stige. 
Andet mellemstokværk har i syd og vest tilmurede, fladbuede  glugger og et 
lag gennemløbende, radiale bomhuller, der nu tildels er tilmuret i ydre mur-
flugt.  Klokkestokværket har mod syd og nord fladbuede  tvillingglamhuller 
flankeret  af  cirkelblændinger og mod øst på hver side af  skibets tag et tilsva-
rende enkelt. Tårngesimsen består af  to retkantede udkragninger. Tårngav-
lene har stokværksdelte blændingsdekorationer med cirkler, spidsbuer og 
trappestik samt på hver side et otte skifter  højt savskiftebånd;  i den nederste 
blændingsrække sidder to retkantede glugger. Vestgavlens øverste top er for-
styrret, på østsiden ses i jern årstallet 1791 og monogrammet C H B for  sogne-
præst, mag. Chr. H. Biering, der købte kirken 1767. På tårnets sydside står 
et lille, nyere trappehus med pulttag. 1718—19 klages over, at tårnet er 
revnet fra  øverst til nederst, så man kan stikke en hånd i revnen, hvilket 
til reparation kræver 7000 mursten6. 1720—21 blev reparationen udført, 
og der blev indlagt en bjælke. 1721 blev brudt seks huller til bjælker og 
ankre (rgsk.). 

Våbenhuset  foran  sydportalen er gotisk og har ikke synlig syld. Syddøren 
er rundbuet, udvendig falset,  men udvidet; den yderste fals  er affaset  i stikket. 
Døren flankeres  af  to lave, brede spidsbueblændinger. Gavlen har syv kam-
takker og en usymmetrisk blændingsdekoration under en cirkelblænding. Ge-
simsen består af  to retkantede udkragninger. Indvendig har hver flankemur 
to fladbuede  spareblændinger og på vestsiden en muret bænk. Til hver side 

Aa. RL 1943 

Fig. 7. Aas t rup . Niche i korets n o r d m u r 
(s. 1460). 
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Fig. 8. Aas t rup . Unggotisk kalkmaler i på t r iumfmuren  (s. 1465). 

sidder et lille nyere, halvrundt vindue, hvoraf  det vestre er blændet. 1721 
skulle loftet  tages ned og oplægges på bjælkerne (rgsk.). 

Materialhuset  er bygget i nyere tid af  små sten og med pulttag. Det ligger 
mellem våbenhus og trappehus, men er ikke i forbandt  med disse. 

Tagværkerne  over koret er af  eg, tildels genanvendt materiale, over 18x12 cm 
egebjælker på højkant. Kortaget har dobbelte murlægter, spærstiver, dobbelte 
hanebånd og lange kryds. Stormlægterne er pålagt krydsformet.  Numme-
reringen er dannet med øksehug. Under bjælkerne er sømmet pæne loft-
brædder, der stammer fra  1741—42, da loftet  blev lagt af  nyt og malet med 
perle oliefarve  (rgsk.). Nu er loftet  brunmalet og ådret og har skabelonmalede 
borter. Under den malede midtroset hænger en udskåret due. Skibets tagværk 
er gotisk, af  eg, med dobbelte murlægter, spærsko, spærstiver med nedhæng, 
tredobbelte hanebånd, spinkle kryds og lange stormlægter. Smalle huljerns-
numre. Tårnets tagværk er som skibets, dog kun med to lag hanebånd. 

Kirken har nu gulv af  gule og grå fliser;  1695—96 indkøbtes 400 lybske mur-
sten til gulvet (rgsk.). Vinduerne har store, rundbuede støbejernsstel; 1706—07 
blev indsat fire  nye vindueskarme, og 1725—26 omtales det store vindue 
vesten våbenhuset (rgsk.). 1812—14 ønskedes indsat eet fag  i nordre side om-

E. L. 1949 
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trent lige for  kirkedøren, »hvor det gamle upassende maleri hidtil har hængt« 
(syn). Udvendig er kirken nu kalket lyserød med hvide detailler over tjæret 
sokkel, 1721 skulle tårnet kalkes rødt med hvide detailler, kirken hvid med rødt. 

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

Kornerup foretog  1901 en prøveafdækning  i koret, på hvis vægge der frem-
kom nogle lyserøde »snirkler«, malet på et tyndt, løstsiddende lag hvidtekalk. 
På triumfbuens  underside var malet sengotiske, rødbrune slyngninger og blade 
samt på søndre vange en medtaget mandsperson med en bog i den ene og 
en skriftrulle  i den anden hånd. Efter  undersøgelsen blev det hele overhvidtet. 

I 1943 blev der over triumfbuen  fundet  spor af  unggotiske kalkmalerier, der 
blev finafdækkede  og konserverede af  E. Lind sammen med de i 1945 fundne 
sengotiske kalkmalerier på skibets hvælv. Arbejdet blev afsluttet  i 1949. 

1) Triumfmurens  maleri har meget tilfælles  med malerierne på Eskilstrup 
kirkes korvæg (s. 1303) og må antagelig dateres til sidste fjerdedel  af  1200'rne. 
Det meget smukke billede, hvis bevaringstilstand ikke var helt god, og som 

E. L. 1949 

Fig. 9. Aas t rup . Unggot isk kalkmaler i , apostle, på t r iumfmuren  (s. 1466). 
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E. L. 1949 
Fig. 10. Aas t rup . Sengotisk kalkmaler i på skibets øs thvælv (s. 1466). 

delvis er dækket af  den gotiske hvælving, består af  en figurfrise  mellem buens 
top og loftet  visende den tronende Kristus omgivet af  evangelistsymbolerne 
og apostle (fig.  8). Kristus sidder i mandorla med højre hånd løftet  til vel-
signelse og venstre hånd støttet på en bog. Af  evangelistsymbolerne er Lukas-
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oksen næsten helt udslettet. Apostlene (fig.  9) sidder i en arkaderække med 
trekløverformede  buer, nærmest Kristus Peder med nøglen og den skaldede 
Paulus, derefter  er på sydsiden Judas og (Bartholo)meus angivet ved skrift-
bånd med uncialindskrift.  På nordsiden er de følgende  apostle ikke kendelige. 
Klædebonnene er dels hvide, dels lys-rødbrune med mørkere foldetegning, 
glorierne er okkergule; baggrunden er dels lysblå, dels krydsskraveret med 
rødbrunt på gult. Under figurfrisen  løber et akantusslyng med hvide og grå-
gule stængler og blade, hvortil der i mindre omfang  er anvendt grønt. En 
mørk rødbrun farvestribe  begrænser billedet forneden  og foroven. 

2) Skibets  hvælv er i slutningen af  1400'rne dekorerede af  »Elmelunde-
mesteren«7. Billederne er malet på et tyndt lag hvidtekalk strøget på hvæl-
vingernes endnu friske  berapning og derfor  meget fastsiddende  og godt be-
varet. Også skibets vægge har været dekorerede, men her smuldrede hvidte-
kalklaget under afdækningen,  som derfor  hurtigt blev indstillet. Det lykkedes 
dog at påvise, at der over triumfmurens  apostelfrise  var rester af  en domme-
dagsscene samt et ubestemmeligt våbenskjold. 

Vesthvælvets kapper har tre fremstillinger  fra  Adams og Evas historie: 
syndefaldet,  hvor slangen har kvindehoved; Adam og Eva, der dækker deres 
nøgenhed og skjuler sig for  Gud, hvis kalden »eva eva dei. .« ses på et skrift-
bånd; uddrivelsen, hvor Evas enorme fødder  sætter tydelige spor, som Adam 
følger.  Endvidere har Elmelundemesteren i nordkappen malet sit yndlings-
motiv med den rige og den fattige  mand, der tilbeder Jesus med rosenkrans 
i hænderne, men mens den fattiges  tanker går til de hellige vunder, tænker 
den rige på sin pengekiste, sine vinfade  og sin middagsmad i den kogende 
gryde, som en kvinde med en stor ildvifte  i hånden smager til. Vestkappens 
svikler er udfyldt  med rankeslyng, som til at begynde med har respekteret 
en firkantet  åbning i kappen, der antagelig før  tårnets opførelse  har givet 
adgang til skibets loft.  De øvrige kappesvikler har evangelistsymboler samt 
en moraliserende fremstilling  af  en kvinde, der rider baglæns på en djævel, 
som hun pisker i bagen med et ris. 

Østhvælvets kapper viser lidelseshistorien: hudflettelsen,  tornekroningen, 
korsegangen og korsfæstelsen.  På alle billederne samler der sig om den blod-
dryppende Kristusskikkelse en mængde personer, der på meget let fattelig 
vis er markeret som bødler eller hellige. De sidste, indbefattet  Peder, som i 
korsfæstelsesscenen  bedrøvet sidder med hanen over sit hoved, er alle klædt 
i rige gevandter med undtagelse af  Simon af  Cyrene, der ligesom bødlerne er 
i senmiddelalderlige dragter af  stor kulturhistorisk interesse. Jesu ord på 
korset: »mul(ier ecce) fil(ius)  tuus« (»kvinde, se denne er din søn«) og høveds-
mandens: »vere fili(us)  dei (erat) i(st)e« (»denne var sandelig Guds søn«) er 
malet på skriftbånd  på siderne af  den korsfæstede  (fig.  10). I kappesviklerne 



er foruden  Kristus som smertensmand med ris og knut malet den hængte 
Judas, som en djævel river sjælen ud af  livet; endvidere en enhjørning, en 
hjort, der æder af  et vintræ, samt et meget udvisket billede af  lodkastningen 
om Kristi kjortel. 

Billedernes farveholdning  er helt domineret af  rødt, men desuden findes 
okker, grønt og mønje. I modsætning til mesterens andre arbejder er kon-
turerne sorte. Ribberne er udmalede med sparrer og skråbånd, og billedernes 
baggrunde er udfyldt  med rankeslyng, træer, stjerner og blomster. Hvælvings-
toppene har store bladrosetter og gjordbuens underside en grov bladranke. 
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INVENTAR 

Muret alterbord,  154 x 125 x ca. 85 cm. I nordsiden en to skifter  høj og ca. 
45 cm dyb niche, i sydsiden et mindre, 26 cm dybt hul. Alterbordet dækkes 
nu af  et simpelt panel. 

†Alterklæder.  1) Af  violet fløjl  med ordene »Deo et Ecclesia[e]« (»til Gud 
og kirken«) broderet med sølv. Skænket af  sognepræst Lorentz Meulengracht, 
sagtens 1672 (sml. †messehagel, s. 1470; præsteindb. 1755). 

2) 1741, af  violet fløjl  med brocherede guldgalioner og guldfrynser  »oven 

E. Skov 1952 
Fig. 11. Aas t rup . Indre, set mod øst. 
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om«. På midten stod årstallet og givernes 
initialer: P D — E C v P (sognepræst Poul 
Danchel og hustru Elisabeth Catharina 
von Poppe; præsteindb. 1755). 

Altertavlen  var under arbejde 1838 (syn). 
Den består af  en nyklassisk portal om-
kring et maleri (olie på lærred) forestil-
lende Kristus i Emaus, malet af  Fritz 
Westphal8. 

På den gamle †altertavle  stod årstallet 
1591 oven over storstykket, som inde-
holdt nadverordene, til den ene side på 
dansk, til den anden side på latin, malet 
med forgyldte  bogstaver. Forneden stod 
Christian 4.s navn og tre våben tilhørende 
Niels Friis til Hesselager [lensmand på 
Nykøbing 1586—88], biskoppen over Fyns 
stift,  Jacob Madsen, samt sognepræst 
Theophilus Hansen Sadolin, endvidere 
ordene: »Hæc tabula est erecta 17. juni« 
(»denne tavle er opsat 17. juni«). Tavlen 

betegnes 1755 som »slet arbejde, men dog passabelt« (præsteindb. 1755). 
Altersølv.  Kalk  fra  1625, skænket af  sognepræst Hans Krog, med stort 

bæger fra  o. 1740 (rgsk.). Kalken er nu 20 cm høj og forgyldt.  Foden er seks-
tunget med bred fodplade  og rudemønstret standkant; på en af  tungerne er 
anbragt et støbt krucifiks,  på en anden er graveret årstallet og versalerne: 
»Joh. Crog pastor loci«, under et kors med to palmegrene. Glat, sekskantet 
skaft  og stor knop med tre små støbte kerubhoveder, pæreformede  bukler 
og en påloddet kæde af  ovale led. På fodpladen  to ens mestermærker for  Hans 
Nielsen Hugaf  i Nykøbing (Bøje 3440). Samtidig, forgyldt  disk  med graveret 
bladkrans i bunden og versalindskrift  på randen: »Ære være Gud i det høje, 
fred  paa jorden oc menniskene en velbehalighed«. Under bunden initialerne 
M P D. Ingen stempler. Vinkande  fra  1738, skænket af  præsten Poul Danchel. 
Profileret  fod  med fodplade,  kugleformet  korpus med slank hals, profileret  låg 
med kogleformet  gæk, svungen hank og lille hældetud med låg. På siden er 
graveret en laurbærkrans med årstallet og initialerne P P D — EC von P 
(Poul Poulsen Danchel og Elisabeth Catharina von Poppe) og under tuden 
et skriftbånd  med »Deo et Ecclesiæ«. Under bunden vægtangivelse, 51 lod 
1 qvintin, og værdi, 44 rdl., 1 mk., 8 sk. Københavns bystempel 1738 og me-
stermærke for  Jens Pedersen Komløv (Bøje 325). †Kalk  og disk  af  sølv næv-

E. Skov 1952 
Fig. 12. Aas t rup . Al ters tage (s. 1470). 
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N. J. Termansen 1938 

Fig. 13. Aas t rup . Prædikestol (s. 1471). 

nes 15979. †Oblatæske,  skænket af  Poul Danchel 1738 og med hans initialer på 
låget; i forvejen  fandtes  kun en ringe oblatæske af  træ (præsteindb. 1755). 
1680 nævnes en †tinflaske  og en †tinpotte  til vinen (inv.), flasken  omstøbtes 
1709 (rgsk.). 

Sygekalk  fra  1765 (rgsk.), 13 cm høj, delvis forgyldt.  Rund fod  med platte 
over vulst og en lille krave med graverede tunger foroven  under det ind-
knebne skaft.  På fodens  vulst er graveret rocailleagtige tunger, som gen-
findes  på oversiden af  den ganske lille, midtdelte knop. Bægeret er nærmest 
halvkugleformet,  let udsvejfet  foroven,  og hviler i en krave med graverede 
blade. Under bunden er tre gange stemplet et mestermærke tilhørende Willads 
Nielsen Svingelberg i Stubbekøbing (Bøje, s. 394). Disk  med samme stempler. 
Tilhørende, delvis forgyldt  vinbeholder  med oblatgemme, stemplet som kalken. 
Berettelsestøjet opbevares i et skindbetrukket træetui. †Sygekalk  nævnes 1680 
(inventarium). En lille †vinflaske  til sognebud blev omstøbt 1708 (rgsk.). 
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L. Larsen 1949 Fig. 14—15. Aas t rup . Middelalderlig dørfløj,  for-  og bagside (s. 1472). 

Alterstager  (fig.  12) af  drevet og graveret messingblik, 42 cm høje, skænket 
o. 1675 af  sognepræst Meulengracht (inv. 1680). To †lysestager  nævnes 15979. 

†Røgelsekar  opbevaredes 1809 i præstegården10. 
†Messehageler.  1) Af  rødt fløjl,  nævnt 15979. 2) 1672, af  violet fløjl  med 

guldkant; på rygskjoldet var med sølv broderet et krucifiks  over et dødninge-
hoved og to korslagte ben af  guld. På begge sider af  korset stod årstallet og 
givernes guldbroderede initialer L I M — S C D (Lorentz Jacobsen Meulen-
gracht og hustru, hvis navn ikke kendes; præsteindb. 1755). 

Døbefonten  er et gotlandsk eksportarbejde af  kalksten fra  senromansk tid. 
Kummen er dekoreret med rundbuede »bægerblade« (sml. Olstrup, s. 711), 
skaftet  er keglestubformet  med en rundstav foroven,  og den oprindelige, 
hulkelprofilerede  fod  er forsvundet  eller skjult under gulvet. Tvm. 90 cm. 
(Mackeprang: Døbefonte,  s. 412). Kummen er repareret med cement, og 
fonten  har adskillige gange været overmalet med oliefarve. 
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Dåbsfade.  1) Sydtysk arbejde fra  o. 
1575, stemplet H S. I bunden er en 
bebudelsesscene omgivet af  en slidt ver-
salindskrift  og på randen en dyrefrise 
(hjort og hund). Langs kanten er ind-
ridset initialerne A S D og G D A. Fa-
det er skænket til kirken o. 1740 (inv.). 

2) Nederlandsk arbejde fra  o. 1650. I 
bunden ses uddrivelsen af  paradis og 
på randen dyrefigurer,  hjort, enhjør-
ning, hare og hund, alt på baggrund 
af  drevet og graveret bladværk. 

†Fontekedel  omtales 1680 som en gammel kobberkedel i fonten  (inv.). 
Dåbskande  af  tin fra  1883, stemplet Arendal Høy. 
Krucifiks  fra  o. 1400. Den kun ca. 55 cm høje, magre figur  hænger dybt 

ned i armene, det tornekronede hoved er faldet  ned på højre skulder, og an-
sigtet er udtæret og forpint.  Armene er lange og tynde og hænderne una-
turligt små og afstumpede.  Kroppen beskriver en bue mod venstre, det slapt 
nedhængende lændeklæde dækker det ene knæ, højre fod  er lagt over venstre. 
Nyere korstræ med opadrettede tværarme, sikkert gjort efter  det gamle. I 
nyere tid er krucifikset  fæstnet  på en bagklædning og indsat i en profileret 
træramme. Staffering  med guld og farver  fra  1927. Krucifikset  hang tidligere 
over korbuen, men fmdes  nu over døren til våbenhuset. Der er næppe tale 
om et korbuekrucifiks,  som sådan ville det være påfaldende  lille, det har 
snarere siddet i en altertavle eller tjent som processionskrucifiks. 

†Korgitter  var 1809 forfaldent  og ønskedes fjernet.  Endnu 1822 var gitteret 
på den søndre side af  koret løst, hvorfor  det krævedes befæstet  eller bort-
taget (syn). 

Prædikestol  (fig.  13) i bruskbarok, skåret af  Jørgen Ringnis og i alt væsent-
ligt svarende til den 1645 opsatte prædikestol i Toreby (s. 1017). Stolen består 
af  fem  fag  med muslingeskalnicher indeholdende figurer  forestillende  evange-
listerne og Kristus; de fire  fag  danner karnap, det femte  forbinder  denne med 
opgangen. Stolen bæres af  en snoet søjle, efter  al sandsynlighed fra  1721 
(rgsk.). Opgangsportal og dør som i Toreby. Trappen skjules af  et vinkelret 
på portalen anbragt panel, som nøje svarer til døren. Også den sekskantede 
himmel er i eet og alt som Torebys. Ved en restaurering af  stolen 1938 sup-
pleredes det ret stærkt medtagne snitværk med adskillige manglende detailler. 

Ny staffering  med guld og farver  fra  193811. I forvejen  var stolen egetræs-
malet. Den oprindelige staffering  var forsvundet,  bortset fra  ubetydelige rester. 

Nyere, enkle stolestader.  1761 fornyedes  16 †fruentimmerstole  med paneleret 

E. S. 1952 

Fig. 16. Aas t rup . Pengetav le 1705 
(s. 1472). 



1472 F A L S T E R S S Ø N D E R H E R R E D 

bagstykke og låger, og 1763 opsattes 
14 nye †mandsstole. Præstekonens luk-
kede †stol istandsattes 1761. Samtidig 
maledes de nye stole med perlefarve, 
røde lister og numre (rgsk.). 

Dørfløj  (fig.  14) senmiddelalderlig, be-
stående af  tre egeplanker samlet på 
bagsiden (fig.  15) med tre lodrette, to 
vandrette og to skrå revler og på for-
siden beslået med seks svære, sildebens-
mønstrede smedejernsbånd, hvis heste-
skoformede  endeflige  omslutter et lilje-
agtigt ornament, som findes  gentaget 
et par gange midt på hvert bånd. Stor 
trælås med nøgle, smedejerns nøgleskilt 

og spinkel lavtsiddende gribering. Dørfløjen  er 1948 restaureret af  National-
museet og findes  nu opstillet i våbenhuset. 

1680 omtales et †skab  ved alteret med rum til opbevaring af  messeklæder 
og altersølv (inventarium). 

†Pulpiturer.  1698 repareredes stolene på pulpituret (rgsk.). 1755 nævnes et 
vestpulpitur med sognepræst Peder Jørgensen Stadagers navn [1694—1717], 
»men af  ham ej bekostet« (præsteindb.). Et nyere orgelpulpitur i skibets vest-
ende er fjernet  1948 og orgelet  (fra  1904, udvidet 1948) henflyttet  til en for-
højning ved tårnrummets vestvæg. †Orgel  anskaffedes  1845 (syn). 

To †pengeblokke  med lås nævnes 1680 (inv.). 
Pengetavle  (fig.  16) fra  1705 med fladskåret  bladværk på siderne og snoet 

skaft.  På opstanderens forside  læses spejlmonogrammet A J og på bagsiden 
»Anno 1705«. Nyere bemaling over ældre farver  og forgyldning.  Senere er 
påsat en bjælde med årstallet 1719 og initialerne I I S — M H D samt grave-
rede blomsterblade. På bøjlen, som bærer bjælden, findes  to ens sølvsmede-
stempler tilhørende Johan Fridrich Andersen, København (Bøje 314). 

†Pengetavle,  forgyldt  og indlagt med perlemor, skænkedes o. 1745 af  præ-
sten Poul Danchel (rgsk.). 

Præsterækketavler.  1) Opsat 1741 af  sognepræst Poul Poulsen Danchel. 
Første navn er Theophilus Hansen Sadolin, død 1612. Sortmalet trætavle i 
profileret  ramme. Indskrift  med hvid kursiv. Nederst malersignaturen: Hans 
Elers Pictor Nicho(piensis). 

2) Opsat i 1800'rne og begyndende med C. H. Biering, død 1804, sogne-
præst fra  1760, »blev 8 år senere ejer af  denne kirke« (sml. indl., s. 1456). 

3) Nyere fortsættelse. 

E. Skov 1952 

Fig. 17. Aas t rup . Kirkeskib 1747 
(s. 1474). 
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†Malerier.  1) »En temmelig stor tavle, 
overtrackt med Læret med en præsen-
tation af  Dommedag og Helvede Anno 
1712«. Under maleriet stod en versifi-
ceret formaning  til et kristeligt levned. 
Præsteindberetningen 1755 lader for-
mode, at forfatteren,  sognepræst Poul 
Danchel, 1717—57, selv har ladet det 
opsætte »uden kirkens bekostning«, men 
i så fald  må årstallet være galt afskre-
vet i den bevarede kopi. Maleriet, der 
1755 hang oven over krucifikset  over 
korsdøren, ønskedes 1811 fjernet  sam-
men med det følgende  som »dels over-
flødigt,  dels til vanziir« (syn). 

2) Til Guds ære og en stedsevarende 
erindring om Guds plage på kvæget 
lod Poul Danchel 1747 »efter  kirkehvæl-
vingens størrelse og runddeel« opsætte 
en seks alen høj og fire  alen bred tavle 
på muren lige over for  prædikestolen. 
På midten var malet et forgyldt  Jehova-
navn i oval ramme flankeret  af  en jord-
kugle og en himmelkugle »med kome-
ten«, hver især understøttet af  en søjle, 

E. Skov 1952 
Fig. 18. Aas t rup . Middelalderlig klokke 

(s. 1474). 

»Stat Læser, See og Læs, hvorledes Gud har slaget 
det Syndeløse Qvæg, fordi  Vi har fremdraget 
Vort Liv i mange Aar i syndig sickerhed 
Og Elskt meer Synd end Gud, derfor  var Gud saa vred. 
Det arme Qvæg loed suck med øyne-taare trilde, 
og saae saa ynckeligt, ret som det sige vilde 
See hvad jeg lide maa for  dine Synders Lyst 
Ack beed, o Christen Siæl, forlad  mig Gud min brøst.« 

Allernederst fandtes  et kohoved og indskriften:  »Døde her i Sognet 6 til 
700 høveder, i alt landet (d. v. s. Falster) 7000 efter  Hr. Conferentz  Raadens 
ord« (præsteindb. 1755). Maleriet blev udsat af  synet 1811, og uanset at der 
1814 ønskedes et nyt vindue indsat i nordmuren, hvor det hidtil havde hængt, 
synes det stadig at have været i behold henimod 185012. 

Danmarks Kirker, Maribo Amt 93 

1473 

og forneden  kunne man betragte »en lovlig stor syg koe med taare udi øy-
nene«, hvorunder »disse eenfoldige  vers« stod at læse: 
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Mindetavle.  Ophængt 1825 af  sognemændene til erindring om, at Hans 
Excellence Geheime Conferenceraad  Peter Hersleb Classen, Ridder af  Ele-
phanten, Storkors af  Dannebrogen og Dannebrogsmand, Directeur for  det 
Classenske Fideicommis i året 1810 skaffede  Aastrup sogns gårdmænd deres 
konge- og kirketiende til ejendom (sml. s. 1456). Hvidmalet lærred med gule 
versaler og skriveskrift  i bred, forgyldt  ramme. På tårnrummets sydvæg. 

Lysekrone,  skænket 1732 af  oberstløjtnant ved dragonerne i Falster Friderich 
Storm i anledning af  et barns begravelse (rgsk., jfr.  præsteindb. 1755). Den 
lille krone består af  en profileret  midtstang med stor hængekugle, seks s-svungne 
lysearme og tre små prydbøjler endende i mandshoveder. Topfiguren  er en 
flakt  ørn. I skibets østfag. 

Kirkeskib  (fig.  17) fra  1747, tremastet fregat  »Prinds Christian« med ud-
skåret gallion og agterspejl. Skibet, der er skænket af  »skibskarlene her i 
sognet«, hang oprindelig midt i kirken (præsteindb.), men er nu flyttet  til 
tårnrummet13. 

Klokker.  1) Middelalderlig (fig.  18), antagelig støbt af  klokkestøberen Pether 
i begyndelsen af  1400'rne. Indskrift  med minuskier: »Ave benigne iehsu ave 
maria gracia«. Som skilletegn er anvendt malteserkors, hagekors og korset 
kors, og indskriften  sluttes med et støbermærke bestående af  tre korslagte 
hamre. Tvm. ca. 95 cm. (Uldall s. 153). 

2) Støbt af  I. C. og H. Gamst 1832. Tvm, 94 cm. 
†Klokker.  1) En klokke på tre skippund og tre lispund (504 kg) afleveredes 

ved klokkeskatten 1529. 
2) 1632, med indskriften:  »Aus dem feur  bin ich geflossen,  Felix Fuchs hat 

mich gossen« (præsteindb. 1755). 

GRAVMINDER 

Mindetavle,  opsat 19. sept. 1804 af  Hans Jørgen Biering til minde om fa-
deren, pastor H. Biering, død 8. sept. 1804. I den rimede indskrift  henvises 
læseren til gravstedet på kirkegården (sml. ndf.).  Trætavle i smal, glat ramme, 
36,5 x 49 cm, med hvid skriveskrift  på sort bund. På våbenhusets vestvæg. 

Gravsten.  1) 1602. Sognepræst Theophilus Hansen Sadolin, død 18. marts 
1612 i sin alders 55. år, og hans to hustruer, Anna Christensdatter (Anna 
Christiana), død 1. april 1592 i sin alders 27. år, og den efterlevende  Anna 
Steffensdatter  (Anna Stephaniana). Grå, gotlandsk kalksten, 197 x 90 cm, 
med latinsk (fordybede  versaler), græsk og hebraisk indskrift.  Gravskriften 
midt på stenen indrammes af  rulleværk med masker og flankeres  af  to kanne-
lerede pilastre, som bærer en kølbue. På kapitælerne læses årstallet 1602, og 
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over buen findes  to våbenskjolde holdt af  putti, det ene med lam og bog, 
det andet med en halv ulv(?) over en murkrone. I gulvet syd for  alteret. 

2) O. 1667. Sognepræst Michel Windings søn, død 26. jan. 1667, tre fjerding 
år gammel. Ølandsk kalksten, ca. 75 x 57 cm, med fordybede  versaler. Stenens 
øverste del med drengens fornavn  er skjult under et stolestade. Under grav-
skriften  står forældrenes  initialer M W og A K. Rosetter i hjørnerne. I skibets 
gulv inden for  våbenhusdøren. Tre andre sten i nærheden er enten vendt eller 
udslidt. 

Kirkegårdsmonumenter.  1) 1803. »I den tro, at det er forkert  at begrave 
de døde i kirkerne, lod sognepræst mag. H. Biering dette minde rejse over 
sig og sine år 1803«. Uregelmæssigt firkantet  granitblok med marmorkors og 
fordybede  versaler (latin) rejst på en lindebevokset høj nordvest for  kirken. 
(Sml. mindetavle, s. 1474). 

2) 1828. Firkantet granitblok, 124 cm høj, med fordybede  versaler: »I D S 
D T H død 1828«. Ved højens sydside. 

3) O. 1831. Ellen Marie Lindholm, født  1786, død 16. febr.  1831. Støbejerns-
kors med fraktur  og versaler. Gravsted på højens vestside. Sml. nr. 7. 

4) O. 1840. O. Ranløse, født  1. maj 1765, død 1. okt. 1840. Granitblok, 
117 cm høj, med fordybet  fraktur.  Vest for  tårnet. 

5) O. 1847. Sognepræst, professor  og ridder af  Dannebrog I. H. Smidth, født 
1769, død 1847. Sandsten med indfældet  marmortavle (fordybede  versaler). 
Gravsted på højens nordvestside. 

6) O. 1850. Kammerråd Jens Brandt Nyholm, født  28. maj 1792, død 20. 
juli 1850, og fru  Nicoline Juline Nyholm, født  Brandt, født  11. febr.  1792, 
død 22. aug. 1853. Marmortavle støttet til granitblok. På gravsted ved højens 
sydside. 

7) O. 1851. Skolelærer og dannebrogsmand Cornelius Lindholm, født  26. jan. 
1782, død 9. marts 1851. Støbejernskors svarende til nr. 3 og stående på 
samme gravsted. 

Tårnrummet synes at have været benyttet til †åben begravelse.  Den s. 1474 
nævnte lysekrone var ifl.  præsteindb. 1755 skænket af  oberstløjtnant Storm 
på Heslegaard i Næs »for  et af  hans børn som døde, og staar i taarnet«. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Falsters Rytterkirkers Regnskaber 1680—1767, Falsters gamle Rytterdistrikts Kirke-

regnskaber m. Bilag 1721—67 (RA); Kirkeregnskaber 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 
over Falsters Provsti 1845—70 (provstearkivet, LA). — Inventarium 1597 (Dokumenter 
vedr. Dronn. Sophies Livgeding Loll. Falster 1570—1630, RA). — Jordebøger, Her-

93* 
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redsbøger m. m. 1570—1600, Falster (LA). — Dokumenter og Breve for  hele Stiftet 
1579—1762, div. år (LA). — Udskrift  af  Biskop Blochs visitatsbog 1786—1803 (LA). — 
Museumsindberetninger af  E. Schiødte 1883, J. Kornerup 1901 (kalkmalerier), N. J. 
Termansen 1938 (prædikestol), Gertrud Købke Knudsen 1943, E. Lind 1945 og 1948 
(kalkmalerier) samt Aa. Roussell 1953. 

S.Abildgaard: Notesbog I. 1756. S. 107 (NM). 
1 Jordebog 1660. 2 Frederik l .s Registranter s. 213 og 299. 3 Rytterdistrikternes 

Kontor, Bilag til kgl. Resolutioner Nr. 23, 3. maj 1767 (rentekammerarkivet, RA). 
4 Frederik l .s Registranter s. 316. 5 Optegnelse i Dansk Folkemindesamling. 6 Do-
kumenter og Breve for  hele Stiftet.  7 Egmont Lind: En folkelig  Billedprædikant fra 
sidste Fjerdedel af  1400-tallet (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1950, s. 148 fT.). 
8 Weilbachs Kunstnerleksikon, 3. udg. III , 504. 9 Inventarium 1597. 10 Præsteind-
beretning til Oldsagskommissionen 1809 (NM). 11 Ved konservator N. J. Termansen. 
12 Tavlen omtales således 1849, Larsen: Laaland-Falster III , bl. 61. 13 H. Henningsen: 
Kirkeskibe og Kirkeskibsfester,  s. 150. 

Fig. 19. Aas t rup 1797. 
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Maribo  Domkirke.  S. 57, nederste linje. Markus, læs: Matthæus. 
S. 66, 1. 18 f.  n. Stolen har fem  fag,  læs: Stolen har oprindelig haft  fem,  nu 

kun fire  fag. 
S. 66, 1. 14—13 f.  n. Kristus Salvator og de fire  evangelister, læs: Kristus 

Salvator og tre evangelister. 
S. 67, 1. 4 f.  n. På . . . indskrift,  læs: På rygpanelet står en latinsk indskrift. 
S. 67, sidste linje. Sognepræst, og . . ., læs: Sognepræst. 
S. 80, gravsten nr. 34. Den rigtige dødsdag synes at være 10. sept. (Kall 

Rasmussen: Musse Herred I, 46 jfr.  Aarb.Loll.Falst. 1947, s. 309). Påpeget af 
genealogen Alfr.  Larsen. 

Nakskov.  S. 91. En ny †benkiste  opsattes 1572 »Østen ved kirkemuren«, men 
blev atter nedbrudt o. 16001. 

S. 105, 1. 3 f.  o. Zacharias Phillip o: Zacharias Phillip Getreuer. 
S. 105, 1. 4 f.  o. På en auktion 1830 solgtes bl. a. en gammel †altertavle  (Nak-

skov Byfoged.  Auktionskataloger 1830, LA.). 
S. 105, 1. 5 f.  o. 1752, læs: 1754. 
S. 119. En ny †urskive forfærdigedes  1827 (Provsteprotokol 1685—1829). 
S. 120, 1. 22 f.  o. G. Herbst, læs: D. C. Herbst. 
S. 123 f.  I Aarb.Loll.Falst. 1955, s. 136 f.,  er yderligere meddelt følgende 

†epitafier  og †gravsten; 
1) Stenepitafium  opsat af  Birgitte Hansdatter Lunde, død 14. nov. 1646, 

over sig selv og sine to ægtemænd, tolder i Rødby Jørgen Hansen Skrifver, 
død 8. jan. 1617, og mag. Hans Frantzøn Birchit, død i Nakskov 3. aug. 1636. 

2) Sort trætavle opsat af  apoteker og rådmand Peter Schøn over hans 
1665 erhvervede begravelse. 

3) 1679. Gravsten tilhørende borgmester Peder Mortensen med arvinger. 
4) Gravsten over Jakob Andersen Kielskov og hustru Karen Madsdatter 

Midlerkamp, død 13. juli 1681. 
5) 1684. Gravsten over borger og handelsmand Rasmus Jensen Elkier, 
1 Perlestikkerbogen, udg. af  Samfundet  for  dansk Genealogi og Personalhistorie. 

Kbh. 1954. S. 34. 
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død 1681, og Rasmus Krag, søn af  førstnævntes  enke, Margrethe Jacobs-
datter, i hendes andet ægteskab med byfoged  Anders Krag. 

6) Gravsten over Anders Pedersen Wejløe, født  3. maj 1739, gift  med 
Karen Andersdatter 3. feb.  1764, død 29. nov. 1784. 

7) Gravsten over Kirsten Sønderup, født  Lexou, gift  21. april 1777 med 
rådmand Sønderup, død 23. nov. 1781, 29 år gi. En søn, Niels, samt en søn 
og en datter af  rådmanden i 2. ægteskab. 

8) Gravsten over købmand Johan Antoni Pedersen Bølle, født  21. jan. 
1753, død 11. aug. 1787. 

Gravsten over bager Jens Nielsen Stevning og hustru, Cathrina Elisabeth 
Stevning, død som enke 1795. 

10) Sognepræst og provst Andreas Borch, født  30. marts 1728, død 25. okt. 
1803. Datteren Karen, født  2. sept. 1772, død 13. april 1803. 

11) Gravsten over sognepræst J. B. Obel, født  10. aug. 1760, død 2. okt. 1808. 
12) Udateret gravsten over en smed. 
Nr. 1—3 og 12 fandtes  i koret, de øvrige i kirkens nordside. 
Sakskøbing.  S. 152, 1. 16 f.  n. 22. april, læs: 27. april. 
S, 155, 1. 15 f.  o. Kirkehist. Saml. 1 R. IV, læs: Kirkehist. Saml. Ny R. IV. 
Rødby.  S. 161 ff.  I Stiftsmuseet  opbevares to evanglistfigurer,  fire  tarvelige 

malerier samt en trætavle med indskrift  fra  1753. 
Nysted.  S. 184, 1. 3 f.  o. I Stiftsmuseet  opbevares en lille træfigur,  et lam på 

en bog, som måske er det oprindelige Johannes-attribut. 
S. 204, 1. 20 f.  o. Weiers ms. er af  NM afgivet  til LA. 
Nykøbing.  S. 227, 1. 18 f.  o. Orglet fra  1848 er i 1904 flyttet  til Nr. Vedby 

kirke (sml. s. 1182). 
S. 239. Gravsten nr. 2 (Henrichus Paulli). Gravskriften  er trykt Westphalen: 

Monum. ined. III. Sp. 1449. (Iflg.  meddel, fra  sognepræst dr. phil. Axel Garboe). 
Stubbekøbing.  S. 273 ff.  Forskellige inventardele, som angives at stamme fra 

kirken, ejes nu af  dr. techn. Paul Bergsøe (sml. Paul Bergsøe: De tre Vinduer, 
Kbh. 1945. S. 29 f.). 

Kappel.  S. 311, 1. 8 f.  n. grå kalksten, læs: granit. 
Tillese.  S. 341, 1. 7 f.  n. fodbinder,  læs: fodtinder. 
Landet.  S. 383 f.  Klokken fra  1696 er nu i Vejleby kirke (s. 832). 
Ryde.  S. 402, 1. 10 f.  o. Grube, læs: Grube. 
Søllested.  S. 413, 1.6 f.  n. Herskabsstole,  læs: †Herskabsstole. 
S. 414, 1.5 f.  n. 1837, læs: 1737. 
Gurreby. S. 437, 1. 3 f.  o. af  C. V. Bissen, læs: efter  Thorvaldsen. Relieffet 

står på en gotisk predella, som muligvis stammer fra  den ndf.  omtalte fløj-
altertavle. 

Stokkemarke.  S. 449, 1. 1 f.  o. pavebreve, læs: pavebrev. 
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Utterslev.  S. 535, fig.  4, billedteksten 1:5, læs: 1:20. 
S. 536, fig.  5, billedteksten 1:5, læs: 1:20. 
S.  537 ff.  Inventaret istandsat 1951 af  kirkemaler P. Kr. Andersen. 
Halsted.  S. 601, 1. 3 f.  n. S. Jørgen, læs: S. Michael. 
Vesterborg.  S. 626 f.  Den sene datering af  prædikestolen lader sig næppe op-

retholde. Stolen er sikkert identisk med den som forsvunden  betegnede præ-
dikestol fra  1599. 

Birket.  S. 642, 1.3 f.  o. Storfetet,  læs: Storfeltet. 
Ringsebølle.  S. 652, fig.  3, billedteksten 1:150, læs: 1:200. 
S. 658, note 8, LA, læs: RA. 
Erindlev.  S. 689 ff.  Ved en udvendig restaurering 1955 er pudslaget blevet 

afhugget  og kirken hvidmalet. Arkitekt Charles Christensens redegørelse for 
restaureringen vil fremkomme  i Aarb.Loll.Falst. 1956. 

Olstrup.  S. 713. E. Benzon, læs: L. Benzon. 
Bursø. S. 767, 1. 2 f.  o. Sorø, læs: Præstø. 
Nebbelunde.  S. 779, perioden 1. 14-18, læs: Tavlen er nærmest beslægtet med 

altertavlen i Stubbekøbing (s. 274). 
S. 779, 1. 4 f.  n. Nadverbilledet går tilbage til J. Sadelers stik efter  Pieter 

de Witte (Candid). Sml. Vigsnæs (s. 963 og 1479), Tingsted (s. 1319) samt 
D. K. Haderslev amt, s. 138. 

Maleriet i topstykket (fig.  7) er malet efter  samme forlæg  som billedet på 
epitafium  nr. 3 i Nakskov (s. 122). 

Fæmø  S. 890, billedtekst, 890, læs: 891. 
Askø.  S. 900. Altertavlen restaureret 1955 af  konservator N. J. Termansen. 
Taars.  S. 958 f.  Prædikestolens evangelistfigurer  er næppe gamle; sand-

synligvis stammer de fra  restaureringen 1859. 
Vigsnæs.  S. 963, 1. 3-4 f.  o. hvis komposition er overtaget efter  Daniele 

Crespi, læs: som går tilbage til J. Sadelers stik efter  Pieter de Witte (Candid). 
Sml. D. K. Haderslev amt, s. 13810. 

S. 965. Note 10. Henvisningen udgår, i stedet læses: S. Arnvig, Et nadver-
billede fra  St. Knuds kirke, i Fynske Minder 1954, s. 50 ff. 

Radsted.  S. 982, 1. 9 f.  o. gotisk østforlængelse,  læs: gotisk østforlængelse  og 
vesttårn. 

S. 1000, note 13 2. udg., læs: 3. udg. 
Døllefjælde.  S. 1043, 1. 6 f.  n. Maglebrænde, læs: Stadager. 
Øster-UIslev.  S. 1063, 1. 2 f.  n. 1719, læs: 1779. 
Herreslev.  S. 1113, 1. 6 f.  o. af  C. V. Bissen, læs: efter  Thorvaldsen. 
S. 1113, 1. 7 f.  o. s. 437, læs: s. 437 og 1478 samt D. K. Præstø amt, s. 892f. 
S. 1113,1. 12 f.  o. Kalken kan ikke være skænket af  Fr. Suhr, som døde 1706. 

Oplysningen om, at Suhr har skænket en kalk, stammer da også fra  et inven-
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tarium i regnskaberne for  tiden 1630—1710, således at den antagelig ved-
rører en ældre kalk. (Uoverensstemmelsen påpeget af  genealogen Alfr.  Larsen). 

Nr.  Vedby.  S. 1177, 1. 9 f.  o. Nadverbilledet er malet efter  samme forbillede 
som altertavlemalerierne i Sengeløse (Kbh. amt s. 562) og Hjerting (Haderslev 
amt). 

Brarup. S. 1259. Ved en (endnu uafsluttet)  restaurering af  stoleværket 
(v. konservator K. Roland Hansen) er afdækket  en ret velbevaret renaissance-
staffering.  På mandsstolenes døre er Kristus og apostlene malet, på kvinde-
stolene de fem  kloge og de fem  dårlige jomfruer,  Eva og enkelte dyder. 

Stadager.  S. 1266, 1. 17 f.  o. (fig.  4), læs: (fig.  1). 
Ønslev.  S. 1293, 1. 8 f.  n. D. G. Herbst, læs: D. C. Herbst. 
Eskildstrup.  S. 1304, 1. 8 f.  n. Ønslev prædikestol, s. 1289, læs: Idestrup 

altertavle, s. 1340. 
Tingsted.  S. 1309. Det er af  E. Dyggve påvist, at der i lighed med for-

holdene ved Jelling og Tibirke syd for  kirken har været en vinkelformet 
plads, som endnu i nyere tid markeredes af  bøndergårdenes placering (se 
plan s. 1326). På denne plads bekræftede  tingalmuen i middelalderen og 
renaissancetiden de forhandlinger  og beslutninger, der blev udformet  på 
Nykøbing Slot. (Se Dyggves afhandling  i Aarb. Loll. Falst. 1956). 

På kirkegården er fra  tid til anden fundet  godt en snes mønter. Ældst 
er en engelsk mønt, iflg.  Den kgl. Mønt- og Medaillesamling slået i Win-
chester for  kong Ethelred (978-1016). Den ældste danske mønt er slået i 
Roskilde for  Valdemar 2. Desuden findes  af  middelalderlige mønter 2 af  kong 
Hans's hvider, en søsling fra  1525, en lybsk søsling 1532 og en lidt yngre, 
slået i Rostock. De øvrige mønter er tidligst fra  Christian 4.s tid. 

Idestrup.  S. 1337, 1. 3 f.  o. hvorunder den endnu hører, læs: hvorunder den 
hørte, til den i 1950 overgik til selveje. 

S. 1344, 1. 21 f.  o. D. G. Herbst, læs: D. C. Herbst. 
Sdr.  Kirkeby.  S. 1381, 1. 11 f.  o. 40 cm, læs: 50 cm. 
Aastrup. S. 1471, dåbsfad  nr. 1 er i 1955 bortstjålet. 



MARIBO AMTS KIRKER 
K U N S T H I S T O R I S K OVERSIGT 

OG R E G I S T R E 



Den kunsthistoriske oversigt, der er udarbejdet af  Aage Roussell og Otto Norn, 
for  inventarets vedkommende under medvirken af  Erik Skov, adskiller sig fra  de 
hidtil udgivne amtsbinds oversigter derved, at ikke samtlige emner er taget op til be-
handling, men kun sådanne, til hvilke der knytter sig særlige, for  Maribo amt betyd-
ningsfulde  problemer. For det øvrige stofs  vedkommende må henvises til sagregisteret. 
Det drejer sig for  arkitekturens vedkommende om gotiske tilbygninger, hvælvinger 
o. a., for  inventaret om altersølv, stager, lysekroner m. m. Afsnittet  om Falsterlisten 
er udarbejdet af  Johan Jørgensen. 

Arkitektonisk danner Maribo amts kirker en helhed med tilknytning til såvel sjæl-
landske som slesvigske og nordtyske grupper, og det er en fristende  opgave at fortsætte 
de af  andre forfattere  allerede gjorte forsøg  på at udrede de kunstneriske og håndværks-
mæssige forbindelseslinier.  Imidlertid er de nordslesvigske kirker endnu ikke gennem-
arbejdede og de foreliggende  tyske Bau- und Kunstdenkmäler savner for  landsbykirker-
nes vedkommende i den grad detailler, at de på dette område ikke er nogen hjælp. Des-
værre har de politiske forhold  medført,  at man ikke kan betragte det som tilrådeligt 
at søge at gennemføre  en studierejse langs Østersøens sydkyst, og nærværende oversigt 
lader derfor  det dansk-tyske arkitekturproblem ude af  betragtning og indskrænker sig 
til at henvise til den allerede foreliggende  literatur, særlig O. Stiehl: Der Backsteinbau 
romanischer Zeit, Leipzig 1898, samme: Backsteinbauten in Norddeutschland und 
Dänemark, Stuttgart 1923, Rich. Haupt : Die Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz 
Schleswig-Holstein I—II, Heide 1924—25. Endvidere Danmarks Kirker, Sønderjylland, 
Kbh. 1954ff.  og hovedværket for  den laalandske arkitekturs vedkommende, J. Steenberg: 
Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur, Kbh. 1935, med de deraf  afledede  af-
handlinger: J. Plesner: Liibeck og Danmark ved Aar 1200 i »Scandia« IX, Lund 1936 
og H. Lassen: Das romanische Lübeck, i Acta Archaeologica XIV, Kbh. 1943. Den 
kunsthistoriske oversigt kan ikke i hvert enkelt tilfælde  henvise til ovennævnte arbejder 
eller til G. M. Smidts artikel i Lolland-Falsters historiske Samfunds  Aarbog 1927, og 
der kan ejheller tages stilling til J. Plesners kritik af  Steenbergs arbejde, idet det dog 
i almindelighed skal siges, at den på vigtige punkter synes at skyde langt over målet. 

I nærværende kortfattede  gennemgang af  arkitekturen har det ikke været muligt 
at tage hver enkelt kirke og dens arkitektoniske placering op til behandling, da dette 
ganske ville sprænge oversigtens rammer. De meddelte oplysninger belyst ved enkelte 
eksempler må derfor  tages som resultatet af  forfatterens  ret grundige studier, for  hvilke 
der mere udførligt  vil blive redegjort i »Acta Archaeologica«, XXVI, Kbh. 1955. 

Sagregisteret er udarbejdet af  mag. art. Kirsten Weber-Andersen, og dr. phil. Albert 
Fabritius har atter venligst påtaget sig arbejdet med personregisteret. 

Når der ved sidehenvisninger er tilføjet  en stjerne * betyder det, at der i teksten 
findes  en afbilding  af  emnet. 

Stilbetegnelsen »romansk« må særlig for  teglstenskirkernes vedkommende ikke tages 
alt for  strængt; »senromansk« ville sikkert have været at foretrække,  men grænserne 
mod gotik er stærkt flydende,  og adskillige kirker kunne under andre forhold  med 
fuld  ret betegnes gotiske. »Romansk« betegner således blot tilhørsforhold  til den ældre 
gruppe teglstenskirker. 



Maribo amt udgør i gejstlig henseende Laaland-Falsters stift,  hvortil også 
øerne Bogø og Farø i Præstø amt hører. Bispedømmet er først  oprettet 

30. december 1803, da det blev udskilt fra  Fyns stift  som en naturlig udvikling 
af,  at den verdslige myndighed og amternes gejstlige jurisdiktion allerede 1672 
var blevet underlagt den samtidig udnævnte amtmand. Først i 1803 fik  amtet 
således domkirke, hvortil den tidligere birgittinerkirke i Maribo blev udvalgt. 
Foruden birgittinerklosteret (1408) har amtet i middelalderen haft  fire  klostre, 
nemlig franciskanerklostrene  i Nysted (1286) og Nykøbing (1419) samt hellig-
åndsklosteret i Nakskov (1470) og benediktinerklosteret, der overtog kirken 
i Halsted (o. 1300). Af  de anførte  stiftelsesår  vil det fremgå,  at disse klostre 
er grundlagt så sent, at de har været uden større indflydelse  på amtets kirke-
lige arkitektur. I Nykøbing har desuden været et senmiddelalderligt hellig-
åndskapel (s. 244) og en gotisk sognekirke (s. 242). 

De historiske begivenheder omkring vendertogterne i den ældre Valdemartid 
har indirekte gjort sig gældende, for  så vidt kirkerne, muligvis på ganske få 
undtagelser nær, først  er opført  efter  at landefreden  var sikret. At kirkebyerne 
almindeligvis ligger trukket noget tilbage fra  kysterne, skyldes formentlig 
jordbundsforholdene,  og øerne adskiller sig i denne henseende forøvrigt  ikke 
væsentligt fra  andre bispedømmer. Større, skønt endnu ret uoverskuelig, har 
de indre politiske forholds  indflydelse  været. Kongen har allerede i Valdemar-
tiden ejet meget jordegods på øerne, og herre eller hertug af  Laaland er hyp-
pigt brugt som titel for  den vordende konge. Grev Johan den Mildes tid som 
panthaver af  Laaland og Falster efter  Christoffer  II's fordrivelse  i 1326 var 
måske for  kort til, at holstensk kultur har kunnet gøre sig gældende i større 
udstrækning, men det spores meget tydeligt på kirkeinventaret, at øerne 
1535—68 og igen 1588—1631 var enkedronningernes livgeding, og at de der-
efter  til 1653 var underlagt den udvalgte prins Christian og efter  hans død 
hans enke. 

Af  de fire  middelalderlige kongeborge, Nykøbing, Aalholm, Ravnsborg og 
Engelsborg er nu kun Aalholm tilbage, men Nykøbing var, indtil det 1767 
blev solgt til nedrivning, det mægtigste. På dette slot kendes renaissance-
kapellet (s. 251) og det derover liggende reformerte  kapel, men at der også i 
middelalderen har været kapeller på kongeborgene såvel som på herreborgene, 
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er der næppe tvivl om. Fra amtets iøvrigt ikke talstærke herregårde kendes 
nu kun et kapel fra  1639 på Orebygaard (s. 946), der skal have afløst  et sen-
middelalderligt, ligesom Søholts kapel fra  1647 (s. 751) kan føres  tilbage til 
det middelalderlige S. Jørgens hospital i Bregerup (s. 753). 

Af  nedlagte sognekirker kendes kun Nykøbing (s. 242), Aageby (s. 387), 
Krogsbølle (s. 128) og Skimminge (s. 88). To markeds-kapeller, på Albuen 
(s. 314) og ved Saltvig (s. 467) er forlængst  forsvundet,  det samme gælder et 
Olufs-kapel  i Halsted sogn (s. 620). Nye kirker er fåtallige;  der findes  Band-
holm, arkitekt H. Sibbern (1873), Gyldenbjerg, arkitekt H. Glahn (1889), 
Langø, murermester W. Gluud (1899), Nysted landsogn, arkitekt H. Glahn 
(1906), Nøbbet kirke, arkitekterne O. C. A. Nielsen og Lauritz Larsen (1907) 
og Gedser filialkirke,  arkitekterne P. V. Jensen Klint og C. Andersen (1914). 
Desuden er Vigsnæs kirke flyttet,  arkitekt O. Petersen (1868), og Dannemare 
er genopført  efter  brand, arkitekt Aa. Mathiesen (1896). I to kirker er af  den 
middelalderlige bygning kun tårnet bevaret, nemlig i Systofte  og Skelby. 

Katolske kirker findes  i Maribo, arkitekt H. Glahn (1897), Nykøbing, arki-
tekt C. J. Larsen (1916), og Nakskov, arkitekt H. Glahn (1921). I Nykøbing 
desuden en baptistkirke (1914). 

F A L S T E R L I S T E N 

Ved studiet af  de falsterske  landsbykirker må den såkaldte Falsterliste i 
Kong Valdemars Jordebog uundgåeligt komme i betragtning1. Der er vistnok 
almindelig enighed om at opfatte  listen som en matrikel over øens jorder, men 
de oplysninger om ejendomsforholdene,  som samtidigt gives, tolkes på to 
måder. I den ældre forskning  var der enighed om, at listen gjorde rede dels 
for  kongens, dels for  visse stormænds besiddelser, mens der ikke var taget 
hensyn til almindelige bønders og kirkens ejendom. Foruden kongen fore-
kommer 74 besiddere, blandt hvilke adskillige dog meget vel kan have været 
almindelige bønder — det gælder i hvert fald  de 14, der opføres  med ½ mrk. 
eller mindre2. Vanskeligheden ved at forklare  denne ufuldstændighed,  som 
listen fra  første  færd  må have haft,  (jfr.  overskriften:  »Descripcio cuiusdam 
partis Falstrie«, beskrivelse af  en vis del af  Falster), søgte Lauritz Weibull i 
sin nytolkning af  hele jordebogsspørgsmålet at overvinde ved at antage, 
at listen var en fortegnelse  over kongens og kun kongens besiddelser på øen, 

1 Dette er stærkt understreget af  Johan Plesner, som dog behandler spørgsmålet 
ret kortfattet  Scandia IX, 133 f.  — Hvor intet andet nævnes er grundlaget for  det 
følgende  Svend Aakjærs kommenterede udgave af  Kong Valdemars Jordebog I—III, 
Kbh. 1926—43. 

2 Johannes Steenstrup, Studier over Kong Valdemars Jordebog, Kbh. 1874 s. 422 f. 
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idet de iøvrigt nævnte personer efter  hans mening må opfattes  som forpagtere, 
der under en eller anden form  disponerede over kgl. ejendom1. Hvad dateringen 
angår synes det ubestrideligt påvist af  Kr. Erslev2, at Falsterlisten må anses 
for  yngre end hovedlisten, som selv angiver at være anlagt 1231, dog næppe 
mange år, eftersom  personer, der nævnes i hovedlisten, synes at kunne gen-
findes  i Falsterlisten. 

Weibulls tolkning har ikke vundet almindelig anerkendelse, men er på den 
anden side heller ikke blevet gendrevet. Der er derfor  i den følgende  oversigt3 

taget hensyn til begge anskuelser. Holder man sig til kirkebyerne alene, bliver 
resultatet noget anderledes, men i betragtning af,  at sognene allerede da synes 
at have haft  faste  grænser, er det formentlig  rigtigst at stille tallene op sognevis. 
Som allerede påpeget af  C. Paludan Muller, fremgår  det af  listen, at sogne-

1 L. Weibull, Liber census Daniæ, Kung Valdemars Jordebok, Kbh.-Lund 1916 s. 129 ff. 
2 Erslev i Hist. T. 4. R. V, 87 — jfr.  Erik Kroman, Kong Valdemars Jordebog, Kbh. 

1936 s. 61, hvor denne opfattelse  støttes med filologiske  og palæografiske  argumenter. 
3 Efter  Erslev, Valdemarernes Storhedstid, Kbh. 1898, s. 292 ff. 
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inddelingen i det hele har været den samme i det 13. årh. som nu1. End-
videre må det understreges, at opgivelserne for  de enkelte sogne giver en måle-
stok for  de lokale kræfter,  som kan have stået bag en større fælles  opgave, 
ligesom forholdet  mellem den ældre og yngre ansættelse henholdsvis i bol og 
mark og øre giver oplysning om de enkelte sognes udvikling i en periode, i 
hvilken kirkebyggeriet kan antages at have fundet  sted. 

Vender man sig dernæst til Falsterlistens oplysninger om ejendomsfordelin-
gen, er det iøjnefaldende,  at kongen må have været øens største grundejer, 
idet han efter  den ældre opfattelse  har rådet over godt en fjerdedel  af  ejen-
dommene og ifølge  Weibull endda over halvdelen. 

Spørgsmålet bliver da, hvilke konsekvenser dette forhold  har haft  for  kirke-
byggeriet. Ud fra  de skriftlige  kilder alene lader problemet sig næppe løse, 
men det synes ubestrideligt, at Falsterlisten giver visse fingerpeg.  En sammen-
ligning mellem det højst sparsomme materiale, der står til rådighed til sup-
plering og kontrol af  Falsterlisten, tyder på, at man skal være yderst forsigtig 
med at slutte fra  denne til tidligere eller senere forhold.  Når f.  ex. Johs. Steen-
strup2 antager, at det omfattende  krongods på Falster (og Laaland) er opstået 
ved konfiskation  i forbindelse  med kampene mod Venderne, er dette en mulig-
hed — men heller ikke andet. Og når Weibull anfører,  at krongodsets udstræk-
ning er et fingerpeg  om, på hvilket grundlag Valdemarernes kongemagt hvilede3, 
så kan dertil siges, at det kgl. gods' omfang  lige så vel kan være et resultat af 
som en forudsætning  for  denne kongemagt. Det er i hvert fald  en kendsgerning, 
at kongelisten,  som antages at være ældre end hovedstykket, for  Falsters 
vedkommende kun nævner Nr. og Sdr. Kirkeby samt Farnæs i Gundslev sogn. 
Og strengt taget er det først  med et brev fra  1209, hvorved Næstved St. Peders 
kloster afstår  en gård i Riserup til kongen mod at få  sine privilegier bekræftet, 
at vi har et håndgribeligt vidnesbyrd om den kgl. godssamling på øen4. En 
meget interessant tilføjelse  til hovedstykkets afsnit  om Falster oplyser, at 
kongen omtrent samtidig med hovedstykkets affattelse  gennem et større 
mageskifte  med Odensebispen havde udvidet sine besiddelser på øen mod at 
afstå  jord på Fyen. En anden tilføjelse  viser, at kongens område samtidigt 
har fået  en lille forøgelse  gennem konfiskation  som straf  for  tingbrud. Også 
variationer imellem hovedstykket og Falsterlisten tyder på en vis bevægelig-
hed, i tiden mellem de to fortegnelsers  affattelse  må der f.  eks. i Skelby være 
sket en formindskelse  af  kongens gods. — Endelig kan det tilføjes,  at S. Peders 

1 Videnskabernes Selsk. Skr. 5. Række, hist. og phil. Afd.  4 B V, 228 jfr.  Steen-
strup, anf.  skr. s. 24 f. 

2 anf.  skr. s. 425 ff. 
3 anf.  skr. s. 133. 
4 H. J. Helms Næstved S. Peders Kl., Næstved 1940, s. 102 og 458. 
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kl., som ved sin oprettelse 1135 modtog 3 bol i Skelby, Vaalse og Gedesby, 
uvist når må have overdraget bolet i Gedesby til kongen, der iflg.  Falsterlisten 
var eneejer her. Muligvis er det gået de to andre bol på samme måde. Under 
disse forhold  kan den ejendomsfordeling,  som Falsterlisten er udtryk for, 
næppe antages at have haft  gyldighed for  hele øen ret meget ud over affattelses-
tiden. Og uanset om man slutter sig til Weibulls opfattelse  af  krongodsets 
størrelse eller ikke, bliver det således tvivlsomt, om oplysningerne i jordebogen 
kan give noget bidrag til belysning af  kongemagtens forhold  til kirkebyggeriet1. 

I visse sogne gør sig imidlertid særlige forhold  gældende. For det første  er 
der en gruppe sogne, hvor de kgl. besiddelser kun har været små, eller, iflg. 
Weibull, været bortforpagtet.  Det er sogne som Kippinge, Stadager2, Sdr. 
Alslev, Horreby og Falkerslev, hvor man ud fra  Falsterlisten vil være til-
bøjelig til at se bort fra  muligheden af  kgl. indflydelse. 

En særstilling indtager Gundslev sogn. Her figurerer  Farnæs som kongelev 
(sagtens p. gr. af  overfartsstedet),  medens kongens umiddelbare besiddelser 
iflg.  Falsterlisten er forholdsvis  beskedne. Derimod hedder det, at bispen har 
»næsten det hele« af  selve kirkebyen, hvad enten det nu er som ejendom eller 
i forpagtning.  Vil man her søge en udensogns bygherre, må Odensebispen 
vel komme i første  række3. 

Over for  disse sogne står andre, hvor den kongelige indflydelse  må have 
været meget stor. I Gedesby ejede kongen alt, og her lå en kongsgård, en 
sådan lå også i Vaalse, hvor kongen ejede næsten alt. Til disse kan måske føjes 
Maglebrænde, Ønslev, Skelby og Karleby, hvor de umiddelbare kongelige be-
siddelser synes særlig fremtrædende.  I disse sogne ville det være naturligt at 
tænke sig kgl. indflydelse  på kirkebyggeriet, såfremt  dette kan tænkes at have 
fundet  sted på den tid, hvor ejendomsforholdene  var som Falsterlisten angiver: 
i 12-tallets tredie, fjerde  og måske femte  årti. 

I Jordebogen findes  også en særlig Laalandsliste. Det drejer sig vistnok om 
et supplement til hovedstykket (hvor øen ikke er nærmere omtalt), hvorfor 
det antages, at listen er samtidig med dette. Laalandslisten opregner kongens 
besiddelser, men giver ingen oplysning om ejendomsforholdene  iøvrigt, og da 
de i det foregående  gjorte bemærkninger om det falsterske  krongods' bevæge-
lighed sandsynligvis også må gælde Laaland, er det klart, at der er en ret stor 
usikkerhed forbundet  med de slutninger, der kan drages af  denne kilde. 

1 Dette bekræfter  måske Johan Plesners teori (Scandia IX, 133) om, at krongodsets 
mange kirker ikke paa nogen måde hører sammen i stil, hvoraf  han slutter, at det er 
»meningsløst at tilskrive dets høje Herre nogen Interesse for  Arkitektur«. Det kan også 
nævnes, at en stor del af  godset iflg.  hovedstykket synes at have været bortforpagtet. 

2 Stadager havde i senmiddelalderen muligvis adelig patron, sml. s. 1263. 
3 Det er måske ikke noget tilfælde,  at kirken i senmiddelalderen var et biskoppe-

ligt patronat sml. s. 1159. 
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Bedst belyst er forholdene  i Halsted sogn. Det nævnes i kongelevlisten, og 
af  Laalandslisten synes det at fremgå,  at kongen har ejet hele kirkebyen (hvor-
til vistnok må føjes  anden ejendom i sognet iøvrigt) og hertil kommer, at 
kongen har siddet inde med patronatsretten før  1177 (sml. s. 593) — antager 
man, at kongen har deltaget i kirkebyggeri, må Halsted komme i første  række. 

I Vestenskov sogn lå det andet af  øens to kongelev, Savnsø, ligesom der 
forekommer  forholdsvis  meget kgl. gods. 

Andre sogne med større kgl. besiddelser er Kettinge, Toreby og Vigsnæs 
samt Engestofte  i Musse hrd., Horslunde i nr. hrd. og Stokkemarke i sdr. hrd., 
men om disse såvel som om Sakskøbing og Nysted, hvor der ligeledes nævnes 
en del krongods, gælder det, at der intet kan siges om, hvorvidt kongen har 
haft  disse besiddelser i kortere eller længere tid. Og selv om godset skulle have 
været kgl., da kirkebyggeriet fandt  sted, må man også tage den overordentlig 
nærliggende mulighed i betragtning, at godset — ligesom det var tilfældet  på 
Falster — i vid udstrækning har været bortforpagtet. 

I den ældre middelalder synes de to begreber: patronatsret — ejendomsret 
at have været praktisk talt identiske, og selv om patronatsbegrebet senere har 
fået  en snævrere betydning (»kaldsret« eller bedre »præsentationsret«) er det 
ikke usandsynligt, at den ældre opfattelse  har holdt sig1. Idestrup kirkes over-
dragelse 1486, hvor den kongelige donator udtrykkeligt forbeholder  sig kalds-
retten, tyder herpå (s. 1336). På listerne s. 1494 ff.  er anført  de tilfælde,  hvor 
kaldsretten i middelalderen er kendt; det vil så godt som altid sige umiddel-
bart før  reformationen.  Det er bemærkelsesværdigt, i hvor overvældende grad 
kaldsretten er kongelig, og hvis man deraf  skulle drage følgeslutningerne  patron 
— ejer — bygherre, vil kongen komme til at stå som bygherre for  en så stor 
del af  øernes kirker, at det er ud over al rimelighed. Der synes derfor  heller 
ikke ad denne vej at være nogen mulighed for  at komme problemet bygherre 
på nærmere hold. Det har været hævdet2, at de fri  bønder i den ældre middel-
alder var kirkebyggere og dermed kirkernes patroner; undertiden har der 
eksisteret et konpatronat mellem sognemænd og en stormand, ofte  kongen. 
I højmiddelalderen tiltvang da bisp og domkapitel sig rettighederne, som det 
i opløsning værende bondesamfund  ikke magtede at forsvare.  Hvis dette har 
været tilfældet  på Laaland-Falster, har kongen dog, inden den katolske kirkes 
ophævelse, formået  på ny at trænge den højere gejstlighed tilbage. 

Som det vil fremgå  af  den følgende,  arkitektoniske undersøgelse af  kirkerne 
er der intet særpræg over de falsterske  sogne, hvor kongen dominerer ejen-
domsforholdet,  og der er derfor  intet grundlag for  at betragte kongen som 
den kirkelige bygherre. Noget anderledes er det på Laaland. I Halsted sogn, 

1 P. Johs. Jørgensen, Dansk Retshist. s. 191 og 402 f. 
2 Hal Koch, Danmarks Kirke i den begyndende Højmiddelalder II, Kbh. 1936. 
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H E R R E D E R 

I .Laalands Nørre IV Musse 
II . . .Laalands Søndre V Falsters Nørre 
I I I Fuglse VI Falsters Søndre 

Fig. 1. Kor t over Maribo amts kirkebygninger. 

hvor hele kirkebyen foruden  andet gods tilhørte kongen, er granitkvaderkirken 
i en klasse for  sig blandt øens kirker, og den antyder med det herskabspulpi-
tur, der formentlig  har været i det romanske vesttårn, at den stod i tilhørs-
forhold  til en højtstillet person. Det er da vist ikke for  dristigt at betragte 
kongen som bygherre. Dog nævnes Tirsted, hvis kirke har bevaret et tårn-
pulpitur, ikke i Laalandslisten sålidt som den lille Ryde, der har romansk 
vesttårn. Blandt de øvrige ovenfor  nævnte kirker er Stokkemarke og Hors-
lunde store og smukke bygninger, der meget vel kan have haft  kongelig byg-
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herre, og Toreby er allerede i sit anlæg den største af  alle øens landsbykirker, 
hvilket måske ikke udelukkende skyldes, at sognet er det største på øen. 
Også Sakskøbing kirke gør sig bemærket, men da byen allerede på jordebogens 
tid var købstad, unddrager denne kirke sig sammenligning med landsbykirkerne. 

A R K I T E K T U R 

Materialer.  At amtet har haft  et sæt af  tidlig middelalderlige trækirker må 
formodes,  men vi savner enhver oplysning derom. De fåtallige  kirkebygninger 
af  natursten, ialt 13, er, som det vil fremgå  af  de følgende  afsnit,  at regne for 
amtets ældste. Naturstens materialet er granit og kridt samt i enkelte til-
fælde  importerede sten, i Sdr. Kirkeby (s. 1380) gotlandsk kalksten i en portal 
og i skulpturkvadre, og på Søllested granitkvaderkirke et sokkelprofil  på apsis 
af  grå sandsten (s. 407). Graniten har, som overalt i Danmark, været let til-
gængelig som vandreblokke i moræneaflejringerne.  De kan være brugt i ret 
små størrelser ganske som de fandtes,  men udsøgt med ganske fladt  rundede 
forsider  (Tingsted, s. 1310) og kun undtagelsesvis med kløvflader,  eller de kan 
i alt væsentligt være kløvet og henmuret i forbindelse  med kvaderagtigt til-
dannede blokke, særlig ved hjørnerne, og danne murens nederste del, mens 
overmuren består af  kridt (Nr. Kirkeby, s. 1274). I Erindlev er blandingen 
af  kamp og kridt gennemført  således at sydportalens lodrette fals  består af 
små granitkvadre, mens buen er af  kridt (s. 690). Denne kirke er endvidere 
ejendommelig ved at have sokkelsten af  granitkvadre med en tovsnoning over 
en hulkant; tovsnoningen kendes, i ret grov udførelse,  fra  døbefontene  og i 
meget fin  form  i Hunseby kirke (s. 910), men som sokkelprofil  er den en stor 
sjældenhed, selv i Jylland. Fuglse kirke har fra  begyndelsen været bygget 
helt af  granit, indvendig af  grove, runde kampesten, men udvendigt er stenene 
nogenlunde kvaderformede,  på hjørnerne og på østgavlen endog smukt for-
arbejdede (s. 716). Landet kvaderstenskirke har også kvadre mellem mur-
indersidernes rå kampesten (s. 374). Søllested har velformede  granitkvadre 
med dekorative detailler af  kridt og sandsten (s. 407). I Halsted synes begge 
mursider at bestå af  pæne kvadre (s. 596), mens Ringsebølle udvendig har 
omhyggeligt hugne kvadre og indvendig rå kamp. Det samme gælder Hunseby 
(s. 906), hvor den rå kamp også ses på gavltrekanternes yderside. Den sen-
gotiske Femø kirke er bygget af  kløvet kamp med sparsom anvendelse af 
teglsten (s. 883). 

Kridt danner største delen af  amtets geologiske underbund, men selv om 
det flere  steder hæver sig op over havets overflade  og ved Flintinge på Laaland 
og ved Hasselø på Falster når jordskorpen, har det næppe kunnet brydes, og 
de fem  kirker, der helt eller delvis har anvendt kridt som byggemateriale, 
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har formentlig  hentet det på Stevns Klint. I Erindlev er, som ovenfor  omtalt, 
kridtet blandet med granit, i Tingsted udgør kampestenene det underordnede 
materiale, mens hjørnekvadre og detailler og forøvrigt  hele murværkets øvre 
del dannes af  kridtstenskvadre (s. 1310). Det samme gælder Nr. Kirkeby 
(s. 1274) og Torkilstrup (s. 1131). Sdr. Kirkeby er af  strandsten og kridtkvadre 
(s. 1380). Smukt kridtmurværk findes  i Horbelev kirke, hvor det tydeligt 
ses, at kvadrene er tildannet med økse (s. 1432). Til en enkelt detaille kan 
kridtsten være anvendt i en murstenskirke, som de to små stifterbilleder  i 
Sdr. Alslev kirkes vestgavl (s. 1396) eller i Lillebrændes vinduesfals  (s. 1149). 
I Stubbekøbing er teglstenen anvendt til dekorative detailler i murværk, 
der består af  omhyggeligt øksetildannede kridtstenskvadre, de mindste på 
størrelse med en munkesten, de fleste  noget større (s. 257). Den i Præstø amt 
så hyppigt anvendte teknik i gotiske bygninger med afvekslende  skifter  af 
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Fig. 2. Er indlev . Gotisk dør indsa t i romansk k a m p e s t e n s m u r v æ r k på korets sydside. 
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kridt og tegl kendes i Maribo amt kun i S. Annæ kapel ved Stubbekøbing 
kirke (s. 269). 

Munkestenen er byggematerialet i alle amtets købstadskirker, med und-
tagelse af  Stubbekøbing, samt i 84% af  landsbykirkerne, og samtlige tårne 
og andre tilbygninger er af  dette materiale. Formatet er munkestenens sæd-
vanlige, ca. 28 x 13 x 9 cm, med betydelige variationer til begge sider, ofte 
indenfor  samme bygning. Stenene er af  fortræffelig  kvalitet i dybrød til sort 
farve  i reglen med de sortbrændte sten lagt som bindere i murenes ydersider, 
mens de lettere brændte er sorteret fra  til indermurene. I Maribo klosterkirke 
er anvendt gule og flammede  sten. En meget dårlig, lys brun sten findes  i 
Fuglse kirkes renaissancehvælv og enkelte steder i kirkens ydermure. De ro-
manske munkesten ses i en række tilfælde  at være riflede;  det kan dog under-
tiden være svært at se, om riflingen  er oprindelig eller skyldes senere afhugning 
af  hvidtekalk. På Sakskøbing kirke er riflingen  meget grov og utvivlsomt ud-
ført  efter  brændingen, mens den andre steder kan være overordentlig fin, 
enkelt eller lagt som sildeben (Musse, fig.  s. 1056), undertiden i to rækker 
sildeben på hver sten og udført  før  brændingen (smukkest i Skovlænge, s. 420). 
I Nordlunde ses sildebensrifling  under glasur (s. 563). Før eller efter  bræn-
dingen kan stenene være forsynet  med indridsede figurer  eller skrifttegn,  særlig 
i Dannemare (s. 332), hvorfra  der også findes  en sten med tallet 1214, men i 
arabiske cifre  og derfor  ikke et samtidigt årstal. I Skovlænge er i en binder 
før  brændingen skåret et kryds med midtrille i relief  (s. 418) og i Karleby 
en barnetegning af  en mand (s. 1405). Teglværksstempler kendes fra  S. Annæ 
kapel i Stubbekøbing (s. 262) bestående af  KH i en cirkel; endvidere ind-
trykkede ringe i Kappel kirke (s. 308). Til detailler (s. nedenfor),  sokkelprofiler, 
kapitæler, friser  o. s. v. er der fremstillet  mange formsten,  i enkelte tilfælde, 
Sakskøbing og Nysted, med sort glasur. 

Der rejser sig da det spørgsmål, om de laaland-falsterske  bygmestre selv 
har formet  og brændt deres ornamentsten, eller om de har indkøbt det færdige 
produkt, og om det samme kan gælde de almindelige munkesten. Det er straks 
påfaldende,  at man, så vidt jeg ved, på Laaland, hvor middelalderlige tegl-
stensbygninger ligger tættere end noget andet sted i Danmark, aldrig har på-
truffet  ruiner af  middelalderlige teglovne, som f.  eks. på Sjælland er så almin-
delige. Kun fra  Fæmø kendes en ovn, hvorfra  o. 1500 kirken er blevet forsynet 
med teglsten, som dog er af  meget ringe kvalitet (s. 884). Mens en ruin i Lille-
brænde på Falster vist snarest er en kalkovn — hvis det overhovedet er en 
ovn — synes et anlæg i Vaalse sogn på Nordfalster  virkelig at være en teglovn 
af  den sædvanlige middelalderlige type, men om den har arbejdet for  selve 
kirken eller for  tårnet eller for  helt andre bygninger, vides ikke. En import 
til Laaland fra  Vordingborg—Næstved egnen på skibskøl har ingenlunde været 
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uoverkommelig, og på samme måde kan sten være bragt op fra  teglværkerne 
ved slesvigske eller nordalbingske fjorde,  idet munkestenene i hele det nord-
tyske område i kvalitet og format  nøje svarer til de på Laaland — og det øvrige 
Danmark — anvendte. At større teglværker i middelalderen har arbejdet med 
export for  øje ses f.  eks. af  S. Petri i Lybæks kendte mærkestempel, SP i en 
nøgle, der særlig på tagsten træffes  overalt i Norden, ikke mindst i Stockholm1. 
Også andre byggematerialer vides at være transporteret over lange strækninger, 
f.  eks. kalk fra  Gotland og frem  for  alt den rhinske tuf,  der nåede langt op i 
Jylland allerede i 1100'rne. Fra tiden efter  reformationen  vides nordtyske form-
sten af  tegl at være anvendt på Astrup kirke nord for  Hobro, og på den 1588 
i det nordligste Jylland opførte  Voergaard er i rigt mål anvendt indførte  pryd-
tegl. Der er da intet til hinder for,  at det samme kan have fundet  sted på 
Laaland i den ældre middelalder. 

Om de øvrige i murerarbejdet anvendte materialer, tagsten — munketegl, 
bæverhaler, vingetegl — og gulvfliser  er intet særligt at bemærke; de fra 
Sjælland kendte, ornamenterede gulvfliser  er ikke fundet  i Maribo amt. Mørtlen 
synes at være den i middelalderlige bygninger almindeligt anvendte. 

Murerteknik.  I teknisk henseende skiller amtets kirker sig ikke ud fra  de 
andet steds anvendte metoder. Der er overalt lagt en syld af  kampesten, ved 
de romanske bygningsdele med en nogenlunde plan overflade,  der ikke skulle 
være synlig over jordlinien, men som nu mange steder ses, fordi  jordoverfladen 
er gravet eller skyllet bort. Gotiske bygninger har syld af  meget svær kamp, 
der ofte  når højt op i murværket. Funderingen synes gennemgående at være 
god og stabil, dog må enkelte omsætninger af  gavle (Nr. Kirkeby, s. 1275) 
eller endnu meget skrøbelige gavle (Stadager, s. 1264) antages at skyldes 
mangelfuld  fundering.  Murenes konstruktion lader sig jo kun bedømme, hvor 
der er foretaget  gennembrydninger. Det kan derfor  kun med forbehold  siges, 
at mens naturstensmurværket efter  almindelig skik er kassemur med en kærne 
af  rå sten henlagt i rigelig mørtel, har teglstensmurene såvel kassemur som 
fuld  mur (Ryde, s. 394). I kvaderstensmurværket er lejefugerne  gennemført 
med de færrest  mulige spring, selv i kampestensmurværk af  runde sten er 
skiftegang  søgt gennemført  (Horbelev, s. 1432). I teglstensmurværk kan være 
indlagt flækkeskifter  til opretning af  skiftegangen.  løvrigt er teglstenene hen-
muret i mere eller mindre regelmæssigt munkeskifte,  kun i Nordlunde (s. 563) 
og Tillese apsis (s. 340) samt i den gotiske Maribo kirkes vestdel (s. 36, 38) 
er anvendt polsk skifte.  Blændingsbund og større eller mindre dele af  gavle 
kan være muret som stående siksak; i Karleby er dele af  skibets langmure 
opført  på denne måde (s. 1405). I romansk murværk er det vistnok ikke usæd-

1 A.Roland: Äldre taktegel, Helsingborg 1912, s. 18 f. 
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vanligt, at der i murkærnen, særlig over korbuen, er indlagt en egebjælke som 
armering (se Hunseby, s. 910), og i Tingsted er dette også gennemført  i begge 
sider af  gavltrekanterne (s. 1311), hvor der fra  svære, vandrette bjælker som 
grundlinier er rejst slanke stivere, på den ene side af  muren parallelt med tag-
linierne, på den anden side vinkelret på disse og således tilsammen dannende 
en krydsarmering. Når det hyppigt ses, at gavltrekanterne først  har været 
muret efter  at tagværkerne er rejst og således, at gavlspærfaget  ligesom har 
dannet et dybt aftryk  i murværket, skyldes det sikkert ikke blot den alminde-
lige gang i arbejdet, men også ønsket om at benytte tømmerkonstruktionen 
til afstivning  af  murværket. Den omtalte armeringsbjælke over korbuen har 
sikkert haft  til opgave at modvirke sætninger. Når afbindingen  efter  måne-
der var afsluttet,  kunne den, som det ofte  skete, uden skade rådne væk. 

Formodentlig er byggegrunden for  kor og skib afsat  på een gang, selv om 
alle murene ikke på samme tid er ført  helt op til gesimsen; visse uregelmæssig-
heder forstås  bedst, dersom man går ud fra,  at den ene mur er rejst, før  man 
har taget fat  på den næste. Sikkert er det, at man meget almindeligt har fær-
diggjort koret lige til gavltoppene med stående fortanding  sat af  til skibets 
mure enten helt inde ved kormurene eller man har muret det nederste af 
skibets østgavl med i første  omgang og har sat fortandingen,  hvor skibets 
langmure skulle støde til gavlen. Sådanne fortandinger  er konstateret ved 26 
af  de ialt 80 teglstenskirker. Det er ejendommeligt, at fugningen  på korets 
vestgavl på disse kirker i næsten alle tilfælde  er stærkt forvitret  og viser, at 
der er gået en årrække, før  skibet kom under tag. Ofte  er fugerne  mere for-
vitrede her end på kirkens ydermure, hvilket antagelig skyldes, at man har 
anvendt en bedre mørtel til de egentlige ydersider. Stående fortanding  til et 
aldrig opført  tårn ses på Nebbelunde kirkes vestgavl (s. 774). 

Fugningen er den sædvanlige middelalderlige. På ujævn kampestensmur er 
med fed  mørtel foretaget  en udglatning hvori der med kanten af  skeen er 
ridset flygtige  kvaderfuger;  i synligt romansk teglstensmurværk er fugerne 
næsten glittede som rygfuger,  undertiden som vandfaldsfuger,  på gavltrekan-
ternes inderside er fugemørtlen  flygtigt  tværet ud over stenene. I gotisk mur-
værk er fugerne  rillede. 

Udvendige murflader  har fra  begyndelsen stået som blank mur og adskillige 
kirker står endnu sådan. Bag tilbygninger, hvor den romanske mur står ukal-
ket, ses hyppigt, at detailler har været kalket hvide, f.  eks. savskifter  eller 
kanterne på blændingskors. I Torebys vestgavl er et almindeligt skifte  kalket 
således, at det gør indtryk af  at bestå af  afvekslende  hvide og mørke bindere 
(s. 1004). Felterne i buefriser  og tandsnit er oftest  pudsede og kalkede. Det 
er vistnok kun få  ydermure, der ikke en overgang har været kalkede. I flere 
tilfælde  er konstateret et mørkerødt kalklag under mange senere overkalk-
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ninger; den nu hyppigt brugte lyserøde kalkning med hvide detailler er karak-
teristisk for  amtet. De indvendige murflader  ses mange steder at have stået 
blanke fra  første  færd,  således at kun undersiden af  vinduesbuerne har været 
pudsede. Ret tidligt har imidlertid været påført  en fed,  glat puds til kalk-
malerier eller der har været kalket direkte på muren. En grov, ujævn puds 
synes at tilhøre gotisk tid. Den kan, særlig ved vinduerne, dække over en rød 
bemalning med hvide fuger,  som måske er oprindelig (Herredskirke, s. 576 
og flere  kirker), men som også var i brug i høj gotisk tid (Nysted s. 173). 

Tømrerarbejdet er beskrevet nedenfor  under omtalen af  lofter  og tagværker, 
de tømrede klokkestabler og deres tilhørsforhold  til kirkerne i et særligt afsnit. 

METROLOGI 

Det temmelig store opmålingsmateriale, der i alt væsentligt er udført  inden-
for  en kort årrække og efter  ensartede metoder, skulle give gode muligheder 
for  en metrologisk undersøgelse, idet opmålingerne selvsagt er udført  uden 
henblik på den eventuelle måleenhed. Det er dog også i den henseende en 
beklagelig mangel, at der ikke foreligger  et større materiale af  fagadetegninger, 
således at eftermålingerne  fortrinsvis  har været indskrænket til planerne. Heraf 
er en del så skæve, at sikre resultater ikke kan opnås. Andre fejlkilder  af  be-
tydning er, at man ved bygningens opførelse  ikke har formået,  og måske i 
mange tilfælde  knap nok har interesseret sig for  at afsætte  de ideelle mål i 
marken, endvidere er opmålingen af  bygningen behæftet  med fejl,  som yder-
ligere forøges  ved tuschoptrækningen af  tegningerne, og endelig indløber fejl 
ved eftermålingen  på tegningerne. Man kunne ved de laaland-falsterske  kirker 
forvente  at finde  følgende  måleenheder bragt i anvendelse: en lybsk fod  på 
28,807 cm, en romerfod  på 29,50 cm eller en sjællandsk fod  på 31,383 cm samt 
enkelte variationer, der knyttes til Hamborg, Sønderjylland m. m. Imidlertid 
må man ikke stille for  store forventninger  til nøjagtigheden af  den middel-
alderlige bygmesters måleredskab, det har sikkert, når han ikke ligefrem  an-
vendte en del af  sit eget legeme, simpelthen været en stok med nogle groft 
indskårne mærker, og variationerne fra  den ene stok til den anden har sikkert 
været betydelige. Som det vil ses af  nedenstående liste, danner måleenhederne 
da heller ikke skarpt adskilte grupper, men glider tilsyneladende jævnt over 
i hinanden, og det lader sig ikke gøre alene ad den vej at opdele kirkerne i 
bestemte arkitekturgrupper. 

På hosfølgende  liste er måleenhedens sandsynlige længde i cm angivet sam-
men med kirkens hovedmål i den beregnede fod,  der er bestemt som den værdi, 
der passer bedst med flest  muligt af  kirkens mål med særlig hensyntagen til 
de mål, der står i bestemt forhold  til hverandre. Undertiden lader dette sig 
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gøre med ret stor sikkerhed, men i adskillige tilfælde  lader flere  værdier sig 
indpasse med lige god ret, og endelig kan kirkens skævheder være så store, 
at en eftermåling  er uden mening. I listen er målene angivet med en halv fods 
nøjagtighed. Det er umiddelbart indlysende, at indvendige og udvendige læng-
ders forhold  til hinanden er betinget af  murtykkelserne, der langtfra  altid er 
afsat  i hele fod.  Irrationelle talstørrelser behøver derfor  ikke at skyldes skødes-
løs afsætning  i marken fra  bygmesterens side. De må utvivlsomt ofte  føres 
tilbage til arkitektens tegnebrædt, hvor planerne kan være optegnet efter 
systemer, der lader diagonaler eller andre ikke umiddelbart kendelige stræk-
ninger være bestemmende. 

Fig. 4. Bra rup . P lan , hvor skibets udvendige længde er lig dets indvendige diagonal . 
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Fig. 3. Maglebrænde. P lan med indtegnede sigtelinier fra  dørene over korbuen til østgavlen. 
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Ved eftermålingerne  mener jeg at have gjort den iagttagelse, at man pri-
mært har udstukket de opgivne mål ved skibets østgavl og på kirkens nord-
side, hvor derfor  den største nøjagtighed findes.  Ydermålene synes i reglen at 
være ren murlinie, altså uden hensyntagen til sokler og lisener. På en teglstens-

bygning er alle højdemål betinget af  skiftehøjden  og dermed af  den forhånden-
værende stens og fugens  tykkelse. Der vil derfor  kun være tale om en til-
nærmelse til de opgivne mål, men man kan, som det vil fremgå  af  det følgende, 
kun undre sig over, at variationerne ikke er større. 

På listerne er kirkerne så vidt muligt samlet i grupper betinget af  deres ar-
kitektur, og det fremgår  derfor  ikke umiddelbart, hvilke kirker der er opført 

Fig. 5 . Vaabens ted . P lan med ind tegne t k v a d r a t n e t . 

Fig. 6. Skovlænge. P lan med ind tegnede l igebenede t rekan te r , hvis benlængde er lig 
skibets udvendige bredde. 
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efter  samme måleenhed. For naturstenskirkernes vedkommende ses, at måle-
enheden varierer ret jævnt mellem 29,60 og 31,50 cm med de tre mindste lig-
gende tæt sammen. Den ene af  disse indgår i den typologisk største gruppe, 
der i plan er bygget over tre kvadrater og har apsis og kort kor. Den mindste 
måleenhed, 29,60 cm, indgår i Halsted kirke, der vistnok har haft  en samlet 
ydre længde på 100 fod.  Denne kirkes arkitektur kan måske skyldes en indkaldt 
bygmester, og det samme kan være tilfældet  med Søllested, der ligeledes er 
bygget i romerfod,  men sikkert ikke med den tredie romerfodskirke,  Erindlev, 
der netop gør et meget landligt indtryk, men hvor planens store skævheder 
gør konstateringen af  måleenheden usikker. I de øvrige naturstenskirker ligger 
måleenheden omkring den sjællandske fods  31,38 cm, hvilket vistnok tør tages 
som en tilkendegivelse af,  at deres bygmestre har været danske. Fuglse kirke 
er ombygget i sen tid og kan ikke inddrages i undersøgelsen; dens målenhed 
synes at være 32,52 cm, hvilket er den længste fod,  der er konstateret. 

Stubbekøbing, der med sin bevidste blanding af  kridt og tegl materiale-
mæssigt står i en klasse for  sig, skiller sig også arkitektonisk ud fra  landsdelens 
øvrige kirker og er samhørende med den midtsjællandske teglstensarkitektur. 
Kirkens oprindelige korbygning er nedrevet, men det er næppe for  dristigt 
at regne med, at koret har været omtrent kvadratisk i samme bredde som 
midtskibet og således svarende til det nuværende kors vestre fag.  Endvidere 
tør man regne med, at kirken har haft  apsis. Målt med en lidt kort romerfod 
på 29,1 cm dannes midtskibet indvendig af  tre kvadrater med sidelængde 
20 fod,  hele kirkens udvendige bredde er 45 fod  og hele længden, incl. apsis, 
90 fod.  Dette er i god overensstemmelse med, at f.  eks. Sorø kirke er afsat  i 
romerfod  (D. K. V, Sorø Amt, s. 1203). Enkelte teglstenskirkers måleenheder 
angives i de efterfølgende  beskrivelser og tegninger. 

P L A N U D F O R M N I N G 

Naturstenskirkerne  anses uvilkårligt for  at danne en ældste gruppe blandt 
amtets kirker, og selv om det ingenlunde er givet, at dette kan godtages, og 
at een af  de 13, Femø (s. 883) givet er sengotisk og en anden, Fuglse (s. 715) 
antagelig er helt ombygget i sen tid, er der stort set intet der taler imod, at 
de øvrige kirker i gruppen er ældre end teglstenskirkerne (se dateringer ndf.). 
Af  de romanske har fem  apsis mens fire  kan have haft  det (Halsted, Ringse-
bølle, Erindlev, Torkilstrup), idet de i gotisk tid har fået  koret udvidet mod 
øst, hvad der ellers kun kendes i amtet ved Sandby teglstenskirke (s. 481), 
hvor det netop er en romansk apsis, der er udvidet, og på Stokkemarke (s. 449) 
hvor en tresidet gotisk apsis står op mod en romansk gavl. Landet og Hunseby 
granitkvaderkirker har lige østgavl, og selvom begge gavle savner romanske 
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detailler og der ved Hunseby er visse uklarheder (s. 906), taler de ret lang-
strakte korbygninger imod, at der nogensinde skulle have hørt apsider til. 
Bortset fra  disse to kirker har alle naturstenskirkerne meget korte kor, i intet 
tilfælde  danner rummet et kvadrat, og forholdet  mellem længde og bredde 
når helt ned til ca. 3:5. At Søllested helt mangler selvstændig korbygning 
(s. 406), men synes at have apsis direkte på skibets gavl, bør rettelig betegnes, 
som at kor og skib går i eet og sikkert har haft  en indvendig adskillelse. Dette 
oldkirkelige træk er ikke helt ukendt i Norden; det har længe været herskende 
hos friserne  og findes  i Nørrejylland i Bjergby og Vester Vandet (D. K. Tisted 
Amt, s. 269, 992) samt i Bur i Ringkøbing Amt. Som eksempler fra  Tyskland 
kan nævnes Düsedau/Osterburg og Katarinakapelle/Meschede in den Marken1. 

Sædvanligt anses romanske kirker bygget af  blandede, delvis ubehandlede 
materialer for  at være ældre end regulære kvaderbygninger. Dette kan dog 
ikke umiddelbart godtages for  Maribo amt. De tre af  dem, Erindlev, Nr. 
Kirkeby og Tingsted (s. 689, 1274, 1309) er så skæve i planerne, at bestemt 
forhold  mellem længder og bredder ikke lader sig fastslå  med sikkerhed. Der-
imod ser vi her en regel iagttaget, som synes at være anvendt ved et meget 
stort flertal  af  Danmarks romanske kirker af  natursten eller teglsten og som 
er forklaret  ved fig.  3, nemlig at sigtelinierne fra  dørenes østkanter over kor-
buevangerne skærer hinanden i kirkens østvæg. I et antal tilfælde  ligger skæ-
ringslinien dog ved alterbordets forkant.  Reglen synes at have så megen gyl-
dighed, at den kan tages i betragtning ved undersøgelse af,  hvorvidt en kor-
bueåbning er udvidet, eller om det kun er selve buen, der er omformet. 

Den fjerde  kirke af  kamp og kridt, Torkilstrup (s. 1130), er mere regelmæssig 
og synes at være udstukket over tre kvadrater med sidelinie 20 fod.  Indbe-
fattet  den formodede  apsis bliver hele kirkens udvendige længde 64 fod. 

De to falsterske  kirker, Horbelev (s. 1431) og Sdr. Kirkeby (s. 1379), hvor 
kridtstenskvadre synes at være det dominerende materiale, stemmer så nøje 
overens i planerne, at enhver tvivl om, at de er udstukket efter  samme teg-
ning må bortfalde.  Det skal dog straks bemærkes, at dette ikke er ensbetydende 
med, at det er den samme bygmester, der har været virksom begge steder. 
Planerne, særlig Horbelevs, er så nøjagtigt afsat,  at der med fordel  kan fore-
tages eftermålinger  på dem. Skibets indre ses dannet af  to kvadrater, mens 
et tilstødende kvadrat af  samme størrelse omslutter koret. Hele kirkens ud-
vendige længde er 75 fod.  Dette er ens for  Horbelev og Sdr. Kirkeby, omend 
den førstnævnte  er afsat  efter  en fod  på 31,1 cm, mens den sidstes fod  måler 
30,0 cm. I Horbelev, hvor apsidens udvendige radius ligesom korbuens bredde 
måler 10 fod,  er korets murhøjde over sokkellinien 16 og skibets 18 fod,  og 
tilsvarende rene mål genfindes  i apsidens opbygning, alt i en fodlængde  på 

1 R. Haupt V, s. 149, VI, s. 164. 
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Fig. 8. Ryde . Plan med indtegnede ligesidede t rekan te r . 

31,1 cm, hvilket er meget nær den sjællandske fod.  Tagvinklen har oprindelig 
været ca. 45°. Desværre forhindrer  de fuldstændige  skalmuringer af  Sdr. 
Kirkeby en fortsat  sammenligning af  de to kirkers arkitektur, hvilket er så 
meget mere beklageligt, som Sdr. Kirkeby med sine fine  relieffer  og søjle-

Fig. 7. Holeby. P lan med ind tegne t l igebenet t r ekan t . 

portalen af  gotlandsk kalksten i kunstnerisk kvalitet hæver denne kirke op 
i en meget høj klasse. Den omstændighed, at portalen er flyttet  og muligvis 
gjort lidt smallere, vanskeliggør et studium af  den ved portalens udhugning 
anvendte måleenhed. Muligvis er det den gotlandske fod  på 27,68 cm, hvor-
efter  søjlerne er 6½ fod,  portalens højde 9 fod,  og åbningens største og mind-
ste bredde 6 og 4 fod;  i så fald  er portalen hugget færdig  på et gotlandsk værk-
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sted, hvad kapitælerne med det lille ornament i alle tilfælde  må være; men 
også den i kirken iøvrigt anvendte fod  på 30,0 cm er mulig, hvorefter  søjlerne 
er 6 fod  høje og åbningen 8 fod,  og i så fald  kan portalen godt være importeret 
færdig  fra  Gotland, men er tilpasset her. Samme plantype tilhører Torkilstrup, 
Erindlev, Tingsted og Nr. Kirkeby, omend de med deres skævheder og Nr. 
Kirkeby med sit urimeligt lange skib virker som landlige efterligninger. 

Det virker overraskende på Vest- og Midtlaaland at træffe  fem  kirker opført 
af  granitkvadre, en teknik, som ellers ikke kendes øst for  Storebælt, men vel 
på Langeland og Vestfyn,  der danner forbindelse  med det store jyske granit-
kvaderområde. I sammenligning med de jyske kirker er de laalandske granit-
kirker dog beskedne i deres arkitektoniske udstyr og synes at stå de lange-
landske nærmest. Den lille Ringsebølle (s. 650) har skibets indre udstukket 
over to kvadrater. Den har antagelig haft  apsis, der sammen med koret har 
dannet et tredie kvadrat ganske som i Horbelev. I så fald  har kirkens indre 
længde været 60 fod/30,35  cm. Skibets højde er fra  sokkel til gesims 14 fod. 
I Søllested danner langhusets ydre konturer to kvadrater med sidelinie 28 
fod/29,63  cm. Kirken har foruden  sidedørene haft  en vestportal. I apsidens 
opbygning, hvor måleenheden genfindes,  synes forholdet  mellem højde og 
bredde at følge  det gyldne snit (se nedenfor),  der ikke hører til den højromanske 
arkitekturs hjælpemidler og som sammen med andre omstændigheder taler 
for  en ret sen datering. Den oprindelige tagvinkel er lidt stejlere end 45°. 
I de to apsisløse granitkirker, Landet (s. 372) og Hunseby (s. 905) danner 
skibets ydre to kvadrater med sidelinie 30 fod  på henholdsvis 30,6 og 31,38 cm. 
Korbuerne har som så ofte  en bredde på 1 / 3 af  triumfgavlens.  Den fornemste 
blandt granitkirkerne er Halsted (s. 593), der har haft  apsis og vistnok bredt 
vesttårn og dermed haft  en samlet længde på 100 fod/29,6  cm, hvoraf  apsis 
og kor kun har udgjort 25 fod.  Det brede vesttårn må antages at have rummet 
et herskabspulpitur i god overensstemmelse med, at kongen i 1177 havde 
kaldsret til kirken og ejede hele byen. Med det brede vesttårn, der måske har 
været ført  op som tvillingtårn, har kirken svaret til Kirke-Saaby på Sjælland 
(DK III, Kbh. Amt s. 852)1. 

Teglstenskirkerne  kan efter  deres planudformning  for  det første  deles i ro-
manske og gotiske og de naturligt forekommende  mellemformer.  Dernæst kan 
de romanske deles efter  deres hovedformer,  om de er store eller små, om de 
har apsis, om skibet er langt og smalt eller kort og bredt. Endvidere kan man 
ved at sammenligne de enkelte monumenters detailler opstille visse grupper, 
men disse metoder har den fejl,  at det ikke er sikkert, at man derved når 

1 C. G. Schultz: Bidrag til de danske Tvillingtaarnes Udviklingshistorie, i Fra Kbh. 
Amt 1935, s. 119. 

Danmarks Kirker, Maribo amt 95 
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frem  til de virkelige mesterfællesskaber  og udviklingslinier. For en arkitekt 
må planen til enhver tid være det primære, det, han først  sætter op på sit 
tegnebrædt og som er betinget af  den stillede opgave og bygherrens krav til 
størrelse og rigdom i udformningen.  Det har jo ikke været sådan, at een arki-
tekt var specialist i små, korte kirker mens en anden kun byggede apsis-
kirker. Ved en gennemgang af  de romanske kirkers planer skimtes imidlertid 
en række regler, af  hvilke nogle måske er opstået tilfældigt  og må lades ude 
af  betragtning, mens andre som fællesgods  har været anvendt af  alle tidens 
arkitekter i større eller mindre udstrækning, men hvoraf  den enkelte arkitekt 
kan have haft  særlig forkærlighed  for  det ene eller det andet system og derved 
uvilkårlig har givet sine bygninger et særpræg. Naturligvis forudsat,  at der 
virkelig, som det i det følgende  vil blive vist, til de fleste  af  kirkerne har fore-
ligget en tegning og at den ikke af  sin bygmester er opført  efter  linier kradset 
med hælen i jorden og iøvrigt efter  øjemål. 

Af  de romanske teglstenskirkers planer har 67 stykker kunnet inddrages i 
den metrologiske undersøgelse. I disses planer iagttages en række regler. 

1) Skibets  udvendige  længde  er lig dets  indvendige  diagonal.  Denne, der synes 
at være den mest brugte af  alle regler, er målt på 45 planer af  de 67 romanske 
teglstenskirker. Reglen kendes også fra  de gotiske kirker, men ikke fra  de 
romanske naturstenskirker (fig.  4). 

2) Skibets  plan har »det  gyldne  snits« forhold,  hyppigst indvendig. Det gyldne 
snit (den mindste længde forholder  sig til den største som den største til sum-
men af  de to) er ikke konstateret i naturstenskirkernes planer, men i 19 af 
67 romanske teglstenskirkers plan, hovedsagelig, men ikke altid, i de planer, 
der følger  regel 1. I de gotiske planer ses det ikke. Under omtalen af  kirkernes 
facader  (se i det følg.)  vil snittets betydning blive nærmere omtalt. 

3) Planen er konstrueret  over et system af  kvadrater,  i reglen tre. Af  de 67 
planer lader systemet sig indlægge i de 43 (fig.  5). Systemet er som foran  om-
tal t velkendt fra  amtets naturstenskirker og det findes  også i de gotiske tegl-
stenskirker som overhovedet i middelalderlig arkitektur, hvilket jo forlængst 
er erkendt, også for  facadernes  vedkommende (»ad qvadratum«). 

4) Planen er konstrueret  over en ligebenet  trekant,  hvis benlængde  er lig skibets 
udvendige  bredde.  Som det ses af  fig.  6 kan benlængden svinges ud og fiksere 
korets hjørner, enten inderhjørnet eller yderhjørnet eller inderflugtens  skæring 
med yderflugten.  Variationen er så hyppig, at dette næppe lader sig afvise  som 
tilfældigheder.  På fire  planer (fig  8) er den indskrevne trekant ligesidet, finest 
i Ryde (og Olstrup) hvor de to trekanter, siksak-linien danner, er kongruente, 
men hvor det er skibets yderkontur, der er omskrevet trekanten, der derfor  ikke 
kan have sidelinien af  samme længde som skibets bredde. Af  67 kirker lader tre-
kantsystemet sig indlægge i 36, i 24 af  dem er desuden påvist kvadratsystemet. 
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5) Skibets  udvendige  længde  angiver benlængden  i en ligebenet  trekant,  der  har 
toppunkt  i skibets  yderflugt  og fodpunkter  i henholdsvis  skibets  og korets  mod-
stående  hjørner. Korhjørnet synes efter  denne metode at være fikseret  på fire 
forskellige  måder (fig.  7). 27 kirkeplaner af  de 67 synes at vise denne metode, 
der dog måske i højere grad end de øvrige her nævnte har tilfældighedens  skær. 

Det vil af  efterfølgende  liste fremgå,  at mens næsten alle naturstenskirkernes 
planer er konstrueret over et system af  kvadrater, er dette til gengæld den 
eneste hjælpekonstruktion, det er lykkedes at konstatere ved disse kirker. An-
derledes er det, så snart vi når teglstenskirkerne. Her optræder de foran  om-
talte, forskellige  konstruktionsmetoder i stort tal, hyppigt flere,  i visse til-
fælde  alle, på samme kirke. Utvivlsomt skyldes det undertiden tilfældigheder, 
når f.  eks. »det gyldne snit« lader sig konstatere i en plan, men hyppigheden 
af  hvert enkelt system er dog så stor, at de som helhed ikke lader sig afvise 
på det grundlag. Med skyldig hensyntagen til kirkernes øvrige, fremtrædende 
stiltræk er i de efterfølgende  opstillinger forsøgt  en gruppering efter  de fin-
gerpeg, systemerne giver. Det forekommer  mig, at metoden viser sig at være 
ikke helt uanvendelig, omend visse placeringer sikkert kan diskuteres, og flere 
af  grupperne muligvis kan opdeles i undergrupper. 

Når der ovenfor  nævnes fremtrædende  stiltræk, tænkes ikke på teglstens-
kirkernes overmåde rige anvendelse af  formsten  ved portaler og gesimser. 
Som det senere skal blive berørt i afsnittet  om detailler, må det her straks 
fastslås,  at jeg ikke betragter ornamenterne som stildannende i snævrere for-
stand, men tror, at de er indkøbt til de enkelte bygninger nogenlunde til-
fældigt,  så at sige »efter  katalog«. Vi får  dermed forklaringen  på, at forskellig-
artede detailler ikke blot optræder inden for  samme gruppe, men i mange til-
fælde  på samme kirke. På samme måde er der ingen kirke inden for  en gruppe, 
der bærer alle gruppemedlemmernes ejendommeligheder; det er fællespræget, 
der holder dem sammen. 

Det her behandlede materiales store omfang  tillader ikke en argumentation 
for  hver enkelt kirkes placering i grupperingen. Kun enkelte hovedtræk og 
karakteristiske eksempler kan nævnes. 

Ejendommeligt nok må to tilsyneladende så forskellige  kirker som Ryde 
(s. 391) og Olstrup (s. 703) stamme fra  samme tegnebrædt og måske også 
være opført  af  samme mester. For dette sidste taler overensstemmelsen i den 
anvendte fod,  29,5 cm, der også er længde på begge kirkers munkesten, men 
på den anden side er en vigtig konstruktionsdetaille forskellig,  idet Ryde er 
opført  med fuld  mur og Olstrup med kassemur. Det må dog bemærkes, at 
konstateringen af  den fulde  mur i Ryde kun er sket i vestgavlen, der skulle 
bære tårn. Rlandt ting, der viser arkitektfællesskabet,  kan nævnes: Begge kir-
kers plan er konstrueret over en ligesidet trekant, der er indskrevet i skibet, 

95* 
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H O V E D M Å L A N G I V E T I F O D S A M T 
En stjerne * ved fodlængden  betegner, at den er bestemt med ret stor 

rom. = romansk, got. = gotisk, gla. = gotlandsk, 
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P L A N U D F O R M N I N G E N S S Y S T E M O G D Ø B E F O N T E N E S T Y P E 
sikkerhed, ? angiver, at rigtigheden er tvivlsom. Målene giver længde X bredde, 
gr. = granit, sk. st. = skånsk sandsten, sf.  t. = sydfynsk  type. 
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HOVEDMÅL ANGIVET I FOD SAMT 

K U N S T H I S T O R I S K O V E R S I G T 1 5 1 1 

PLANUDFORMNINGENS SYSTEM OG DØBEFONTENES TYPE 
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HOVEDMÅL ANGIVET I FOD SAMT 

men som ligeledes lader sig lægge ud over koret med grundlinien i skibets mur-
flugt  (fig.  8). I deres opbygning er begge kirker meget barske og næsten blot-
tede for  detailler, de har således ikke lisener på hjørnerne. Portalerne har 
simple, retkantede false  og sidder i kun svagt markerede murfremspring  af-
sluttet med skråkant. Døråbningerne har indvendig spærstik eller fladbue. 
I Ryde kirke er koret dækket af  en samtidig tøndehvælving, i Olstrup af  et 
kuplet krydshvælv, der antages at være oprindeligt. Når Godsted er medregnet 
i denne gruppe, skyldes det, at også dens plan er konstrueret over en lige-
sidet trekant med afstanden  fra  trekantens vinkelspidser ved fodlinien  til 
henholdsvis korets og tårnets indre hjørner lig trekantsiden. Men bygmesteren 

K U N S T H I S T O R I S K O V E R S I G T 

PLANUDFORMNINGENS SYSTEM OG DØBEFONTENES TYPE 

kan ikke være den samme; den anvendte fod,  28,50 cm, tyder på, at han 
har været lybækker eller måske snarere hamborger og efter  resultatet at 
dømme ikke særlig dygtig som håndværker. 

Tirsted  må ved sin faste  og konsekvent gennemførte  arkitektur uvilkårligt 
være at betragte som det primære værk i den gruppe, som den er stillet i 
spidsen for.  Den ligger samlet i det sydligste Laaland, især ved Rødby fjord; 
kun Slemminge ligger lidt nordligere i Musse herred, og endelig findes  mær-
keligt nok Aastrup i Falsters nordøstre hjørne. Denne er imidlertid så fast 
knyttet til andre kirker i gruppen, særlig Ø. Ulslev (sml. fig.  15—16), at til-
hørsforholdet  ikke kan bestrides. Karakteristisk for  gruppen er, udover lig-

1513 
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HOVEDMÅL ANGIVET I FOD SAMT 

hederne i planformen,  facadernes  ret lave relief  uden stærkt fremtrædende 
hjørnelisener, der mangler helt på Slemminge og Herreslev og på Taagerups 
skib, og som særlig gør sig gældende ved de svagt fremspringende  portaler. 
Soklen har oftest  to skråkantede fremspring,  på Slemminge og Ø. Ulslev des-
uden med en vulst, som også findes  på Tirsteds rigt profilerede  arkadepille. 
Tirsted, Taagerup, Herreslev og Aastrup har sidealternicher i triumfmuren, 
og det kan selvfølgelig  ikke benægtes, at en eller flere  af  de øvrige kan have 
det samme skjult under senere kalklag. I Tirsted, Ø. Ulslev og Taagerup 
findes  falsede  vinduer, i de to første  med en rundstav med klokapitæl i falsen. 
Af  formsten  findes  iøvrigt både enkle og krydsede buefriser  og rudefrisen, 

K U N S T H I S T O R I S K O V E R S I G T 

PLANUDFORMNINGENS SYSTEM OG DØBEFONTENES T Y P E 

alle på rulskiftestillede  konsoller, der ligesom klokapitælerne på Tirsted, 
Taagerup, Slemminge og Ø. Ulslev er af  nordtysk type, mens terningkapitæ-
lerne på Taagerup, Herreslev og Aastrup og det med vandrette vulster for-
mede vederlagsskifte på de to sidstnævnte samt på Slemminge har danske 
forbilleder  ligesom de afrundede  tænder i savskiftet  over Aastrups korvindue. 

Vaabensted  og den dertil knyttede gruppe af  kirker er nært beslægtet med 
Tirsted-gruppen, således har en af  kirkerne, Vejleby, to vinduer i korets øst-
gavl ligesom Tirsted og Gloslunde. To af  kirkerne, fra  hver sin gruppe, Taage-
rup og Holeby, har samme størrelse i plan, omend afsat  med lidt forskellig 
fod,  29,10* og 29,18? cm. En ejendommelig frise  af  kvadratiske småblæn-

1515 
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dinger findes  på begge kirker. V. Ulslev-planen er i forhold  til Vaabensteds 
een fod  kortere i alle mål. Den geografiske  fordeling  er omtrent den samme 
for  de to grupper, omend Vaabensted-gruppen er lidt tættere samlet i Fuglse 
og Musse herreder i Midtlaaland. Det er vistnok berettiget at sætte den pyn-
telige og konsekvent opbyggede Vaabensted (s. 923) i spidsen for  gruppen, 
hvis kirker næsten uden undtagelse udmærker sig ved meget smukt og regel-
mæssigt udstukne planer. Soklerne dannes af  een eller hyppigere to skråkanter, 
på Vaabensted og Taars yderligere stående på et afrundet  fremspring.  Købe-
lev, der på flere  måder har tilknytning til den efterfølgende  Tillese-gruppe, 
har sokkel af  hulled og vulst. Alle kirkerne med undtagelse af  Holeby og 
V. Ulslev og Fjældes skib har hjørnelisener. Karakteristisk for  gruppens mest 
fremtrædende  kirker er tre-delingen af  korets østgavl. Vaabensted og Købelev 
har her tre lige store vinduer, på Vaabensted adskilt ved rundstave, på Købe-
lev med rundstave midt under vinduernes vulst-formede  sålbænk, en ejen-
dommelig konstruktion af  tvivlsom æstetisk værdi, som ellers er karakteristisk 
for  Tillese-gruppen, men iøvrigt vistnok ukendt udenfor  Laaland-Falster. På 
Fjælde har der været lignende stave, men her retkantede, og samme form  har 
de slanke lisener, der tre-deler gavlene på Taars og Bregninge. Ved den sidste 
kirke opgives på stedet, at der har været tre vinduer, omend de ikke nu kan 
spores, på Taars har der sikkert kun været eet. Ligheden i anvendelse af 
matematiske konstruktionslinier i gavlenes opbygning fremgår  af  fig.  18—19. 
Næsten alle de almindelige formstens-typer  er anvendt som dekoration, enten 
de anses for  at være af  nordtysk eller af  dansk oprindelse. Kun trekant-kapi-
tælet findes  ikke. Det krumme savskifte  over buestikkene, som i så høj grad 
præger øernes arkitektur, kendes allerede fra  Tirsted. 

Tillese-gruppens  kirker har alle apsis, måske med undtagelse af  Rødby, af 
hvis oprindelige dele der er bevaret så lidt, at dens ti lknytning til gruppen i 
det hele taget er tvivlsom. Som helhed er gruppens kirker blandt de største 
og smukkeste på øerne. I Tillese og til dels på Hillested er i apsis anvendt polsk 
forbandt,  hvilket er en fristende konstruktionsform i de stærkt krummede 
murflader,  og som måske skjules under kalklagene på andre apsider. Arninge 
og Branderslev er de eneste i gruppen, der ikke har fået  et vesttårn tilbygget 
og en tårnbue udhugget i vestgavlen, det kan derfor  ikke vides, om deres 
vestportaler er en undtagelse. Soklen på Sandby (s. 482*) med karnis, vulst 
og afrundet  fremspring  er fornemmere  end på nogen anden af  øernes kirker. 
Karnisen, der dannes af  to skifter,  går igen som øverste led i Utterslevs gesims, 
hvor den på korets sydside er udstyret med fremspringende  mandehoveder 
(s. 535*), samme gesimsprofil  findes  på Vestenskov (s. 295). Soklen på Tillese 
har en vulst over en skråkant, de øvrige sokler er, såvidt de kendes, simple 
skråkantede eller afrundede  fremspring.  På Sandby og Vegerløse er apsiderne 
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forsvundne,  de øvrige har tre apsisvinduer med undtagelse af  Arninge, hvis 
ombyggede vindue sidder alene, med mindre sidevinduerne er skjult under de 
tykke kalklag, og Branderslev, hvor vinduer ikke er sikkert erkendt. 

Portalerne kan sidde i lave, skråkantafdækkede  fremspring,  men på Tillese 
og Sandbys sydportal går fremspringet  til gesimsen. Sandbys nordportal, 
samt portaler på Arninge og Horslunde har fremspring,  der for  oven afsluttes 
tagformet,  den sidstnævnte efter  en spidsbuet kurve. Tagformede  portal-
fremspring  kendes uden for  denne gruppe kun i Taagerup, Bursø og Gurreby, 
men de optræder også på romanske naturstenskirker omkring Slesvig dom-
kirke 1 og på Ribe domkirkes Kathovedportal, hvis trekantfelt  dog har sin 
rod i fransk  gotik og ikke kan være ældre end 1250, hvorfor  den kun kan 
have påvirket portalerne på senromanske, vestslesvigske teglstenskirker som 
Klangsbøl og Rødenæs 2 . Imidlertid har Lund domkirkes søndre sideskibsportal 
en trekantgavl, ganske vist på indersiden, som er langt over 100 år ældre, og 
den kan direkte føres  tilbage til forbilleder  i Lombardiet, f.  eks. på katedralen i 
Parma eller Veronas S. Zeno. Motivet findes  på den af  Absalon byggede Gumløse 
teglstenskirke i Skåne, men kendes også fra  teglstenskirkerne omkring Jerichow, 
hvis portaler i lighed med de laalandske, og i modsætning til de øvrige danske, 
mangler tympanon. Det er derfor  vistnok naturligst at regne de gavlformede 
portaler som et tysk indslag i de laalandske kirkers arkitektur, omend de, 
som alle andre detailler, har deres forudsætninger  i Lombardiet 3 . En undtagelse 
fra  denne regel er vistnok de halvrunde støttestave under vinduessålbænken, 
som i Tillese-gruppen kendes fra  Tillese og Sandby. Tilleses apsis (s. 342*) 
giver en antydning af  motivets opståen, idet de her taktfast  falder  ind med 
ganske lignende rundstave, som mellem vinduerne går fra  soklen til gesimsens 
buefrise,  hvilket at ter er et velkendt lombardisk træk. I Tillese er da hver 
anden søjlestav ligesom blevet overskåret af  et vindue. Horslunde har en rudi-
mentær krydsende rundbuefrise  på rulskiftestillede  konsoller, men ellers ken-
der gruppen kun enkelte buefriser,  der ligesom rudefrisen  på Tillese står på 
rillede binderkonsoller af  »dansk« type. De afrundede  tænder i Vegerløses sav-
skifte-gesims  synes ligeledes at pege mod nord, nærmere betegnet Ringsted 
klosterkirke. De nordtyske formstenskapitæler  kendes ikke fra  disse kirker. 

Østofte  (s. 848) står Tillese nær, men synes med sine udpræget nordtyske 
detailler at være lidt yngre. Også dens apsis har tre vinduer med en halvstens 
stav, fra  sokkel til buefrise,  der dog kun forneden  er halvrund, hvorefter  den 

1 R. Haupt , V; s. 324. Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein, VI, 1952, 
s. 23 f. 

2 ibid. s. 328. - -
3 M. Clemmensen. Slægtskabet mellem lombardisk og dansk Teglstensarkitektur; 

Aarb. f.  n. O. 1922, s. 267-312. 
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med et klokapitæl som overgangsled går over til re tkant ; vinduerne er falsede 
med en kapitæl-løs (?) rundstav i falsen.  Mens koret har gesims af  krydsende 
rundbuer, har skibet på nordsiden to savskifter  og på sydsiden en frise  af 
skråtstillede løbere i et pudset felt,  som også kendes fra  korets nordside på 
Tillese og Købelev. På begge sider har de udkragede rulskifte-konsoller  skif-
tevis rundet og faset  underkant. Stokkemarke  (s. 449) viser ingen anden til-
knytning til Østofte  end at de begge har portaler med dobbeltblænding for-
oven, den ene med spærstik, den anden med spidsbue, og at længden er den 
samme, 80 fod,  idet Stokkemarke dog ikke har haft  apsis. Derimod er Stokke-
marke næsten blottet for  detailler udover et hammerkors på skibets vest-
gavl og de fire  af  savskifter  dannede ligebenede trekanter på korets østgavl. 

Toreby  (s. 1001) er alene i kraft  af  sin størrelse i en klasse for  sig. Dens 
meget store, planforsænkede  buefrise  på skibets sydside (s. 1007*) kendes 
ikke fra  de andre kirker, sålidt som jeg kender den fra  Lombardiet, men i Nord-
tyskland findes  den f.  eks. på det senromanske tårn i Lübow ved Wismar 1 . 

Herredskirke-gruppen  er udpræget vestlaalandsk, kun de to nært beslægtede 
Bursø og Nebbelunde kirker ligger i Fuglse herred. Danmare (s. 328) er des-
værre brændt og nedrevet, uden at der er efterladt  os tilfredsstillende  op-
målinger, hvilket er så meget mere beklageligt, som den måske har været 
ledetype for  en del af  gruppen til trods for,  at dens lange og smalle kor og 
skib i planform  adskiller sig fra  alle øens kirker. Dens sokkel har været pro-
fileret  med en vulst, og samme formsten  findes  i soklen på Herredskirke, Løj-
tofte  og Vindeby, i Løjtofte  indsat i et særlig rigt profil  (s. 585), som er be-
slægtet med Sandbys. Gruppens mest karakteristiske motiv er den halvrunde 
stav under sålbænken, som kun ikke er konstateret på den overkalkede Her-
redskirke, på Vestenskov, hvis tilhørsforhold  til gruppen i det hele taget er 
tvivlsom, samt på Vindeby og Nebbelunde, idet dog begge disse kirker har 
den fremspringende  sålbænk med rundet forkant,  som nødvendigt hører sam-
men med søjlestaven. Klo-kapitælet kendes kun fra  Løjtofte,  derimod har 
Skovlænge, Gurreby og Vindeby de små trekantkapitæler på portalernes søjle-
stave, der ligesom klo-kapitælet med rette anses for  at være et nordtysk 
ornament. Portalfremspringene  er på Bursø og Nebbelunde og på Gurrebys 
nordside tagformet  afsluttet,  således at særlig Bursø er nøje knyt te t til Sandby-
portalen (se s. 1553), mens Gurrebys har en, måske tilfældig,  lighed med den 
vestslesvigske Rødenæs kirkes 2. Danmares (s. 331*) og Gurrebys (s. 431*) syd-
portaler (s. 431*) og Skovlænges præstedør (s. 420*) har rundbuet dobbelt-
arkade, på de to og muligvis også på den overkalkede Skovlænge med siksak-

1 Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin II, 
Schwerin 1899. 

2 R. Haupt , V; fig.  382, s. 333. 
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muret bund. I Danmare er midtpillen borthugget, men det har rimeligvis været 
en simpel helstens, og feltet  har således haft  megen lighed med Maglebrændes 
(s. 1121*). De to andre er udformet  som helstens halvsøjler, hvis kapitæler 
og baser intet har tilfælles.  En lignende arkade står i Herredskirkes senro-
manske tårn (s. 574*), der ligesom Skovlænges har en lille figur  over arkaden 
og sikkert er opført  af  den samme bygmester, hvad den anvendte fod,  der 
på mine eftermålinger  kun differerer  med ½ mm, også tyder på. Da tårnet 
er tilbygget Herredskirke, er denne altså ældre end Skovlænge. Der er intet, 
der taler imod, at vi, således som kirkens navn frister  til, betragter Herreds-
kirke som den ældste i hele gruppen. Dens detailler har intet særpræg, at den 
indvendig har været rødkalket med hvide fuger,  adskiller den ikke fra  anden 
dansk senromansk teglstensarkitektur, men dens rundbuestik med afvekslende 
røde og sorte sten advarer imod en for  tidlig datering. Den meget smukke, 
lille Løj tofte  synes at være nært beslægtet med Herredskirke, og fra  disse 
kirkers lisén-løse facader  synes der at være en naturlig overgang til Dan-
mare og Gurreby. Desværre kan det ikke på Herredskirkes glatpudsede vægge 
ses, om den ligesom disse to har haft  alternicher i triumfmuren.  Også Vindeby 
mangler lisener og kan uden vanskelighed udledes af  Herredskirke, omend 
den er meget pynteligere i detaillerne, særlig de ornamenterede buekonsoller 
og sydportalen (s. 517* ff.),  på hvis omløbende løberskifte  hver sten har tre 
rudefigurer  i relief,  et ornament, der kendes fra  Esrom-egnen i Nordsjælland, 
men også findes  på Herlufsholm  og har sine forudsætninger  i Lombardiet, 
f.  eks. på S. Michele i Cremona og på S. Pietro in cielo d'ro i Pavia. Både 
rudeornamentet og de ornamenterede konsoller træffes  igen på den størrelses-
mæssigt om Løjtofte  mindende Nordlunde, der er den eneste af  kirkerne i 
amtet, der er konstateret opført  helt i vendisk forbandt,  som vist med rette 
anses for  at være nordtysk. Den krydsende buefrise  træffes  i denne gruppe 
kun på Nebbelunde og Bursø, der også med deres tagformede  portalfremspring 
synes at stå hinanden nær. I rudimentær form,  som på Horslunde, går den 
krydsende buefrie  igen på Skovlænge, der iøvrigt ligesom Herredskirkes tårn 
har en spærfrise  med kvadratiske konsoller, som genfindes  på Vestenskov. 

Stadager  (s. 1262) og Døllefjælde,  af  hvilken kun en del af  skibet er bevaret, 
mangler hjørnelisener og står på flere  måder Herredskirke-gruppen nær, men 
knyttes særlig til hinanden ved et fælles  sokkelprofil  (s. 1044*), der foruden 
skråkanter og vulst har et skifte  med en hulet rille, som kendes i Nordtysk-
land (S. Nicolaj, Brandenburg) og i Slesvig (domkirken, Hostrup, Broager). 

Græshave (s. 364) og Lillebrænde  (s. 1148) synes trods den store geografiske 
afstand  at have bygmesterfællesskab.  Dette antydes af  overensstemmelsen i 
den anvendte fod  (28,83 cm), af  lighed i planstørrelse og i fordelingen  af  den 
yderst magre ornamentik, der kun består af  savskifter  og siksakmurværk 

Danmarks Kirker, Maribo amt 96 
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samt tandsnit-gesimser. Det er ikke udelukket, at den sparsomme anvendelse 
af  ornamentik skal sættes i forbindelse  med, at bygmesteren, der jo anvendte 
den lybske fod,  kan have været en indkaldt udlænding. 

Vaalse  (s. 1202) er ligeledes opført  efter  den lybske fod,  og er, sammen med 
hele gruppen, meget fattig  på ornamentik, således dannes soklen overalt af 
en simpel skråkant. Kun portalerne på Vaalse og Sdr. Alslev (s. 1205* og 1394*) 
er af  en vis rigdom, Vaalse-portalen har trekantkapitæler og udsvejfede  over-
gangsled med indridsede vinkler, der findes  mage til på S. Nicolaus i Treuen-
brietzen, Sdr. Alslev og Kettinge (s. 1090*) har klokapitæler. På Krønge, hvor 
kor og skib er jævnhøje, er tilbygget et våbenhus, hvis dør sidder i et frem-
spring og har trekantkapitæler og derfor  næppe er meget yngre end kirken. 

Eskilstrup  (s. 1297) har til sin iøvrigt helt normale romanske plan en tre-
sidet apsis, hvor hvert fag  udvendigt indrammes af  en kraftig,  rund arkadebue. 
Omend denne gotisk prægede apsis-form  måske kan minde om apsiden på 
Benthen kirke i det mecklenborgske 1, står Kalundborg kirkes apsider i de 
ottekantede tårne nærmere, og Eskilstrup-typen, der desuden kendes fra 
Sakskøbing, Nr. Alslev og som tilbygning på Stokkemarke, har store ligheder 
med den senromanske, tresidede frådstensapsis  på den nær Kalundborg lig-
gende Vallekilde kirke 2 . En noget lignende apsis kendes desuden på den ro-
manske frådstenskirke  i Ølsted, Vejle amt. Eskilstrup er vistnok opført  i 
lybsk fod,  og der er intet der taler imod, at bygmesteren kan have været en 
indkaldt nordtysker. Apsiden på Sakskøbing  (s. 129) er bygget efter  samme 
tegning som Eskilstrups, men ikke i samme fod.  Sokkelprofilet,  to skråkanter 
over en afrunding,  har de også fælles,  men mens Eskilstrups gesimser indskræn-
ker sig til tand- og savskifter,  møder vi på Sakskøbing allerede på koret den 
krydsende rundbuefrise  på profilerede  binderkonsoller. Sakskøbing kor, som har 
haft  et samtidigt, ribbeløst hvælv, er opført  før  det meget store og brede skib, 
hvis mål uvilkårlig henleder tanken på byens ophøjelse til købstad, der fandt 
sted før  midten af  1200'rne, således at det forholdsvis  beskedne kor var be-
regnet for  Sakstorp'et, men da man skulle fortsætte  med skibet, har det vist 
sig nødvendigt at tage hensyn til købingens voksende befolkningstal.  Det er 
dog ikke muligt at påvise, at kor og apsis er bygget i en lybsk, fra  skibets 
forskellig  fod,  måleenheden synes at være den samme og lig 30,10 cm. Saks-
købing har trods sine romanske buefriser  visse gotiske træk i sine portaler, 
således de sortglaserede formsten  og slanke halvsøjler, der minder om Vaalse. 
Nordportalen (s. 135*) har foroven  en blænding med trekløverformet  stik, som 
måske er hentet fra  den nærliggende Vaabensted kirke. 

1 Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg—Schwerin 
IV, Schwerin 1901, s. 544. 

2 »Maaleren« Kbh. 1912. 
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Maglebrænde  (s. 1118) har en ualmindelig omhyggeligt afsat  plan, hvori man 
ligesom i opbygningen finder  en stor mængde rene mål i en fod  på 30,00 cm. 
Den er nær beslægtet med Brarup (s. 1244), der i plan er en regulær romansk 
apsiskirke, men som både i apsisvinduer, i korbue og i portaler har spidsbuer, 
nordportalens med afvekslende  sorte og røde sten i buerne. Denne portal har 
stor lighed med Maglebrændes nordportal (fig.  32-33), også i det ejendom-
melige træk, at den ene af  falsenes  fire  halvsøjler har sin base adskillige skifter 
højere oppe end de øvrige. Også sokkelprofilet,  to skråkanter, er det samme. 
Noget fjernere  synes den lille Karleby  (s. 1404) at stå. Den har spidsbuer og 
synes i korets blændingsgavl med mandehoved-konsoller at være afledet  af 
Maglebrænde, men at være ældre end Ønslev-gavlen, der har samme slags 
konsoller. Maglebrændes ellipseformede  korbue bæres af  svære halvsøjler med 
trapezkapitæler af  sjællandsk type. 

Stubbekøbings  kor  (s. 261) danner med sit kultiverede, svagt spidsbuede tre-
foldighedsvindue  (s. 263*) det naturlige udgangspunkt for  en række kirker, 
som næsten alle ligger på Falster. En del af  dem har dog kun enkelt østvindue, 
men er ved andre kendetegn knyt te t til gruppen. I Radsted, hvor kun skibets 
mure står tilbage, og hvis tilhørsforhold  er tvivlsomt, sidder et trefoldigheds-
vindue i gavlen på den gotiske korudvidelse; det kan være en gentagelse af 
et motiv i den oprindelige korgavl. Det er karakteristisk for  gruppen, at form-
sten så godt som ikke kendes. I Gundslev er fundet  et par klokapitæler, og 
Fejøs kor har rundbuefrise  på profilerede  binderkonsoller, men ellers har man 
klaret sig med de normale munkesten, og måske derfor  er den for  murstens-
arkitektur så naturlige trappefrise  almindelig anvendt; den findes  nu på seks 
af  de ni landsbykirker. Mens Stubbekøbing-koret er bygget i den sjællandske 
fod  (31,65 cm), er den store, smukke Fejø vistnok i en lybsk fod  på 28,85 cm 
eller omtrent som Ønslev, der med sin rent gotiske østgavl (fig.  26) dog virker 
yngre. Denne kirkes nordportal (s. 1285*) og nordportalerne på Horreby (fig.  34) 
og den stærkt gotisk prægede Nr. Alslev (s. 1191*) er utvivlsomt beslægtede. 
Det gotiske præg i Nr. Alslev er stærkt fremtrædende  i korets tresidede gavl, 
mens det romanske præg er bevaret i vestgavlen med dens friser  af  stigende 
rundbuer (s. 1192*) af  sjællandsk herkomst. Også Fejøs vestgavl (s. 873*) 
virker gammeldags. Den meget store Idestrup (s. 1336) hører sikkert til de 
yngste til trods for  korets halvsøjler med trapezkapitæler; disse er måske over-
ført  fra  Maglebrænde. 

Den gotiske  type af  teglstenskirker følger,  som man kan vente, uden brat 
overgang efter  den romanske, måske med Radsteds østudvidelse,' der har tre-
foldighedsvindue  i gavlen (s. 983), som amtets ældste, egentlige gotiske byg-
ningsdel. løvrigt formidler  Sakskøbings eller Nr. Alslevs tresidede koranlæg 
vejen til den gotiske langhustype med tresidet østgavl, der kendes fra  12 
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kirker, herunder købstadskirkerne i Nysted og Nakskov og de to i Nykøbing. 
Det er den knæsatte type i hele det af  nordtysk kultur påvirkede område, 
hvor den stædigt holder sig middelalderen ud. Den forudsætter  indbygning af 
hvælv støttet af  udvendige piller, men man synes på Laaland-Falster at være 
gået lidt forsigtigt  frem,  således at Kippinge (s. 1216), der endnu har vinduer 
af  senromansk planform,  og Gedesby (s. 1368) kun har været beregnet på at 
få  korfaget  overhvælvet, og dette er endda kun gennemført  i Kippinge. I 
Gedesby viser spidse bueslag på alle fem  vægge i koret, at overhvælvingen har 
været projekteret, og til trods for,  at alle gruppens øvrige kirker nu har hvælv, 
ses på flere  af  dem, Nysted (s. 172), Vesterborg (s. 621) og Birket (s. 634) at 
hvælvene er senere indbygget og at man ikke har fulgt  de oprindeligt afsatte 
buer. Smukkest gennemført  er Nr. Vedbys hvælvinger (s. 1171), der ud-
springer fra  skulpturelt formede  kridtstenskonsoller og har 20 cm brede, tre-
kløver-ribber med spidst midtled (s. 1174*). løvrigt er alle formsten,  udover 
et kvartrundet led, nu afskaffet.  Enestående er netværksvin duet af  vulkansk 
tuf  i Kettinges østgavl (s. 1091*); på dansk grund har det vistnok kun paral-
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leller i Holme klosters lidt ældre højkirkevinduer1. På Radsted og Engestofte 
(s. 935) findes  en anden ejendommelighed, der ligeledes kendes fra  Holme 
kloster (og Fodslette kirke på Langeland), nemlig vinduer af  romansk plan-
form,  hvor smigstenen ikke er hugget stumpvinklet og derfor  stikker sin kant 
ud i en ellers retvinklet fals 2. løvrigt har Nysted og Nr. Vedby høje, lancet-
formede  vinduer, mens de lidt yngre kirker får  brede, falsede  spidsbuer. De 
spidsbuede døråbninger sidder på Kippinge og Gedesby i svage portalfrem-
spring, men derefter  falder  fremspringet  bort. Dette gælder både nord- og 
sydportalen og den lille præstedør, som næsten alle kirkerne i denne gruppe 
har på sydsiden i korfaget  eller det næst følgende  fag.  Vestportaler synes ikke 
at være indbefattet  i gruppens arkitektur. Ved Radsted, Nysted og Vester-
borg står udvendig på nordsiden et firkantet  trappehus. Ejendommelig er den 
ombyggede Birket (s. 634), hvis kor er en rest af  et fem  fags  langhus, der har 
fået  et større skib bygget umiddelbart uden om det gamle skibs mure. 

1 V. Lorenzen: De danske Cistercienserklostres Bygningsh., Kbh. 1941, pl. X—XI. 
2 V. Lorenzen, anf.  v. pl. IX. 
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Kirkerne i de store købstæder, Nykøbing, Maribo og Nakskov, er, som ven-
teligt, amtets største. De har alle tre deres store byggeperiode omkring 1420 
og senere, og er alene derved uden større indflydelse  på landsbykirkerne, der 
i alt væsentligt var udbygget på dette t idspunkt. Nykøbing kirke (s. 206) var 
opført  som sydfløj  i et franciskaner-kloster.  Den lange, smalle bygning har 
en helt usandsynlig skæv østgavl, der ene blandt alle de gotiske langhuse 
ikke har valmtag, men en kamtakket gavl med etagevis ordnede cirkler og 
pibeblændinger. Vestgavlen har en portal under et stort vindue, hvis stav-
værk er rekonstrueret ligesom stavværket i de meget store sydvinduer. Maribo, 
stiftets  domkirke (s. 29), er af  dronning Margrethe og Erik af  Pommern 
grundlagt som birgittinerkirke og følger  denne ordens særprægede byggefor-
skrifter,  således har den et lille, smalt kor mod vest, hvortil der, forøvrigt 
imod forskrifterne,  har været bygget et spinkelt klokketårn. Skibet er en 
hallekirke opført  efter  et strængt geometrisk system, således at midtskibet er 
dobbelt så bredt som sideskibene, der igen har været to-delt af  et smalt, 
hvælvet galleri. I opbygningen ses kvadratet , men det kan vistnok ikke 
benægtes, at også den ligesidede trekant gør sig gældende. Den anvendte fod 
har været 31,70 cm. Skibet er bygget i to omgange, således at den ældste, 
vestlige del har det eleganteste og rigeste murerarbejde, men arkitekturens 
hovedtræk, herunder de svære, ottekantede arkadepiller, er gennemført 
uændret. Nakskov (s. 89) er nu en gotisk basilika bygget op til og efterhånden 
uden om en lille senromansk teglstenskirke. Den ældre tilbygning, hvori 
indgår et svært vesttårn, er opført  efter  samme fod  som Maribo, 31,70 cm, 
og derfor  muligvis af  samme mester. Så længe den lille senromanske kirke 
endnu fungerede  sammen med det kolossale vestparti, har kirken frembudt  et 
fantastisk  skue (s. 97). Sideskibsmurene blev snart efter  ført  videre omkring 
den gamle kirke, men derefter  gik arbejdet i stå, og blev først  fuldført  1653. 

Fra middelalderens sidste del stammer Kappel (s. 307), Majbølle (s. 966) og 
den lille Askø (s. 896). Kappel med det næsten tresidede kor og Majbølle er 
med udvendige støttepiller markeret som hvælvingskirker, men kun Majbølle 
har senere fået  indbygget hvælv. 

Romanske tårne. Den romanske granitkvaderkirke Halsted synes at have 
haft  et samtidigt, bredt vesttårn, af  hvilket der dog kun er levnet så svage 
spor, at intet kan siges om dets indretning (s. 596). I betragtning af,  at hele 
byen i den tidlige middelalder tilhørte kongen, og at kronen i 1177 havde kalds-
retten, tør man måske formode,  at der i tårnet har været indrettet et pulpitur 
for  høje herskaber i lighed med Tirsteds (s. 804*). Tirsted-tårnet er projekteret 
og opført  sammen med kirken i samme bredde som skibet, men gør sig på 
en mærkelig uarkitektonisk måde slet ikke gældende i det ydre før  over skibets 
gesims, der ubrudt går igennem til tårnets vesthjørner, hvor der er lisener som 
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på kirkens andre hjørner undtagen i nord, hvor lisenen af  hensyn til den ind-
byggede trappe næsten har format  som en støttepille. Tårnet, der i indvendig 
plan har form  af  to kvadrater overdækket med to krydshvælv med profilerede 
ribber, afsluttes  foroven  med et sadeltag, der er middelalderligt og måske op-
rindeligt. I det indre er tårnrummet forbundet  med skibet med en dobbelt-
arkade på en svær søjle og overstokværket med en lignende, mindre arkade. 
I modsætning til forholdene  i Halsted ved vi for  Tirsteds vedkommende intet 
om kirkens tilknytning til en stormand i middelalderen. I Godsteds vestgavl 
står endnu en dobbeltarkade på en søjle mindende om Tirsteds (s. 1074*), og 
der er fremgravet  fundamenter  af  en vestforlængelse,  som måske er en tårn-
underdel, men der ses intet spor af  pulpitur. Kirken tilhørte i middelalderen 
bispen, der i sognet havde en hovedgård af  så betydeligt omfang,  at den efter 
reformationen  dannede et selvstændigt len. Det mærkelige tårn i Ryde (s. 393*) 
er projekteret fra  første  færd.  Dets understokværk er lidt smallere end skibet 
og har i hver side en dobbeltarkade på en svær, firkantet  pille, der står i mindre 
end een meters afstand  fra  senere nedrevne ydermure i sidekapeller, hvis pult-
tage har støttet op mod de egentlige tårnmure. Ind mod skibet har tårnrummet 
haft  en lignende dobbeltarkade og midt i vestmuren en dør til det fri.  Om 
opgangen til overstokværkerne vides intet. I sognet har ligget en middel-
alderlig hovedgård, hvis ældre ejerforhold  er ubekendt. Herredskirkes tårn er 
opført  samtidigt med flere  af  egnens små kirker (s. 1521). De meget svære 
mure taler bestemt for,  at det virkelig har været planlagt som tårn til trods 
for,  at det i første  omgang kun har været ført  op til samme taghøjde som 
skibet og ved sine gesimsfriser  og på anden måde kunne synes at være be-
regnet på at standses i den højde. Inden den dårligt proportionerede tårn-
overdel har været sat på, har bygningen udgjort et ganske fint  stykke sen-
romansk arkitektur. Toreby kirkes tårn (s. 1005) er utvivlsomt bygget til den 
oprindelige kirkes vestgavl, men det er præget af  den senromanske teglstens-
arkitekturs kendetegn og er næppe mange år yngre end kirken. Dets øverste 
stokværk er en senere tilbygning, som er blevet foranlediget  af  skibets for-
højelse. Ligesom i Tirsted står indvendig i det nordvestre hjørne en spindel-
trappe, der har haft  døre til mellemstokværkerne. 

F A C A D E R 

I det foregående  har jeg søgt at vise, at kirkernes planer ikke blot er afsat 
ved hjælp af  en måleenhed af  bestemt længde, men også under iagttagelse af 
visse matematiske regler. Det er da mindre sandsynligt, at opbygningen af 
kirken skulle være sket på bedste beskub. Men højderne i en bygning er i 
endnu større grad end planen underkastet tilfældigheder,  som arkitekten vel 
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Fig. 9. Horbelev østfacade.  Den romanske kr idts tenskirkes apsis, kor — hvis t ag h a r ligget under 
45° — og skib med indskrevne mål , der alle er delelige med t re . De gotiske dele, t å r n og tag-

hældninger , følger  det gyldne snit . 1 :150. 
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Fig. 10. Godsted østgavl . Unde rmuren ha r de t gyldne snits forhold.  1 :100 . 

kan forudse,  men ikke bekæmpe ved sit arbejde på tegnebrædtet. I en tegl-
stensbygning er alle højdemål betinget af  skiftehøjden,  der i munkestensmur-
værk er 10 cm eller lidt mere, som kan give udslag til den ene eller den anden 
side. Hertil kommer unøjagtig målafsætning,  forskydninger  og skævheder i 
murværket, alt sammen noget, der medfører,  at den færdige  bygning næppe 
på noget punkt kan dækkes af  det ideelle billede, som arkitekten har tegnet. 
Ved et studium af  det fra  Laaland-Falster foreliggende  opmålingsmateriale 
har det imidlertid vist sig, at trods alle fejlkilder  skimtes på bogstavelig tal t 
hver kirke en række regler og metoder, der vel er varierede, men dog optræder 
med så stor hyppighed, at de ikke lader sig afvise  som tilfældigheder. 

Som allerede indledningsvis bemærket er det i denne oversigt ikke muligt 
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at trænge dybere ind i disse problemer; jeg håber, at det vil kunne gøres i 
en afhandling  i »Acta archaeologica« 1955. Her skal blot ved nogle få  eksempler 
belyst ved tegninger gives en antydning af,  hvorledes middelalderens arkitekter 
har arbejdet på øerne. 

Naturstenskirkerne  er, som det er vist i det foregående,  i plan bygget over 
kvadrater. Denne simple og velkendte regel synes at gå igen i facadernes  op-
bygning. Som eksempel kan Horbelevs østside betragtes (fig.  9). De nuvæ-
rende tagrejsninger er gotiske, den romanske gavl på koret havde en vinkel 
på 45° (s. 1435). Optegnes denne taglinie, ses det, at tagtoppen sammen med 
skibets bredde danner et kvadrat , der er bestemmende for  alle tre bygnings-
dele: apsis, kor og skib, hvilket viser, at der til grund for  byggearbejdet må 
have foreligget  en af  arkitekt udarbejdet tegning, da det jo kun er på en teg-
ning, at disse af  hinanden afhængige  forhold  kan tilrettelægges. Mange af 
målene er, som angivet på figuren,  simple tal delelige med tre, alt i den på 
planen fundne  fod  på 31,10 cm. 

Teglstenskirkerne  viser øjeblikkelig en videre udvikling af  det geometriske 
system. Allerede i Rydegruppen er planen konstrueret over trekanter og 
endda ligesidede trekanter, og i Godsteds plan er den indvendige diagonal i 
skibet lig dets udvendige længde. Kvadratdelingen af  facaderne  fastholdes  dog, 
især i de relativt tidlige teglstenskirker, således danner Ryde kirkes kormur 
et kvadrat , men også rektangler anvendes, idet gavlen på Rydes skib kan 
indskrives i et rektangel, der har sit diagonalkryds i højde med tagskægget. 

Godsted-gavlen (fig.  10) synes at vise, at man ikke alene benytter sig af 
matematiske konstruktioners linier, men at man også henter sine mål på 
anden måde; således er højden i det store rektangel 27 fod  lig korets ind-
vendige diagonal, og korets udvendige længde går igen i det underste rekt-
angels diagonal. Ved eftermåling  på kirkerne vil man i forbavsende  mange 
tilfælde  konstatere et sammenspil mellem diagonaler og længdemål i planer 
og facader,  som må forudsætte  fuldstændige  tegninger forud  for  opførelsen. 

Helt nyt er det, at det gyldne snits forhold  nu begynder at gøre sig gældende, 
således som det ses af  figuren,  hvor diagonalen i det gyldne snits rektangel er 
vist med stiplet linie. Også på Ryde kirkes facade  genfindes  det gyldne snit, 
f.  eks. i skibets nordside (s. 393*), hvor hele murfladen  har dette forhold,  og 
hvor portalen, der nøjagtig har murens halve højde, ligeledes danner et rektangel 
i det gyldne snits forhold. 

I Olstrup er facadeopbygningen  helt domineret af  det gyldne snit. Kor-
gavlen har det mellem sokkel og savskifte,  og vi gør her for  første  gang den 
iagttagelse, at taglinien  står vinkelret  på diagonalen  i det  gyldne  snits rektangel 
i gavlens undermur.  Langmuren kan opdeles i gyldne snitrektangler på høj-
kant, to på kormuren og fire  på skibets mur. I den ene af  disse kan sydpor-
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Fig. 11. Tirs ted østfacade.  Et fire-fods  k v a d r a t n e t s amt gyldne snits diagonaler 
er indtegnet . 1 :100. 

Danmarks Kirker, Maribo amt 97 
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talen indskrives, og diagonalerne i de to østligste i skibet synes at angive de 
romanske vinduers nederste hjørne. 

Tirsteds østfacade  (fig.  11) er bestemt af  et kvadratnet med en maske-
bredde på 4 fod.  Derved fastlægges  ikke blot tårnets og tårntagets højde og 
glamhullernes plads, men nettet gør sig også gældende i korgavlen ved fiksering 
af  lisenerne og vinduernes vederlagslinie. Imidlertid er gavlen også højdelt af 
det gyldne snit. 

I Taagerup-gavlen (fig.  12) står taglinien vinkelret på diagonalen i under-
muren, og vinduets vederlagshøjde bestemmes af  diagonalens skæring med 

Fig. 12. Taage rup østgavl. Afstanden  mellem lisenerne er t y v e fod  og v indue t s 
k v a d r a t fire  fod.  1 :100. 
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siderne på en i gavlen indskrevet ligesidet t rekant . En gyldent snits høj deling 
af  gavlen inden for  lisenerne har sit diagonalkryds, altså sin halve højde, i 
buefrisens  stålinie, hvilket er den samme som overkanten af  gavlfirkantens 
rektangel. Ø. Ulslevs og Aastrups gavle har meget beslægtede konstruktioner. 

På de fleste  af  kirkerne er næst efter  korgavlen korets sydside bygningens 
arkitektonisk rigest udstyrede del, og det ses da også, at arkitekterne har lagt 
et særligt arbejde i denne facade.  I fire  til samme gruppe hørende kirker er 
der her en bemærkelsesværdig overensstemmelse. Ikke således at facaderne  i 
detailler er ens, men der ses i deres arkitektoniske konstruktioner at være 
anvendt meget ensartede hjælpelinier. Tirsted (fig.13)  har dels hele facaden 
proportioneret efter  gyldent snit, dels to gyldne snit på hver side af  vinduets 
midtakse, det ene hen til lisenen, det andet til portalens vestre fals.  Det store 
snits diagonalkryds angiver hjørnet af  vinduesfalsen,  mens den ene diagonal 
skærer diagonalen i det rektangel, som portalfremspringet  er indskrevet i, i dør-
buens centrum, og den anden diagonal bestemmer portalfremspringets  højde 
ved sin skæring med portalens akse. Indtegnes i facaden  en ligebenet tre-
kant , bestemmer den ene side vinduets centrum, og et cirkelslag fra  t rekantens 
top når den vestre dørfals,  idet dog også andre cirkelslag er mulige, således 
som det er vist på fig.13,  hvor ligeledes en række rene mål i den ved kirken 
anvendte fod  på 29,9 cm er angivet. I Taagerup (fig.14)  er facadens  store 
gyldne snits diagonal medbestemmende for  vinduescenteret såvel som for 

97* 

Fig. 13. Tirs ted, korets sydside. Gyldne snits diagonaler og rene må l præger 
a rk i t ek turen . 1 : 1 0 0 . 

1539 
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Fig. 14. Taagerup , korets sydside. Gyldne snits diagonaler og cirkelslag fastlægger 
vigtige delinger. 1 :100. 

Fig. 15. Ø. Ulslev, korets sydside. Kons t ruk t ionerne er nær beslægtet med Taagerups . 1 :100 . 
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Fig. 16. Aas t rup , korets sydside. Et cirkelslag fra  t oppen af  en ind tegne t l igebenet t r e k a n t 
bes t emmer her, som på flere  andre facader,  por ta lbuens cen t rum. 

portalfremspringets  højde. Dørbuernes vederlag danner skillelinien mellem to 
liggende gyldne snits rektangler, og flere  andre mulige konstruktionslinier kan 
findes.  Ø. Ulslev (fig.  15) og Aastrup (fig.  16) har korfacaderne  konstrueret i 
lighed med de to andre. Måske er det helt uden betydning, men det må dog 
påpeges som en mærkværdighed, at begge portalfremsprings  øvre hjørne er 
skråt afskåret  af  diagonalen, der på Ø. Ulslev er det gyldne snits. Kan man 
undgå den tanke, at denne diagonal har været indtegnet på den tegning, byg-
mesteren har arbejdet efter?  Uanset, at så godt som ingen af  de fåtallige,  be-
varede bygningstegninger fra  middelalderen viser konstruktionslinier. 

Vaabensted-gruppens gavle har meget ensartede konstruktioner. Grundlaget 
er her en gavlfirkant  konstrueret efter  gyldent snit, taghældningen vinkelret 
på dennes diagonal. I Vaabensted (fig.  17) — og i Købelev, der er så uregel-
mæssig, at det er vanskeligt at bestemme systemer — er gavlen inden for 
lisenerne indskrevet i et stort rektangel, hvis diagonaler danner ligesidede tre-
kanter, i Bregnings (fig.  18) og Taars (fig.  19) dannes rektanglet af  gyldent 
snit. Vaabenstedgavlen (og Købelev) har mange detailler, men de fastlægges, 
som vist på fig.  17 alle af  forholdsvis  enkle systemer af  skrålinier indordnet i 
det grundlæggende net. Det samme gælder Bregninge og Taars, hvor det mere 
enkle udstyr gør systemet tilsvarende simplere. I Vaabensted og Bregninge 
kan i undergavlens lisendeling indtegnes to ligesidede trekanter. I Våbensted 
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er arkitekturen på korets sydside bestemt af  konstruktionslinier af  samme 
art som foran  omtalt ved Tirsted m. fl.  kirker. 

Tillese-gruppen dannes af  lutter apsis-kirker, hvor apsiden så godt som 
fuldstændigt  overtager den arkitektoniske udsmykning. Uvilkårligt vil man 
være indstillet på, at det halvrunde legeme må være projekteret i plan og 
eventuelt i udfoldning,  og det kan derfor  virke overraskende, at en opstalt 
af Tilleses apsis (fig.  20) tillader indtegning af  en række konstruktionslinier, 
der ved deres skæringer synes at være bestemmende for  apsidens forhold. 
Hovedmålene er afsat  efter  et stående gyldent snits rektangel, hvis sidelinier 

Fig. 17. Vaabens ted østgavl . B land t konstruktionsfigurerne  bemærkes de 
ligesidede t r ekan te r . 1 :100. 

1542 
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angiver halvsøjlerne og skærer siderne af  en stor, ligesidet trekant, der står 
på grundlinien, i buefrisens  konsolhøjde. Gennem dette skæringspunkt går 
diagonalen i korgavlens liggende gyldne snits rektangel. Trekantlinierne viser 
endvidere vinduernes underkant, og andre skrålinier angiver vederlaget. 
Endelig danner taghældningen på selve korgavlen en ret vinkel med det 
gyldne snits diagonal. På Hillested er hele apsiden fra  grundlinie til tagtop 
indskrevet i en gyldent snits rektangel, højde lidt over 24 fod,  hvis diagonal-
kryds ligger midt i sugfjælen  (fig.  21). Et liggende gyldent snits diagonal 
korresponderer med taglinien og en ligesidet t rekant på korets grundlinie har 

Fig. 18. Bregninge østgavl . Konstrukt ionsf igurer meget beslægtede med Vaabens teds . 1 :100. 
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sin toppunktslinie markeret af  et savskifte  på muren, som sammen med korets 
og apsidens kanter danner et kvadrat, der således bestemmer forskellen  på 
de to bygningsdeles bredde. På Branderslev (s. 471*) optræder det gyldne snit 
i korcylinderen som bestemmende for  tagskægget; en ligesidet t rekant stående 
herpå viser kortagets højde, mens en lignende trekant på skibets basislinie 
angiver toppen af  apsistaget. Facaden synes desuden at lade sig dele af  et 
stort kvadratnet . 

Danmare-gruppens gavle viser stor overensstemmelse i opbygningen. Dan-
mare (fig.  22), der i modsætning til de øvrige gavle af  gruppen mangler bue-
frise  og lisener, har tagvinklen vinkelret på undermurens diagonaler og disses 

Fig. 19. Taa r s østgavl . Taghældningen er vinkelret på undermurens gyldne snits 
diagonal. 1 :100. 
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kryds bestemmende for  sålbænkhøjden. Vinduets buecentrum ligger på et 
cirkelslag fra  den rette vinkels spids med radius ned til sokkelhjørnet. En lige-
sidet t rekant har toppunkt i gavltrekantens fodlinie,  og et bueslag med dette 
centrum og trekantsiden som radius synes at angive sokkelhøjden, omend man 
må betvivle, at terrænhøjden skulle have holdt sig uforandret. 

Nordlunde-gavlen (fig.  23) er meget mindre i mål, og selv om vi finder  mange 
fælles  træk, er den rigere i udstyr end Danmare; men de to gavles geometriske 
systemer er så ensartede, at arkitektfællesskabet  ikke kan betvivles. På Nord-
lunde er gavlkammene omsat, og i betragtning af  de øvrige overensstemmelser 
tør vi vove at rekonstruere hældningen som en vinkelret på undermurens 
gyldne snits diagonal. Også Bursø (s. 765*) følger  disse konstruktionslinier, 
men med den variation, at dens gavlfelt  indenfor  tandsnit tene danner en 
ligesidet t rekant kongruent med undermurens trekant, og tagvinklerne er så-

Fig. 20. Tillese apsis. Trods bygningsdelens ha lv runde form  synes opbygningen at være 
be t inget af  den plane facadetegnings  konstrukt ionsl inier . 1 :100. 
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ledes 60° i stedet for  det gyldne snits 58°15', en lille, men ikke umærkelig for-
skel, således som det vil fremgå  f.  eks. af  fig.  23, hvor den ligebenede trekants 
vinkel og det gyldne snits står side om side. 

Eskilstrup-gavlen (fig.  24) har taglinien stående vinkelret på undermurens 
diagonal, der dog intet har at gøre med gyldent snit. Et sådant findes  imid-
lertid i apsidens højde og hele bredde og igen i de store blændarkaders pille-
højder. Som vist med et kvartcirkelslag er korets murhøjde bestemmende for 
apsidens mål, idet kurvens skæring med midtaksen fastlægger  gesimsen og 

Fig. 21. Hil lested østfagade.  Store t r e k a n t e r med 45° topvinkler ha r indflydelse 
på gavlens forhold.  1 :100. 
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Fig. 22. D a n m a r e østgavl. Vinduets plads er indpasse t i konst rukt ionsl in ierne . 1 :100. 

med korets sokkellinie apsidens østhjørne. Apsidens murflade  er derefter  kon-
strueret som et kvadrat, der er bestemmende for  et net af  mindre kvadrater. 

Maglebrænde (fig.  25) viser igen de sædvanlige konstruktionslinier. 60°-tre-
kanten er måske bestemmende for  gavlblændingens lisener, og det er pudsigt 
at se, at et lille mandehoved, der tilsyneladende umotiveret stikker ud af 
midtblændingens mønstermurværk, netop sidder ved trekantens top. Vindues-
buens centrum synes at være bestemt dels ved et bueslag fra  skæringen mel-
lem undermurens gyldne snits diagonal og taghældningslinien, dels — og vist 
især — ved diagonalkrydset i det kvadratnet med 10 fods  masker, som hele 
gavlen er indtegnet i. Desuden er ved optegningen øjensynligt anvendt det 
såkaldte π/4-kvadraturs 45° vinkel1 . 

1 Se »Acta archaeologica« 1956. 
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Fig. 23. Nord lunde østgavl . Kons t rukt ions l in ie rne er meget beslægtede med 
Danmares . 1 :100. 

Stubbekøbing-koret (s. 263*) er opført  på et t idspunkt, da byggevirksom-
heden på øerne endnu var i fuldt  flor,  og det måt te i kraft  af  sin størrelse og det 
nye, det med sit smukke trefoldighedsvindue  bragte, få  en ikke ringe ind-
flydelse  på den laaland-falsterske  arkitektur. Taglinien står vinkelret på 
diagonalen i undermurens rektangel inden for  lisenerne, men det er ikke et 
gyldent snit, og et sådant synes overhovedet ikke at optræde i gavlen. Der-
imod synes målene at være fastlagt  efter  et kvadratnet med 6 fods  masker, 
der dog kun omslutter vinduesgruppen og ikke gavlens bredde, men kvadrat-
nettets højde bestemmer sammen med undermurens lisenkanter et stort 
rektangel, hvis diagonaler fastlægger  savskifterne  i gavlfeltets  trekantdeling. 
På den velkomponerede Ønslevgavl (fig.  26) er trefoldighedsvinduet  indlagt i 
et kvadrat ganske som i Stubbekøbing. Dette kvadrats mindste enhed er en 
trediedel af  et større kvadratnet , som trods skævheder i facaden  tydeligt giver 
sig til kende. Blandt konstruktionslinierne er såvel 60°-trekanten som det 
gyldne snit med taglinien vinkelret på diagonalen let kendelige. 

Inden vi forlader  gavlene, kan vi ved et blik på det gotiske S. Annas kapel 
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ved Stubbekøbing kirke (fig.  27) overbevise os om, at de geometriske systemer 
ikke er forbeholdt  kirkerne i overgangsstil, men sammen med mønstermu-
ringen er ført  over i højgotiken. Det gyldne snit genfindes  i underfacaden, 
men er ikke bestemmende for  tagvinklen, der ligger under 60°. Et kvadratnet 
med en maskevidde på 12 fod  å 30,68 cm fastlægger  iøvrigt gavlens forhold. 

Portalerne er næst efter  østgavlene og korfacaderne  genstand for  arkitek-
ternes særlige omhu. Det gyldne snit gør sig stadig gældende, undertiden på 
højkant omfattende  større eller mindre dele af  portalfremspringet,  og ofte  som 
et liggende rektangel omfattende  murfladen  fra  over dørbuens vederlagshøjde 
til overkant af  portalfremspring  (fig.  30-31). Det vigtigste element synes 

Fig. 24. Eski l s t rup apsis. Såvel k v a d r a t n e t som gyldne snit er a n v e n d t ved 
kons t ruk t ionen . 1 :100 . 
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dog, i overensstemmelse med romansk tradition, kvadratet at være. På Sandbys 
sydportal (fig.  28) danner underdelen et kvadrat og har buecentrum i diagonal-
krydset. En ligebenet t rekant stillet oven på kvadratet og med toppunkt i 
halvcirkelblændingens top fastlægger  blændingens sålbænk. Trekantens højde 
har samme længde som det store kvadrats halvdiagonal, og dens topvinkel 
er nøjagtig den samme som vinklen i Sandbys nordportals (fig.  29) gavl-
formede  afslutning,  hvis trekant-højde igen har samme længde som halv-
diagonalen i et stort kvadrat , der enten kan stilles på vederlagslinien, hvorved 
det får  overkant i trekantens top, eller det kan placeres med diagonalkrydset 

Fig. 25. Maglebrænde østgavl . π /4 k v a d r a t u r synes a n v e n d t ved den lodre t te 
opdeling. 1 :100. 
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i buecenteret, hvorved dets fodlinie  kommer til at ligge under terrænhøjde. 
Denne portal er temmelig skævt muret, men rettes buen op til et halvcirkel-
slag, kan indtegnes to modvendte, ligesidede trekanter, hvis siders skæringer 
med vederlagslinien synes at angive diameteren i falsenes  svære søjler. Mærke-
ligt nok synes Sandbys sydportal at være afsat  med en fod,  der er 5 mm 
større end nordportalens og kirkens iøvrigt. 

Vaalse-portalen kan indtegnes i et net af  ni kvadrater med fire  fods  masker 
(fig.  30). Dog synes også her et gyldent snit at gøre sig gældende over veder-
lagslinien. Kettinge-portalen kan ligesom Vaalses indskrives i et kvadrat på 
12 fod  med murpartiet over vederlagslinien formet  som et gyldent snits rekt-

Fig. 26. Ønslev østgavl . De t t rekoblede v indues k v a d r a t såvel som gyldne snits diagonal og 
muligvis også en ligesidet t r e k a n t bes temmer opbygningen. 1 :100. 
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angel (fig.  31). Døråbningen fra  vederlag og ned danner et lille kvadrat , hvis 
diagonaler forlænget  opad skærer portalfremspringets  kanter i det gyldne 
snits rektangels midtlinie, og der er derfor  ikke tale om et egentligt kvadratnet . 
De indskrevne trekanter synes at bestemme døråbningens falsbredder. 

Maglebrænde-portalen (fig.  32) har et stort, stående gyldent snits rektangel 
fra  portalsøjlernes basis-linie til overblændingernes vederlag; portalens buetop 
ligger i diagonalkrydset. Under blændingerne har murværket en afsats,  der 
danner grundlinie for  en nedadvendt ligesidet trekant, hvis toppunkt rammer 

Fig. 27. S tubbekøb ing S. Annas kapel , østgavl . K v a d r a t n e t med 12 fods  sidelinie, 
gyldne sni t og ligesidede t r e k a n t e r kan indtegnes. 1 :100. 
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Fig. 28. Sandby sydpor ta l . I det store k v a d r a t og dets t o p t r e k a n t , hvis hø jde ha r samme 
længde som k v a d r a t e t s halvdiagonal , kan indtegnes π /4 k v a d r a t u r . 1 :00 . 

Fig. 29. Sandby nordpor ta l . K v a d r a t og t o p t r e k a n t som sydpor ta lens , men desuden 
kan v is tnok to ligesidede t r ekan t e r indtegnes . 1 :100. 

diagonalkrydset i et lille kvadrat med sidelængde fire  fod,  som er modul for 
portalhøjden. Den med Maglebrænde meget beslægtede Brarup-portal (fig.  33) 
har den ligesidede trekant med grundlinie i murafsættet  og toppunkt i dør-
åbningens diagonalkryds; en tilsvarende opstående trekant krydser over-

Danmarks Kirker, Maribo amt 98 
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blændingernes vederlagslinie i deres buers centrum. løvrigt er portalen bygget 
over et system af  diagonaler, der ikke hører til gyldne snit. Horreby-portalen 
er for  så vidt rent gotisk, som den har opgivet søjlestave og kapitæler i dør-
åbningen, hvis yderste spidsbue er dannet af  to cirkelslag med fem  fods  radius 

(fig.  34). løvrigt er de fra  ældre kirker velkendte geometriske systemer stadig 
i brug. Således ligger der et gyldent snits rektangel fra  vederlag til topblæn-
dingernes fodlinie  og igen derfra  til gesimshøjde, og portalfremspringet  kan 
indtegnes i to overlappende kvadrater med ni fods  sidelinie. Derimod synes 

Fig. 30. Vaalse sydpor ta l . Et k v a d r a t n e t med fire-fods  masker bes temmer 
opbygningen. 1 :100. 

Fig. 31. Ke t t inge nordpor ta l . I det store k v a d r a t er over vederlagsl inien indskrevet et 
gyldent snit og ligebenede t r ekan te r . Desuden ses et π /4 k v a d r a t u r . 1 :100 . 
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Fig. 32. Maglebrænde Sydpor ta l . Et fire-fods  k v a d r a t n e t samt et s tor t gyldent snit 
fastlægger  opbygningen. 1 :100. 

Fig. 33. Bra rup nordpor ta l . Trods lighed med Maglebrændepor ta len i opbygningen giver 
anvendelsen af  ligesidede t r ekan t e r en anden rejsning. 1 :100 . 
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Fig. 34. Hor reby nordpor ta l . Såvel k v a d r a t - n e t som gyldne snit og π / 4 - k v a d r a t u r 
kan findes.  1 :100. 

Stubbekøbing kordør (fig.  35) udelukkende at være bygget over et kvadratnet 
med fire  fods  maskevidde. Også hele murfeltet  fra  midtlisén til skibets gavl 
danner et kvadrat . Cirkelvinduet stammer fra  Storcks restaurering, om der 
oprindeligt har været et vindue på stedet vides ikke; det er ingen forbedring 
af  arkitekturen. 

Sammenfatning .  Den foretagne  gennemgang af  kirkernes arkitektur har 
haft  to hovedformål:  at vise, at det er muligt ved næsten alle bygninger at 
bestemme en måleenhed, en fod,  efter  hvilken kirken er opført,  samt at efter-
søge de geometriske systemer, der har været anvendt ved projekteringen. 
Hvis man havde ventet, at fodens  fiksering  skulle udskille kirkerne i en dansk 
og en nordtysk gruppe og at man således direkte skulle kunne aflæse,  hvad 
der er danske og hvad der er tyske bygmestres værk, er man blevet skuffet. 
Kun ganske få  kirker viser den lybske fod,  men variationen er så jævn, at 
man end ikke for  disse kirkers vedkommende bestemt må forudsætte  en 
lybsk bygmester. Dette er imidlertid ikke afgørende  for  problemet dansk-tysk 
vekselvirkning, fordi  arbejdstegningerne, eventuelt med indskrevne mål i fod, 
godt kan s tamme fra  en lybsk arkitekts hånd. Dette må dog formentlig  kræve, 
at der i Lybæks nærmere og fjernere  opland findes  småkirker, som arkitek-
tonisk er nøje beslægtet med de laaland-falsterske,  men at dømme efter  den 
foreliggende  l i t teratur er dette ikke tilfældet  med kirkerne af  romansk type, 
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Fig. 35. S tubbekøbing korpor ta l . Hele facadens  komposi t ion hviler på et fire-fods 
k v a d r a t n e t . 1 :100. 

mens den højgotiske type med tresidet østgavl er den foretrukne  i alle områder, 
hvor hanseatisk indflydelse  gjorde sig gældende. 

De geometriske systemers anvendelse eller ikke-anvendelse i arkitekturen 
har ofte  fået  diskussionens bølger til at gå højt . Modstanderne afviser  forsøgene 
på påvisninger som tilfældighedernes  spil og videnskabelig dilettanteri. I den 
her foretagne  gennemgang vil sikkert adskilligt kunne afvises  som tilfældig-
heder, og mange steder vil andre linier og snit kunne indlægges med måske 
lige så god ret, og endelig kan skævheder og ufuldkommenheder  ved opførelsen 
tilsløre de tiltænkte forhold.  Muligvis er der på facaderne  indtegnet for  mange 
hjælpelinier, således at det går ud over klarheden. Der kan dog vist ikke være 
tvivl om, at det forelagte  materiale med sikkerhed viser, at geometriske 
hjælpekonstruktioner har været anvendt. I planerne i form  af  kvadratnet eller 
trekanter, ved gyldne snit, ved anvendelse af  skibets udvendige længde som 
indvendig diagonal og endelig ved sigtelinier over dørenes østfalse  over kor-
buefalsen  til midten af  østvæggen. I opbygningen ved gyldne snit, ved kva-
drater og trekanter, ved tagliniens hældningsvinkel, ved π/4 kvadratur og ved 
anvendelsen af  rene mål. Fraregnet kvadratet synes disse hjælpelinier at til-
høre den gotiske arkitektur, hvilket er af  betydning for  kirkernes datering, 
men i denne forbindelse  er det først  og fremmest  af  vigtighed at fastslå,  at 
de har været anvendt, og at de mange skrålinier viser, at det ikke drejer sig 
om simple dosmerregler, som en nogenlunde velbegavet murer kan tage i an-
vendelse under opførelsen,  men at der må have foreligget  tegninger fuldt  ud-
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Fig. 36. Søllested klokkestabel med ind tegne t gyldent snits rektangel og må l i fod 
svarende til den ved kirken anvend te . 1 :75 . 
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Fig. 37. Birket klokkestabel med indtegnet gyldent snits rektangel og mål i fod 
svarende til den ved kirken anvend te . 
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arbejdede af  en mand, der kendte sit fags  hemmeligheder: en arkitekt, eller 
— da det drejer sig om over hundrede kirker — en række af  arkitekter. 

Tilhængerne af  de geometriske konstruktioners anvendelse har hidtil mest 
været at finde  blandt matematikere, ingeniører og filosoffer,  mens kunst-
historikerne ud fra  æstetiske overvejelser oftest  stiller sig afvisende.  Således 
kalder Y. Wanscher trianguleringen en fiktion,  »fordi  man i Virkeligheden ikke 
vilde kunne afsigte  de sammenhørende Punkter« 1 , og K. Gottlob bemærker, at 
selv om det er gode regler, vil deres anvendelse ikke garantere, at resultatet 
bliver god arkitektur. Det er arkitektens kunstneriske talent, der skal bære 
bygningen frem 2. Det er selvfølgelig  ganske rigtigt, men det er ikke meningen, 
at konstruktionerne direkte skal kunne aflæses  på bygningen, og man har 
antagelig ment, at selv om reglernes anvendelse ikke var nogen garanti for 
god arkitektur, kunne de til en vis grad sikre imod, at den blev direkte dårlig. 
Ved verdenskunstens mesterværker, når den geniale arkitekt var i arbejde, 
var reglerne overflødige,  og det er måske helt ubevidst, hvis de i visse tilfælde 
har været fulgt,  således at de nu kan konstateres ved eftermåling.  Men for 
den lille, jævne arkitekt må de have været en trøst og et uvurderligt hjælpe-
middel, som han greb til i tide og utide. Vi kan måske sige: jo flere  hjælpekon-
struktioner, jo ringere arkitekt. Og det har ikke været verdensarkitekturens 
mestre, der i middelalderen har været indkaldt for  at bygge på Laaland. 

Efter  at vi har opgivet lybækkerne for  den romanske types vedkommende, 
bliver spørgsmålet, hvilken kulturkreds disse arkitekter da har tilhørt. På de 
slesvigske teglstenskirker genfinder  vi mange af  vore detailler, men kirkernes 
egentlige arkitektur er vistnok en anden. Opmærksomheden rettes derefter 
naturligt mod det fynske  stift,  som øerne var underlagt, og man må beklage, 
at de samtidige, skriftlige  kilder ikke giver oplysninger om bispestolens jorde-
gods og dermed dens direkte indflydelse  her. Et flygtigt  blik på Fyns — iøvrigt 
endnu ikke bearbejdede — teglstenskirker synes at vise, at udover fællesskab 
i enkelte detailler, således i Svendborg S. Nicolai, har de intet virkeligt ar-
kitekturslægtskab med Laaland-Falsters. Det samme gælder Præstø amts 
kirker, selv Borre (D.K. VI, s. 989), der på grund af  sin detailrigdom ofte  er 
sammenstillet med laalikerne, men i realiteten ikke har andet tilfælles  med 
disse. Og formsten  er ikke afgørende  for  arkitektur. Vi må blot fastslå,  at alle 
de motiver, som ikke er specielt danske, kan findes  i egnen omkring Lybæk-
Slesvig, og alene derfor  må den forlængst  erkendte nordtyske indflydelse  på 
Laaland-Falster betragtes som et faktum.  Og dog er øernes kirker i deres 
egentlige arkitektur, i deres ånd, i deres forunderligt  tætte, knejsende rejs-
ning med overdekorerede murflader  ikke tyske. Vi kommer da til det mærkelige 

1 Architekturens Historie II, Kbh. 1929, s. 417. 
2 Architekten 1921, s. 78 f. 
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resultat, at de laaland-falsterske  senromanske kirker udgør en arkitektonisk 
enhed, uselvstændigt og kritikløst modtagende fra  alle sider i sine detailler, 
men uden sidestykker. I dansk arkitektur er vi så vant til at se, hvorledes vi 
her har modtaget impulser fra  de store kulturlande, men i gode perioder ofte 
har bearbejdet og sammensat dem uden at forfalde  til åndløs kopiering. 
Det er vistnok det, der i udpræget grad er sket på Laaland-Falster, og der 
kan derfor  med fuld  ret tales om »den laaland-falsterske  skole«1. En af  de få 
selvstændige detailler, der kan tilskrives skolen og som ikke kendes i dansk 
eller slesvigsk arkitektur, er de udkragede gavlkonsoller over langmurenes 
hjørnelisener. De består hyppigst af  fem,  men kan være af  indtil syv udkra-
gede, afrundede  skifter,  som bærer gavlpinaklen eller den yderste kamtak. 

A R K I T E K T O N I S K E D E T A I L L E R 

Profileringer.  På naturstenskirkerne er profileringerne  yderst spagfærdige  og 
ret karakterløse. I Tingsted findes  på karmsten af  kridt en ganske flad  karnis 
(s. 1310), og på Søllesteds apsis findes  en karnis af  sandsten (s. 407), men ellers 
indskrænker profileringen  sig til groft  hugne rundstave på sokkelfremspringet. 
En undtagelse danner tovstaven på Erindlevs sokkel og især tovstavene på 
Hunsebys indskriftsport  (s. 909*) og frem  for  alt på dens korbuekragsten, 
hvor tovsnoningerne har nået en finhed  og akkuratesse, der ikke er overgået 
nogen steder. Endelig står Sdr. Kirkebys gotlandske portal (s. 1381*) i en 
klasse for  sig selv, idet den i sin helhed sikkert er et importeret arbejde. 

Teglstensarkitekturen har, som det vil fremgå  af  det foranstående,  anvendt 
en rigdom af  formsten,  som i alt væsentligt har været dannede før  brændingen. 
Som de vigtigste må nævnes: skråkanter, hulkanter, rundkanter og vulster, 
særlig til sokler; halvsøjler til stave under vinduer; skråkanter, hulkanter, 
rundkanter og halv- eller trekvartsøjler af  forskellige  dimensioner beregnet til 
vinduesfalse  og især til døre; konsolsten beregnet til at henmures som rulskifte 
og eventuelt med svagt trapezformet  forside,  eller henmuret som almindelig 
binder og med rillet eller på anden måde forsiret  forside;  buesten til enkelt 
eller krydsende rundbue eller sten med begge langkanter afrundet  til hen-
muring som spærfrise.  Endvidere en krum løber til brug over buestikkene. 
Endelig en række kapitæler formet  i en enkelt sten, nemlig terningkapitæl, 
klokapitæl og trekantkapitæl. Den foranstående  gennemgang af  de grupperede 
kirker har vist, at mens buefriserne  optræder tidligt og hurtigt følges  af  klo-
kapitælet, er det først  i Herredskirke-gruppen, at trekantkapitælet dukker op. 
Denne gruppe er den sidste, der kender buefriserne  — fraregnet  en opblussen 
i Sakskøbing — og i Stubbekøbing-korets gruppe kendes kun trappefrisen 

1 Beckett, I, s. 154 ff. 
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samtidig med, at alle kapitælformerne  er så godt som forsvundne.  Den mest 
udbredte gesimsfrise  er tandsnit tet med kantstillede, afrundede  tænder, der 
ligesom savskiftet  kan optræde når som helst. Den gotiske kirketype afviser 
i sin store nøgternhed så godt som ethvert ornament, der ikke kan dannes af 
en almindelig munkesten eller højst en skrå eller afrundet  kant . 

De enkelte formsten  skylder ikke de laalandske bygmestres fantasi  deres 
opståen. Som foran  omtalt kan hver eneste af  dem føres  tilbage til lombardiske 
forbilleder,  den halvrunde søjlestav på Tilleses apsis f.  eks. til kirkerne i 
Modena eller den lille S. Marto i Novana, spærfrisen  til S. Rufillo  i Bologna, 
den krydsede buefrise  langs Godsted-gavlens taglinier til adskillige kirker i 
i Pavia o. s. v. Men det sidste motiv kendes også fra  Jüterbogk i Brandenborg, 
og bue- og rudefriser,  klo- og trekantkapitæler forekommer  nøjagtigt i den 
laalandske form  på Lybæk-egnen, mens andre detailformer  uden vaklen er 
henført  til sjællandske forbilleder.  Må det med det foran  (s. 1507) anførte  god-
tages, at de laalandske formsten  er importvarer, bliver det straks forståeligt, 
at danske og nordtyske former  kan trives på samme kirke, og at de ikke lader 
sig anvende som ledetråd for  bygningens arkitektur og end ikke, eller i hvert 
fald  kun med stor forsigtighed,  kan benyttes i vor søgen efter  bygmester-
fællesskab.  De repræsenterer blot en smagsretning i tiden og har været anvendt 
efter  tilfældigt  behov, tilbud og måske forhåndenværende  beholdninger. Det 
forholder  sig med formstenene  omtrent som med andre dekorative motiver, 
f.  eks. de af  savskiftebånd  i trekanter opdelte gavlfelter,  der ikke kan føres 
tilbage til en enkelt bygmester og ikke engang til en bestemt skole, men er 
ret tilfældigt  anvendt på kirker over hele området, som må være opført  til 
vidt forskellige  tider. 

Skulptur.  Naturstenskirkerne har i nogen grad været udsmykket med skulp-
tur, men granitskulpturen når hverken i forholdsvis  omfang  eller i kunstnerisk 
kvalitet op på højde med den jyske granitkunst. Dette hænger måske til dels 
sammen med, at Laaland kun har to tympana, hvoraf  det ene er glat, mens 
det andet, på Halsted (s. 596*), kunstnerisk på flere  måder er mærkeligt. Re-
lieffet  viser to modvendte, svævende engle, der holder armene frem  mod hin-
anden og synes at bære eller støtte en kronet kvindefigur.  Mens englene er 
temmelig groft  hugget og på ingen måde skiller sig ud fra  almindelig romansk 
granitkunst, er kvindens hoved af  stor skønhed og finhed.  Måske fremstiller 
det hele Marias himmelfart,  hvilket i sig selv er mærkeligt, hvis relieffet  sam-
men med kirken er ældre end 1177, idet Mariadyrkelsen på det t idspunkt 
endnu ikke havde nået sin blomstring. Det er dog på dansk grund ikke uden 
parallel, da der på det gyldne alter fra  Lisbjerg findes  en meget lignende frem-
stilling fra  ca. 11501. Det kan ikke udelukkes, at den store forskel  i behand-

1 P. Nørlund, Gyldne altre, Kbh. 1926, pl. II. 
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lingen af  Maria-hovedet og de andre dele skyldes en i gotisk tid foretaget  op-
hugning. En kvader på Halsted har et relief  af  en mand, der med sværd og 
skjold kæmper mod en stor løve (s. 597), hvor kunstneren måske, med en 
misforstået  henvisning til kirkens værnehelgen, S. Samson af  Konstantinopel, 
har fremstillet  Samsons kamp, men samme motiv kendes dog fra  en billed-
kvader på Skrøbelev kirke på Langeland1 . Det kunstnerisk meget jævne ar-
bejde i Halsted er interessant ved den omhyggelige redegørelse for  ride-op-
slidsningen i mandens korte kjortel. Denne ridder har ikonografisk  megen 
lighed med en tilsvarende figur  på Ringsebølle kirkes søndre døroverligger 
(s. 653*), der i det hele er udarbejdet i dybere relief  og med større omhu. 
Begge riddere bærer sværd og stort t rekantet skjold, og deres modstandere 
må begge steder opfattes  som repræsentant for  de onde magter, i Ringsebølle 
i skikkelse af  en troldeagtig mand med økse og rundt, naglebeslået skjold. 
Denne fremstilling  har en forbløffende  lighed med en mosaik i S. Maria Mag-
giore i Vercelli2, hvor ridderen har ganske samme bevæbning, og hans mod-
stander, en neger, et rundt skjold. En indskrift  forklarer  billedet som Rolands 
kamp. Samme forestillingskreds  eller måske beslægtede forbilleder  må ligge 
bag begge fremstillinger.  Ringsebølle har desuden en billedkvader med et 
udyr, ornamentale små buefriser  og planteslyng samt et mandshoved, der 
ligesom et tilsvarende hoved på Halsted og det meget smukke, i højt relief 
stående hoved på Hunseby (s. 906) måske er et stifterbillede.  Hunseby-hovedet 
har samme lange, omhyggeligt opsatte overskæg som Toste på stifterrelieffet 
fra  Sdr. Kirkeby (s. 1381*), der sammen med det tilhørende Kristus-relief er 
udført  i gotlandsk kalksten og tæller blandt Danmarks mest udtryksfulde 
senromanske stenskulpturer. En mærkelig modsætning hertil danner de i 
kridtsten udskårne stifterbilleder  på nabokirken Sdr. Alslev (s. 1396*), der er 
helt blottet for  kunstnerisk kvalitet, men som ikke uden humor skildrer den 
sværdbærende herremands brede korpus og hans lille kone. Måske er en mands-
figur  i lang kjortel på Horbelevs kor ligeledes et stifterbillede  (s. 1434). Der-
imod er de små, menneskelignende figurer,  vist af  kridt, der er indsat i mur-
værket på Skovlænge, Herredskirkes tårn og Utterslev, formodentlig  at be-
tragte som et ornament. Det samme gælder de mandehoveder (af  kridt som 
hvælvingskonsol, deraf  tre udvendig på Horbelevs tårnmur) og af  tegl som 
buekonsol, der findes  på ikke så få  af  kirkerne. Kors, liljer og geometriske 
figurer  findes  på såvel granit som kridt i former,  der påminder om døbefon-
tenes ornamentik. Den gotiske stenskulptur er meget sparsom og indskrænker 
sig, udover de foran  omtalte konsolhoveder, til et mærkeligt granitrelief  af 
den korsfæstede,  omgivet af  marterredskaberne, på Maribo domkirke (s. 41*), 

1 Mackeprang, Døbefonte,  fig.  s. 117. 
2 A. K. Porter, Lombard Architecture III , Yale 1917, s. 464, pi. 215, 4. 
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hvortil det måske er kommet andet steds fra 1. Endvidere har Nr. Vedby en 
række unggotiske kridtstenskonsoller under gjordbuerne, hvoraf  den ene har 
et lille, udmærket karakteriseret oksehoved (s. 1174*). Et forsøg  på at be-
tragte dette hoved som det meklenborgske våbendyr, fordi  Falster i perioden 
1326—48 var pantsat til de meklenborgske fyrster,  må opgives, dels fordi 
oksehovedet mangler kronen mellem hornene, der vistnok er en uundværlig 
del af  det meklenborgske våben, dels fordi  kirken antagelig er lidt ældre. 

D A T E R I N G S P R O B L E M E R 

Direkte datering ved opgivne årstal findes  ikke for  nogen af  kirkerne af 
romansk type. Fra den ældre middelalder kan overhovedet kun to tidsan-
givelser fremdrages,  nemlig at kaldsretten til Halsted kirke i 1177 af  kronen 
blev overdraget til Ringsted kloster2, og at biskop Gisike (1286—1300) har 
skænket relikvier til alteret i Stokkemarkes tilbyggede apsis (s. 458). For 
Halsteds vedkommende tør man gå ud fra,  at det drejer sig om den nu stående, 
smukke kvaderstenskirke, der godt kan have stået i 25 år eller mere, da over-
dragelsen fandt  sted; apsiden i Stokkemarke skiller sig tydeligt ud fra  den 
oprindelige teglstenskirke som et ret groft  stykke arkitektur. I den således 
indkredsede periode 1150—1300 udfylder  naturstenskirkerne naturligt det 
første  afsnit,  idet der ikke er noget, der tyder på, at de er væsentligt ældre, 
da de savner de ældre romanske kirkebygningers særlige kendetegn og deres 
profileringer  som foran  (s. 1561) omtalt er temmelig slappe og sløje, som det 
i reglen vil være tilfældet  ved en stilperiodes udklange. At kirkerne i de to 
falsterske  Kirkeby'er er af  natursten, skal ikke forbigås  og kan sikkert tages 
som tegn på en relativ høj alder, men mens Nr. Kirkeby er grov og uden 
karakteristiske detailler, peger enkelthederne i Sdr. Kirkeby (s. 1379) både 
ved deres materiale, gotlandsk kalksten, og udførelse  mod 1100'ernes slutning. 
At teglbrændingskunstens indførelse  ikke med eet slag sætter en stopper for 
arbejdet med natursten ses alene deraf,  at Fæmø granitkirke er sengotisk, og 
i Stubbekøbing er tegl anvendt som sekundært materiale ved kritstenskirkens 
opførelse.  Denne sidste kirke må derved og ved sine af  sjællandsk arkitektur 
betingede former  dateres til tiden op mod 1200. Døbefontene  yder ingen hjælp 
ved naturstenskirkernes datering, end ikke ved den relative. Som det vil ses 
af  listen s. 1509, har ganske vist fire  ud af  de tolv granitfonte  af  romansk type, 
men de er for  plumpe til at tillade en skarpere datering, og lignende fonte 
findes  fordelt  i alle amtets kirker, selv i de udpræget gotiske kirker. Erindlevs 
mærkelige kleberstensfont  er af  gotisk type (s. 696*). Den gotlandske font,  fra 

1 M. Mackeprang: Christi Lidelsesredskaber — Christi Vaaben, Aarb. 1951, s. 184 f. 
2 Dän. Bibl. III , 139. 
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begyndelsen af  1200'erne, som vistnok har hørt til Søllested, bekræfter  ind-
trykket af  denne kirkes sene opførelsestid.  At behovet for  kirker på Knud VI's 
tid skulle have været tilfredsstillet  med forhåndenværende  naturstenskirker, 
er der ingen grund til at tro. Et blik på kortet s. 1489 vil vise, at de ligger 
samlet i grupper og flere  steder med mindre end 5 km indbyrdes afstand, 
mens den østligste trediedel af  Laaland slet ingen har. Vi må derfor  forestille 
os et sæt af  ældre kirker, formentlig  af  træ, som efterhånden  er forsvundet, 
da det store teglstensbyggeri tog fat. 

Teglstenskirkerne repræsenterer en enorm byggevirksomhed inden for  et for-
holdsvis begrænset tidsområde, og et forsøg  på at tidsfæste  den må uvilkårligt 
tage hensyn til de i landet rådende politiske og økonomiske forhold.  Ven-
dernes hærgninger gjorde Absalon ende på, men Østersøen var alle dage en 
yndet tumleplads for  sørøvere, således som vi endnu sidst i 1300'erne ser med 
Vitalianerne, og i hvert tilfælde  i kystegnene kunne man aldrig føle  sig sikker, 
løvrigt vides voldsomme begivenheder i stor stil ikke at have fundet  sted, 
omend Nykøbing blev erobret i 1253, og med Stubbekøbing som lidelsesfælle 
igen blev plyndret i 1289, samt at Laaland så sent som 1510 blev hærget; alt 
væsentligt lybækkernes værk. Det er imidlertid et spørgsmål, hvor meget 
kongernes storpolitik og rigets fremgang  eller modgang har influeret  på lands-
byernes kirkebyggeri. To andre forhold  har sikkert været langt vigtigere: han-
delen med Nordtyskland og øernes magthaver. På egne småskuder har bøn-
derne sikkert i umindelige tider drevet handel med deres landbrugsprodukter 
på Nordtyskland og har formentlig  som returlast medtaget bl. a. mursten. 
Vi ved, at handel er sket på denne måde, thi 1547 søgte Christian I I I at lægge 
bånd på trafiken, antagelig tilskyndet af  købstæderne, og den har derfor  nok 
været af  betydeligt omfang.  Vi tør vist nok gå ud fra,  at den har været 
gennemført  uden hensyn til kongeabdikationer, pantsættelser og krige. Magt-
haverne har i lange perioder været fyrstelige  lensmænd. Allerede Valdemar I 
skal have givet dele af  Laaland til venderfyrsten  Pritslav, hvis søn Knud 
havde øen som len. Christoffer  I havde som prins Laaland-Falster og efter  1260 
havde Valdemar Sejrs søn Knud Laaland. 1326 fik  grev Johan den Milde øen 
i pant og Meklenborg-fyrsterne  havde Falster indtil Valdemar Atterdag 1347 
fik  øerne i sin hånd. 1320—60 er blevet betegnet som en periode med fred  og 
fremgang  for  riget, men det er dog tvivlsomt, om kirkebyggeriet — uanset 
selve den fyrstelige  panthaver — kan have haft  fredelige  vilkår. Fyrsten havde 
svært ved at styre sine slotsfogeder,  der nok har vidst at sætte deres bønder 
i arbejde på anden måde. Vi kan minde om, at det mægtige Ravnsborg på 
Laalands nordkyst blev rejst 1335, men må da studse over, at den nærmeste 
kirke, Birket, netop må antages at være bygget på dette t idspunkt eller kort 
efter.  Det kan forklares  ved, at der til opførelsen  af  borgens bygninger har 
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været samlet en overflødighed  af  både byggematerialer og håndværkere, og 
at kirken har været afslutningen  på aktiviteten. Det er værd at bemærke, 
at netop den første  halvdel af  1300'erne har forsynet  kirkerne med de skøn-
neste kunstværker især korbuekrucifikser  og kalkmalerier. Dette siger intet 
om bøndernes forhold,  men beviser, at kunsten i kirkerne havde gode vilkår 
under fremmedherredømmet.  Resultatet af  ovenstående lille redegørelse må 
være, at fraregnet  korte perioder, hvor det virkelig gik på livet løs, kan ingen 
politiske begivenheder antages at have stået som absolut hindring for  kirke-
byggeriets rolige udvikling. 

Vender vi tilbage til dateringsproblemerne, har vi da kun kirkerne selv som 
ledetråd. Bedømt efter  deres stilpræg gennemløber de alle faser  fra  senromansk 
tid op til de gotiske klosterstiftelser  i første  halvdel af  1400'rne og med Kappel 
kirke, til hvilken årstallet 1464 er knyttet , som den yngste. Lidt nærmere kan 
vi komme ved studiet af  de enkelte kirker. Hvis vi betragter Ryde (s. 391) 
som den ældste, vil vi se, at dens plan ikke, som i højromanske kirker, er ud-
stukket udelukkende over et system af  kvadrater, men at vi her møder den 
ligesidede trekant (s. 1507), der skulle komme til at spille en ikke uvæsentlig 
rolle i den gotiske arkitektur 1 . I de derefter  følgende  kirker møder vi, som foran 
påvist, hele det teoretiske konstruktionsapparat med gyldne snit, diagonaler 
og cirkelslag, som tilhører den gotiske arkitektur, og som bl. a. medfører  den 
stejle tagrejsning. Trods alle apsider, rundbuer og dobbelt smigede vinduer 
må vi da godtage, at teglstenskirkerne på Laaland-Falster tilhører den gotiske 
arkitektur. Selv de, der ved en flygtig  betragtning gør indtryk af  at være 
ældre i stilpræg, end hvad man ellers betegner som overgangsstil. Imidlertid 
ligger øerne jo så at sige klemt inde mellem Esrom-egnens kirkebygninger, 
Gumløse i Skåne og cistercienserarkitekturen på Rygen, der alle ligesom Her-
lufholms  kirke har detailler, vi genfinder  på Laaland-Falster. Hvis øernes 
kirker var samtidige med de her nævnte, måt te også karakteren af  selve deres 
arkitektur være overensstemmende. Og dog finder  vi, at de »fremmede«  kirker 
svarende til deres sikre dateringer (Gumløse 1191, Bergen på Rygen 1193) 
helt har bevaret den romanske stils præg, ikke mindst fremhævet  ved den 
lave taghældning (Herlufsholm,  D.K. V, Sorø Amt, s. 1118). Springet fra 
kulturcentrenes arkitektur, fra Eskils og Absalons byggepladser til Laalands 
kirker er så stort, at de i tid må være adskilt ved en lille menneskealder, og 
vi vil derfor  formode,  at den laaland-falsterske  teglstensarkitektur af  romansk 
type sætter ind ved 1220—25. De tre-sidede apsider på Eskilstrup og Saks-
købing er gotisk prægede, men tydeligt ældre end forannævnte  apsis på Stokke-
marke fra  1286—1300. På Sakskøbing, hvor skibet, som det så ofte  er til-

1 G. Dehio: Untersuchungen über das gleichseitige Dreieck als Norm gotischer Bau-
proportionen. Stuttgart 1894. 
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fældet,  er yngre end koret, er skibet relativt meget stort; det er fristende  at 
sætte dette i forbindelse  med byens vækst efter  dens ophøjelse til købstad, 
hvilket formentlig  fandt  sted i Erik Plovpennings tid, altså i 1240'rne eller 
lidt før  i overensstemmelse med, at Laalandslisten fra  1231 benytter lands-
bynavnet Sakstorp, mens den yngre byliste kender købingen. Benyttelsen af 
rundbuer og i det hele taget romansk stilpræg langt op i gotisk tid er vel-
kendt andet steds fra.  Således finder  vi i Lombardiet en romansk apsis fra 
1353 på S. Michele kapel i S. Michele di Pievepelago1, og i selve gotikens 
moderland, Frankrig, skal være opført  romanske kirker i 1400'erne2. Fra dansk 
grund kendes Torbenfeld  på Sjælland fra  1457 med romansk plan, Marie 
Magdalene på Djursland fra  1424—49 har endog romansk apsis og Allerup 
kirke på Fyn fra  1307—08 har foruden  spidse buer smigede rundbuede vin-
duer 3 . (Det er dog et spørgsmål, om det her drejer sig om en ombygget romansk 
kirke). Det Maribo amt nærmeste eksempel er vistnok Karise kirke fra  1261, 
der har rundbuede romanske vinduer, deriblandt et trekoblet af  nogen lighed 
med Idestrups, og på koret en taghældning, der er stejlere end sædvanligt på 
romanske kirker, omend den ikke er så stejl som på de laaland-falsterske. 

Her drejer det sig om godt 70 kirker, som jo ikke alle kan være rejst i løbet 
af  nogle få  år, og som tydeligt gennemløber en udvikling mod de gotiske stil-
former.  Det er derfor  vist ikke urimeligt at regne med en byggeperiode på 
ca. 50 år, altså indtil 1270—75. 

Derefter  antager kirkebygningen form  af  et gotisk langhus med tresidet 
korgavl og beregnet på overhvælving. Af  denne type har vi på grund af  ribbe-
profilet  og andre detailler tidsfæstet  Nr. Vedby til slutningen af  1200'erne 
(s. 1171), hvilket iøvrigt er i god overensstemmelse med dateringen af  kirkens 
korbuekrucifiks.  Formen, der holdt sig næsten hele middelalderen ud og 
utvivlsomt er kommet til norden fra  Nordtyskland, har måske nået sin store 
udbredelse på Laaland-Falster i de perioder i 1300'erne, da øerne var underlagt 
fremmede  magthavere. Af  de gotiske købstadskirker må Nysted være fra 
o. 1300 og er nær knyt te t til flere  af  landsbykirkerne, mens de andre, der er 
daterede, Maribo 1416—46, Nykøbing efter  1419 og Nakskov fra  samme år 
og det meste af  århundredet ud, ikke synes at have påvirket byggeriet på 
øerne iøvrigt. I de sidste kirker, Kappel fra  1460—70, Askø og Majbølle, synes 
man at have grebet tilbage til romanske planformer.  De bærer tydeligt præg 
af  en arkitektur i opløsning. 

Til støtte for  dateringsforsøgene  har vi kalkmalerierne og det ældste løse 
inventar, hvilket her vil sige døbefonte  og udskårne figurer,  især korbue-

1 A. Kingsley Porter, Lombard Architecture I, New Haven 1917. 
2 Enlart, Manuel d'Archéologie Francaise I, 85. 
3 Aarb. 1914, s. 154 ff. 
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krucifikser.  Kun for  kalkmaleriernes vedkommende er vi sikre på, at der ikke 
har fundet  en overflytning  sted, eventuelt fra  en ældre kirke. Blandt de hidtil 
fundne  kalkmalerier er kun to tidsfæstet  til o. 1200, nemlig i Horbelev og Nr. 
Kirkeby, der begge er romanske naturstenskirker, og på kridtstensmurværket 
over Stubbekøbing korbue er en dekoration fra  1250—1300. Alt dette kan 
være udført  een eller to menneskealdre efter  kirkernes opførelse.  Stadagers 
ældste kalkmaleri sættes til o. 1250. Blandt de under beskrivelserne af  de en-
kelte kirker angivne kalkmaleridateringer til perioden 1250—1300, er der kun 
i Eskilstrup (s. 1302) og Aastrup (s. 1464) tilstrækkeligt bevaret til, at da-
teringen har bærekraft  (se sagregister), og i alle tilfælde  modsiger de ikke den 
foran  anførte  tidsfæsteise  for  bygningerne. Yngre blandt kirkerne af  romansk 
type er Gundslev, Nr. Alslev og Brarup, der alle har kalkmalerier fra  o. 1300. 
Et knælende ægtepar malet i Brarups korhvælv kan være kirkens stiftere,  og 
i så fald  er denne spidsbuede kirke med romansk plan temmelig ung. I det 
foregående  er Kippinge sat som ældst blandt kirkerne af  gotisk plantype, dens 
kalkmalerier fra  første  halvdel af  1300'rne er dog næppe fra  kirkens aller-
første  dage sålidt som Vesterborgs fra  århundredets sidste halvdel. Kalk-
malerierne i Majbølle viser, at kirken må være opført  før  1400. Det vil af  denne 
flygtige  gennemgang af  kalkmalerierne ses, at de i intet tilfælde  byder på 
overraskelser, hvad dateringen af  kirkerne angår, men at de i hvert tilfælde 
viser sig at være yngre, ofte  flere  årtier, end kirkerne, de hører til. 

Døbefonten  er et uundværligt tilbehør til enhver kristen kirke, klosterkir-
kerne ene undtaget. Normalt regner man i Danmarks romanske kunst med, 
at fontene  er jævngamle med kirkerne. På Laaland-Falster synes forholdene 
ikke at være så simple. Flertallet af  granitfontene  er så plumpe og enkle i 
form,  at selv om de betegnes som romanske, er de i virkeligheden temmelig 
tidløse og kan i hvert tilfælde  godt trækkes langt op i 1200'erne. Tvivlen om 
granitfontenes  ægte romanske datering er også rejst andet steds (Mackeprang, 
s. 99, 104). Ene fontene  af  sydfynsk  type i Danmare, Utterslev og Krønge 
er såvel teknisk som ornamentalt finere,  men der er intet i vejen for  at betegne 
dem som senromanske og placere dem et godt stykke op i 1200'erne, således 
at de kan være samtidige med deres kirker. Det samme gælder den skånske 
font  fra  Arninge. Vanskeligere stiller det sig med de gotlandske fonte.  Den 
ældste og fineste  af  dem alle, Løjtoftefonten,  henføres  til 1150'erne1 og må 
således være ældre end teglstenskirken. Det samme gælder formentlig  Skelby-
fonten,  som sættes til o. 1200. Desværre er Skelby kirke selv helt ombygget 
og kan derfor  ikke sammenlignes med fonten.  En del af  øernes 17 eftermiddel-
alderlige fonte  er sikkert erstatninger for  gotlandske, således som vi ved, det 
er tilfældet  i Sakskøbing, Kippinge og fl.  st. De øvrige 36 gotlandske fonte 

1 J. Roosval i Fornvännen 1925. 
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er af  typer, der med fuld  ret betegnes »eksportfonte«.  De står her tættere, end 
noget andet sted i Danmark, et forhold,  der ikke udelukkende kan forklares 
med henvisning til øernes beliggenhed i forhold  til sejlruterne på Gotland. 
Fontene er smukt grupperede og daterede af  dr. Mackeprang1 , men hoved-
massen af  dem er uden altfor  sikre stilistiske kendetegn, og dateringen hviler 
derfor  delvis på vurderingen af  de tilhørende kirkers alder. Vi må derfor  passe 
på ikke igen at datere kirkerne efter  fontene.  Materialet er stort nok til at 
give et vist overblik (sml. listen s. 1509 ff.).  Det er da mærkeligt, at blandt 
naturstenskirkerne har ikke mindre end seks gotlandske fonte.  Deriblandt er 
Fæmø kirke yngre end sin font,  mens Horbelev og begge de falsterske  Kirke-
by'er må være ældre. Landet og Søllested har fonte  af  den ældste type, der 
antagelig opstår i begyndelsen af  1200'rne, og det kan ikke afvises,  at disse 
kvaderkirker kan være så unge. Til gengæld findes  i de høj gotiske kirker kun 
to gotlandske fonte,  men lige så mange eller flere  granitfonte  af  romansk type. 
Seks af  disse kirker, foruden  klosterkirkerne, mangler helt middelalderlige 
fonte,  og det kan jo være gotlændere, der er kasseret. Blandt fontene  af  ældre 
type, 1200—60, står 10 i kirker, som arkitektonisk passer dertil, mens 3 er 
ældre end kirkerne, mest grelt i Engestofte,  hvor vi med ret stor sikkerhed 
dog ved, at der har været en tidligere kirke. De noget yngre fontetyper,  hvorfra 
en fod  er dateret år 1300 (Sdr. Kirkeby, s. 1386), er, foruden  i de omtalte 
naturstenskirker, fordelt  i tre teglstenskirker, der må være ældre end fontene, 
og fem,  der passer godt i alder og i hvert tilfælde  er yngre end de kirker, hvor 
den senromanske font  dominerer. Blot skal fontetypens  opståen føres  noget 
længere tilbage i tiden og — som det i og for  sig er ganske rimeligt — have 
kontakt med den foregående  type, hvis afslutning  er sat til 1260. Kun tre af 
fontene  tillader en skarpere stilistisk datering. Det er de to smukke løvværks-
fonte  fra  Tirsted (o. 1275) og Bursø (o. 1350), hvoraf  den første  må være lidt 
og den anden meget yngre end kirken. Endvidere Birketfonten  (o. 1350), der 
i alder nøje svarer til den for  kirken antagne. 

Resultatet af  denne fonteundersøgelse  er således, at to af  granitkvader-
kirkerne muligvis først  er opført  efter  år 1200, at de fleste  af  teglstenskirkerne 
af  romansk type tilhører tiden op mod 1250, og at kirkerne blandt dem med 
gotiske stilpræg ligger ved 1260 og noget der efter.  Men dateringsvanskelig-
heder for  fontene,  omflytninger  og fornyelser  skaber usikkerhed. 

Den sidste mulighed for  at finde  hjælp til datering af  kirkerne ligger i kor-
buekrucifikserne.  Af  tidlig gotisk type findes  kun tre, alle fra  slutningen af 
1200'rne. I Nr. Vedby falder  denne datering sammen med den for  kirkebyg-
ningen antagne og støtter således på en betydningsfuld  måde den ikke uvigtige 
konstatering, at den højgotiske langhustype med tre-sidet østgavl opstår før 

1 Mackeprang, Døbefonte,  s. 367 ff. 
Danmarks Kirker, Maribo amt 99 
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år 1300. De to andre af  denne krucifiksgruppe  hænger i ældre kirker. Fra 
begyndelsen af  1300'rne findes  så mange korbuekrucifikser,  at man må regne 
med, at flertallet  hører til de nu stående kirker, herunder Nr. Alslev og Brarup, 
der må være opført  tæt ved år 1300. Brarup ejer desuden en smuk Madonna 
dateret til o. 1225. Den må være bragt til kirken, der umuligt kan være bygget 
så tidligt. Et lignende forhold  kendes fra  Fæmø, hvor den nuværende kirke 
ikke kan være ældre end o. 1500, men hvor korbuekrucifikset  er fra  o. 1300. 

T Ø M M E R K O N S T R U K T I O N E R 

Bjælkelag  og tagværker  synes altid at have været af  eg. Hvor bjælkerne er 
bevaret, adskiller de sig ikke fra,  hvad der kendes andet steds fra.  Dog er der 
en ejendommelighed, der efter  det bedst bevarede eksempel er kaldt Glos-
lundeloft  eller Gloslundeknægte (s. 356*). Det består i, at en lille, på forsiden 
svagt hulet, knægt fra  et hul i muren går op under bjælken; knægt og bjælke 
har på undersiden været beklædt med påsømmede brædder, der for  neden er 
løbet af  i en >-formet,  hugget rille i muren, som tillige begrænser vægpudsen. 
Konstruktionen kan findes  både i kor og skib på langvægge og gavle og har 
altså dannet et bræddeloft  med store hulkehle. Den kendes i 19 kirker lige fra 
Tirsted-gruppens til en gotisk præget kirke som Fejø. Disse kirkers måle-
enhed varierer jævnt mellem 28,93 cm og 31,88 cm, og lofttypen  kan således 
ikke være begrænset til et snævert tidsafsnit  eller være en enkelt bygmesters 
yndlingskonstruktion. Den er sikkert mere udbredt end til de 19 kirker, idet 
den kan være skjult i mange fladloftede  kirker, da den jo kun lader sig kon-
statere, hvor der senere er indbygget hvælv. En beslægtet form  findes  i de 
tøndehvælvede bræddelofter,  der har sat halvrunde spor på gavlene i Vaalse 
og Gundslev. Også her er hugget en >-formet  rille, som danner grænse for 
vægpudsen, men som har sine fodpunkter  inden for  murflugterne  og derfor 
forudsætter  en udbygget konsol. Denne lofttype  er konstateret i Skørpinge 
på Sjælland (D.K. Sorø a., s. 810), mens det flade  Gloslundeloft  så vidt vides 
ikke er truffet  uden for  Laaland-Falster, hvor endda den overvældende mængde 
findes  på Laaland (kun to på Falster), og således synes at have sin hovedtil-
knytning til den laalandske teglstensarkitektur. 

Tagværkerne  følger  de almindeligt kendte retningslinier. I flere  af  de romanske 
naturstenskirker er umiskendelige spor af  oprindelige åstage med rygnings-
planke, således i Torkilstrup (s. 1132) og i Hunseby (s. 910). I Horbelev (s. 1435) 
har der desuden været sideåse fra  hvis overkant der har gået skråstænger fra 
spær til bjælke. Lignende forhold  iagttages i nogle af  de ældre teglstenskirker. 
I Rydes kor (s. 395*) har der på langs over den samtidige tøndehvælving 
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ligget en svær bjælke, hvorpå der har stået stolper op til en trekantet , endnu 
bevaret rygås. Over den ses hullet til en trekantet tagkøl. Noget lignende har 
forholdet  været i Stokkemarke (s. 453) og Hillested (s. 836). I Østofte  ligger 
en krum bjælke over apsidens kuppel (s. 856*). Den modtager fem  stikbjælker 
og bærer på midten en kongestolpe på hvis top syv spær hviler. Også Ryde-
apsiden har en lille kongestolpe. De romanske murlægter på langmurene er 
enkelte steder iagttaget som brede egeplanker med en opstående kam (Glos-
lunde, s. 357*). Den romanske spærfagstype  med lange skråstivere mellem 
midte af  bjælke og midte af  spær er flere  steder senere blevet omdannet efter 
gotisk mønster med lange krydsbånd, særlig hvor man har måt te t skære bjæl-
kerne bort for  indbygning af  hvælv. På spærenes undersider er ofte  naglet 
svære, skråtstillede stormlægter, og en langsgående afstivning  med store kryds 
og kongestolper er i flere  tilfælde  indbygget; i tårntagværkerne hører konge-
stolperne ikke sjældent med til den oprindelige konstruktion; hvor der er tale 
om pyramidespir, er kongestolpen jo uundværlig. I Hunseby (s. 911) har spær-
fagene  huljernsnummerering af  en ejendommelig, skrifttegnslignende  form, 
ellers synes de ældre nummereringer oftest  at være øksehugne streger. Den 
åbne tagstol har sikkert været anvendt en del. Fra gotisk tid kendes den i 
Torebys sideskibe (s. 1007—09) og i Krønge (s. 743) og Vaabensted (s. 927) 
våbenhuse, men den kan, ligesom Gloslunde-loftet,  have været mere almindelig. 

Klokkestablerne  er bevarede seks i tal, men som kortet, s. 1489 og listen, 
s. 1496 f.  viser, haves efterretninger  om yderligere 22, og formentlig  har antallet 
været endnu større, der har måske endog hørt en stabel til hver eneste kullet 
kirke. Konstruktionen består af  en slank pyramidestub af  svær eg omkring 
en midtstolpe og afstivet  med lange ranker eller kortere skråbånd (fig.  36 og 
37). Kun Birket og Søllested har nu sadeltag, der måske er den oprindelige 
tagform,  de andre er dækket af  lave pyramider. Udvendig er siderne overalt 
klædt med brædder. Figurerne viser en analyse af  målene på to af  stablerne. 
At tømmeret er t i ldannet i rene mål i fod  er kun i overensstemmelse med god 
håndværkerskik, men det overraskende er, at disse klokkestabler, såvelsom 
de øvrige hvorfra  opmålingsmateriale foreligger,  er opført  i samme fod  som 
kirkerne, de tilhører, for  Søllesteds vedkommende 29,63 cm, ved Birket 31,65 
cm. Vi kan deraf  drage den i og for  sig naturlige slutning, at klokkestablerne 
er opført  samtidig med kirkerne og af  samme bygmester. Søllested er en granit-
kvaderkirke fra  o. 1200 (?), Birket kan dateres til o. 1350. 

Klokkestablerne er ikke et særkende for  Laaland-Falster. I det nuværende 
Danmark findes  endnu meget smukke eksempler i Sønderjylland, og dokumen-
tarisk kendes de fra  Sydfyn,  men ikke der udover, og konstruktionen kan 
således vist betegnes som en Østersøforeteelse,  sikkert med forbindelse  til 
Sverige, hvor klokkestabler kendes i stort tal og i meget varierende former. 

99* 
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Æ N D R I N G E R O G T I L F Ø J E L S E R 

I middelalderens løb og i de følgende  århundreder modtog flertallet  af  kir-
kerne en række ændringer og tilføjelser.  I den henseende deler de skæbne 
med kirkerne i det øvrige land, og vi skal derfor  her indskrænke os til at hen-
vise til sagregisteret og kort nævne et par karakteristiske enkeltheder. 

Hvælvinger  blev kun undtagelsesvis indbygget samtidig med kirkens op-
førelse,  og da kun i koret. En undtagelse herfra  er apsiden, der vistnok altid 
har fået  sit halvkuppelhvælv med det samme, i Tillese med indbyggede lyd-
potter (s. 342*); desuden Stubbekøbings grathvælv i søndre sideskib (s. 260). 
De øvrige er markeret på 1000-dels planerne s. 1508 ff.  Værd at mærke er Rydes 
helstens tøndehvælv (s. 394) og Brarups sene helstens krydshvælv med halv-
rundt profilerede  ribber (s. 1246). De gotiske hvælvinger følger  de sædvanlige 
retningslinier; en karakteristisk enkelthed er dog de skrå vederlagsbånd på 
eet eller flere  skifters  højde, som samler vægpillernes false  under vederlaget. 
Denne ikke helt vellykkede detaille kendes vel andre steder, Slesvig, Møen, 
men ikke så udbredt som her. Et ikke ubetydeligt antal hvælv er indbygget 
efter  reformationen  i middelalderlige former.  Dette er ikke mindst tilfældet  i 
købstadskirkerne, Nykøbing 1613—15, Nysted 1649, Rødby 1690; men også 
i landsbykirkerne kendes de, f.  eks. i Tillese, hvor der 1625 i vestforlængelsen 
er bygget et hvælv af  munkesten, som ganske ligner et middelalderligt. 

Tårne  præger i langt mindre grad de laaland-falsterske  landskaber end de 
danske øer iøvrigt. Det skyldes måske, at vore kirker har haft  tømrede klokke-
stabler, således at det af  hensyn til klokkernes anbringelse ikke har været 
nødvendigt at opføre  et muret tårn, og dog ser vi adskillige steder dokumen-
teret, at dette er gjort uden hensyn til, at der på stedet fandtes  en klokkestabel. 
Man kan kun undre sig over, at sognet — ofte  i urolige tider — har kunnet 
give sig i kast med den store opgave, der i omfang  kan sidestilles med selve 
kirkens opførelse  og kræver lige så mange munkesten, ca. 100.000. Man fristes 
til at tillægge de murede tårne fortifikatorisk  betydning, dog i udpræget 
defensiv  retning, således at de i ufredstider  kunne t jene som tilflugtsrum  for 
sognets befolkning,  i hvert fald  den ikke våbenføre  del. Under beskrivelserne 
af  tårnene er flere  gange nævnt lag af  radialt stillede bomhuller i de øvre 
stokværk, undertiden flere  lag over hinanden. De er dannet under opførelsen 
omkring temmelig tynde, oftest  runde stokke, der er blevet omgivet af  mørtel. 
Det er ikke almindelige stilladsbomme, idet stokkenes krumninger har gjort 
det umuligt at trække dem ud efter  tårnets fuldførelse  og der for  øvrigt en-
kelte steder endnu ligger rester af  træ i dem. De kendes mange andre steder, 
ikke mindst i fæstningstårne  både i Danmark (Korsør) og i udlandet. At de 
skulle være beregnet på at bære et udbygget tømmer-galleri, modsiges af 
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stokkenes runde form  og spinkle dimensioner, 10—15 cm, men nogen fyldest-
gørende forklaring  er, så vidt jeg ved, endnu ikke givet. 

Fraregnet de senromanske tårne, som er omtalt foran  (s. 1532), synes de 
meget svære tårne beregnet til pyramidespir og med meget sparsom dekoration 
at være de ældste. Østofte  (s. 851*) er et smukt eksempel på denne type. 
Senere i middelalderen fik  de hyppigst gavle med kamtakker og blændinger, 
i begyndelsen af  den sædvanlige danske type, men i tiden umiddelbart forud 
for  reformationen  med ret små kamtakker og en vrimmel af  småblændinger, 
der er samlede i stokværk (fig.  9). Typen har tidligere været betegnet »Næstved 
Præstø« og særlig tilskrevet Næstvedmestre (D.K. VI, Præstø a., s. 1060 f.), 
men de har vistnok deres fuldeste  blomstring på Falster, hvor Stadager viser 
det mest udviklede eksempel. Fig. 9 viser endvidere, at tårnets undermur på 
det nærmeste danner et gyldent snits rektangel, samt at korets og skibets i 
gotisk tid ombyggede gavle følger  det gyldne snits vinkel. 

G L A S M A L E R I E R 

Som vistnok overalt i Danmark har glasmalerier været sjældne. Det eneste 
bevarede er det smukke vindue fra  Døllefjelde  (s. 1047*), der måler 75 x30 cm 
— 1X2½ fod  i kirkens måleenhed på 30,02 cm — og viser ridderen hr. Henrik 
Plot. Det er malet o. 1400. Såvel i Døllefjelde  som i flere  andre kirker har 
der været malet adelige våbenruder både i senmiddelalderen, f.  eks. fra  1514—19 
i Stokkemarke for  lensmanden på Engelsborg hr. Albreth Glob og hans broder 
Anders, degn i Roskilde og provst i Odense*, og i efterreformatorisk  tid, de 
yngste omtalte i Maribo 1634—35. De er alle forsvundet. 

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

Den rent arkitektoniske dekoration som rødt skaktavlsmønster i vindues-
buerne (Tillese, s. 344) eller den foran  omtalte rødkalkning med hvide fuger 
på vægfladerne  falder  uden for  malernes egentlige kunstneriske virksomhed. 
Det samme gælder de talrige indvielseskors af  traditionel type, som undertiden 
kan være malet direkte på murstenen (Tirsted, s. 807). Først når vi møder 
billedfremstilling  på pudsede flader,  kan der tales om kalkmaleri. På Laaland-
Falster er de høj romanske kirker fåtallige,  og forekomsten  af  romanske malerier 
står i forhold  hertil. I Nr. Kirkebys apsis har der o. 1200 været malet en 
tronende Kristus på dybblå bund over en hjertebladsfrise.  Denne sidste 
(s. 1276*) viser såvel i kvalitet som type hen til den midtsjællandske skole. 
Fra Horbelev haves efterretning  om spor af  glorier og sømme på klædebånd 
i ophøjet stuk, og under hvidtekalken på triumfmuren  er set rester af  en geo-
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metrisk dekoration. De modellerede stukglorier holder sig langt op i 1200'rne 
ligesom det romanske maleris hovedmotiv: den tronende Kristus omgivet 
af  evangelisttegn eller apostle, i Eskilstrup (s. 1302*) dog erstattet af  Marias 
himmelkroning, men dette smukke billede er desværre ikke bevaret. 

Først fra  tiden op mod 1300 er billederne tilstrækkeligt velbevarede, til at 
man kan danne sig et indtryk af  dem. Virkelig fremragende  i kvalitet er ma-
lerierne på korets nordvæg i Eskilstrup (s. 1303*), hvor der på en tæppe-
mønstret baggrund er vist flugten  til Ægypten og fremstillingen  i templet, 
øjensynligt, som det vel i reglen har været tilfældet,  med et bogmaleri som 
forbillede.  Lidt yngre og knap så værdifuld  er den tronende Kristus og apostlene 
på Aastrups triumfmur  (s. 1464*). En noget lignende frise  er desværre helt 
ommalet i Stubbekøbing. Fra denne kirke er ligeledes forsvundet  et tæppe-
agtigt maleri med tre rækker apostle, engle og serafer  i gotiske arkader fra 
1300—25 (s. 270*). Malerierne fra  begyndelsen af  1300'rne i Toreby sakristi 
er i Majestas-fremstillingen  og ornamentiken endnu fastholdt  af  den romanske 
tradition, mens motivvalg iøvrigt og de naturalistiske blomster viser gotiken 
(s. 1010*). Det samme gælder de noget stivere billeder i Nr. Alslev apsis, der 
har særlig interesse ved at være Danmarks ældste daterede kalkmaleri, men 
med den drilagtige omstændighed, at de to sidste cifre  i årstallet ikke kan 
læses (s. 1193*). Til denne periode hører de smukt tegnede billeder i Brarup 
korhvælv, hvoriblandt ses et stifterpar  (s. 1249*). Lidt yngre er de manierede 
billeder i Kippinge (s. 1223*). Udmærkede eksempler på gotikens »skønne stil« 
findes  i mere eller mindre velbevaret tilstand over hvælvingerne, hvor de som 
oftest  har undgået overkalkning, men ikke håndværkernes skødesløshed. Sær-
lig lægger man mærke til Kristoforus-billederne  på nordvæggene i Herreds-
kirke (s. 578*), Sædinge (s. 787*) og Stadager (s. 1267). 

Fra midten af  1300'rne eller lidt senere er det interessante billede i Nr. 
Alslev af  den dømmende Kristus, der omgives af  naturalistisk fremstillede 
apostle, som i frie  grupper samler sig på siderne af  ham (s. 1194*). Dette 
billede har meget tilfælles  med den lidt yngre dekoration af  korhvælvingen i 
Østofte  (s. 857*), der igen må sammenstilles med hvælvmalerierne i V. Broby 
(D.K. Sorø a., s. 308) og er betinget af  billedopbygningen i mester Bertrams 
altertavle i Hamborg S. Petri eller et fælles  forbillede.  Bogmaleriets indflydelse, 
som så ofte  mærkes i kalkmalerierne, gør sig særlig stærkt gældende i en t ab t 
fremstilling  af  jomfru  Marias død fra  slutningen af  1300'rne i Sakskøbing 
(s. 140*). At kalkmalerier ligefrem  imiterer vægtæpper, er ligeledes et velkendt 
fænomen,  der er meget tydeligt i Lillebrændes kordekoration (s. 1151*) og i 
Maglebrændes Kristoforus-billede  (s. 1123*), der som sædvanligt sidder på 
nordvæggen. Blandt de mange »nådestole« er det stærkt ødelagte billede i 
Bursø (s. 766*) af  meget høj kunstnerisk kvalitet. 
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De kunstnerisk og ikonografisk  betydningsfulde  billeder i Tirsteds kor 
(s. 807*) røber tydeligt deres udspring fra  bogkunsten; deres værdi øges ved, 
at de ved indskrift  kan dateres til mellem 1400 og 1425. I 1400'rnes senere 
del er det yndefulde  i tegningen forladt  og erstattet af  kras realisme, som i 
den mærkelige pieta i Taagerup (s. 666*), eller folkelig  fortællelyst,  parret med 
trang til at udfylde  hvert eneste tomt rum i fladen.  Endnu kan fremstillingerne 
dog være af  betydelig monumentalitet, som i S. Anne kapel i Stubbekøbing 
(s. 272*), hvis billeder er nær beslægtet med malerierne i Roskilde domkirkes 
Hellig Trekongers Kapel fra  1460'rne og med dekorationerne i Vordingborg 1. 

De fleste  sengotiske kalkmalerier har erstattet kunstnerisk kvalitet med 
kulturhistorisk betydningsfulde  fremstillinger  af  dagliglivet indpasset i bibelske 
motiver og enkelte moraliserende billeder. Slutningen af  1400'rne er helt 
domineret af  den også i Præstø amt meget virksomme »Elmelundemester«. 
Af  ham selv eller hans elever kendes på Laaland-Falster store arbejder i 
mindst 10 kirker, sjældnere, som i Brarup, der må regnes til hans ældre ar-
bejder (s. 1250*), på væggene, men hyppigst på hvælvingerne. Blandt store 
arbejder fra  hans hånd kan iøvrigt nævnes Tirsted (forsvundet,  s. 810*), 
Taagerup (s. 667*) og Aastrup (s. 1466*). Blandt hans værksteds seneste ar-
bejder må vistnok regnes udmalingerne i Nr. Alslev skib, hvoriblandt en døde-
dans (s. 1196*) vestligst i skibet er af  betydelig virkning. 

I tiden op mod reformationen  har man i Fæmø malet en dommedagsscene 
samt Peder, Paulus og S. Nicolaus foruden  en nådestol over alteret (s. 886*), 
og i Radsted er lignende fremstillinger,  om end ikke så træsnit-agtige, malet 
i selve reformationstiden (forsvundne,  s. 987*). Så sent som o. 1570 er en døm-
mende Kristus på regnbuen vist i Olstrup (s. 709*), men ellers indskrænker 
de efterreformatoriske  dekorationer sig til adelsvåben, ornamentik og ind-
skrifter. 

B I L L E D S K Æ R E R - O G S N E D K E R A R B E J D E R 

Middelalder.  I intet andet amt er bevaret en så rig repræsentation af  træ-
skulptur fra  slutningen af  1200'rne og indtil udgangen af  følgende  århundrede, 
et tidsrum, som omfatter  sidste del af  den unggotiske og hele den høj gotiske 
stilperiode. 

Bortset fra  nogle ganske få  Maria- og helgenfigurer  drejer det sig om de 
såkaldte triumf-  eller lægmandskrucifikser.  Et sådant krucifiks  havde oprin-
delig sin plads over åbningen mellem kor og skib (triumfbuen)  og var i større 
kirker knyt te t til et lægmandsalter. Triumfkrucifikset  var ofte  den lille sogne-

1 DK. Kbh. amt, s. 1592* ff.,  DK. Præstø, s. 174* ff.;  Fra Nationalmuseets Arbejds-
mark 1935, s. 70* ff. 
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kirkes første  og i lange tider eneste skulptur, det naturlige samlingspunkt for 
menighedens blikke1. 

Det er, da vore historiske kilder tier om kunstens kår i hine tider, meget 
vanskeligt at give en helt fyldestgørende  forklaring  på, at den høj gotiske 
skulptur er rigere repræsenteret i dette amt end i nogen anden del af  Danmark. 

Maribo amt er kulturgeografisk  set en klart afgrænset  og homogen landsdel, 
»Smålandene«, hvis kirkebygninger på ganske få  undtagelser nær danner en 
smukt sammenhængende gruppe. Ganske uden kendskab til, hvad der her og 
i andre egne i tidens løb er gået t ab t af  kirkeinventar, bør man vogte sig for 
altfor  vidtgående slutninger ud fra  tilstedeværelsen af  de forholdsvis  mange 
højgotiske krucifikser.  Men i betragtning af,  at der foruden  krucifikser  fra 
samme periode er bevaret flere  vægmalerier (s. 1573 ff.)  i Maribo amts kirker end 
andetsteds i landet, har man vel lov til at slutte, at højgotikkens kunst her 
har haft  en særlig rig blomstring, en blomstring, hvis økonomiske baggrund 
må have været rigdomskilderne, sildefisket  ved Sundets og Østersøens kyster 
og korneksporten til Nordtyskland. Om de særegne politiske forhold,  som 
rådede i denne del af  landet i første  halvdel af  1300'rne, kan have haft  ind-
flydelse  på kunstens trivsel, veed vi ikke. Men sikkert og vist er det, at man på 
Laaland og Falster altid har haft  let adgang til at anskaffe  sig tyske kunst-
nere eller kunstværker dels fra,  dels via Lybæk, som nok var en hoved-
station, men hverken ende- eller begyndelsespunkt på handelsvejene fra 
Rhinegnene til Skandinavien. 

I begyndelsen af  den periode, fra  hvilken der i Maribo amt er bevaret træ-
skulptur, er muligheden for  indflydelse  og direkte import også fra  andre kunst-
centrer end de tyske til stede. At dømme efter  fordelingen  og arten af  de 
bevarede kunstværker har der endnu efter  1250 eksisteret ret produktive 
værksteder på Sjælland, i Skåne, på Gotland og i Slesvig, de to sidstnævnte 
steder endog temmelig længe. Her i Norden vil det navnlig i begyndelsen af 
perioden være rimeligt at forestille  sig kunstnerne knyt te t til de kirkelige 
centrer, domkirker og klostre. Selv den strenge cistercienserorden kunne ikke 
håndhæve forbudet  mod udskårne billeder af  Vor Frelser på korset. Det er i 
denne forbindelse  vigtigt at erindre, at stiftsbyen  Odense lå fjernt,  uden for 
selve landsdelen, og at det eneste klostersamfund  i amtet, som kan have haft 
betydning for  kunstens trivsel, birgittinernes i Maribo, først  blev grundlagt, da 
Lybæk ikke blot var et centrum for  kunsthandelen, men notorisk også for  en 
næsten industrialiseret og i Skandinavien alt beherskende kunstproduktion. 
Byer af  mere end lokal betydning for  kunsten fandtes  hverken i amtet eller 
i det øvrige Danmark før  i den allersidste del af  middelalderen, selv om ud-
smykningen af  de mange senromanske og unggotiske kirkebygninger var en 

1 Hans Wentzel i Nordelbingen XII I , s. 139, note 1. 
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opgave, som nok kunne opretholde livet for  nogle malere og billedskærere i 
de købstæder, hvor sildefisket  skabte en vis velstand. Med andre ord har 
man på Laaland og Falster, når det gjaldt kirkernes kunstneriske udsmykning 
enten været henvist til udlandet (Hansestæderne, især Lybæk), andre lands-
dele og egne, eller man har måt te t gøre sin bestilling hos et af  de — gennem-
gående mere beskedne — talenter, der havde affundet  sig med forholdene  i 
de små købstæder på øerne. 

Smålændingene har, når kirkebygningerne skulle tages i brug, meget ofte 
vidst at sikre sig den gotlandske eksportvare: Døbefonte  af  sten1 . Som skulp-
tur betragtet er dog kun de to romanske i Løjtofte  og Skelby af  værdi, til 
gengæld rangerer navnlig den førstnævnte  meget højt . Flertallet af  de mange 
gotiske fonte  af  gotlandsk oprindelse tilhører den ret enkle bægerbladtype, 
som begynder at optræde lidt efter  1200, og som fortsætter  århundredet ud. 
Den geografiske  fordeling  af  disse importfonte  kunne tyde på, at de er blevet 
erhvervet dels i Lybæk, dels på Skånemarkedet 2 . At en del af  de — dog gen-
nemgående lidt yngre — træskæringer kan være kommet til Smålandene ad 
samme vej, er så meget mere sandsynligt, som man veed, at Falstringerne tog 
livligt del i disse markeder, og at et vigtigt sildemarked holdtes på Albuen 
i Kappel sogn i hvert fald  fra  begyndelsen af  1400'rne*. 

Fra sidste fjerdedel  af  1200'rne er bevaret et mindre antal krucifikser  i ung-
gotisk stil: Nørre Vedby, Vegerløse, Østofte,  Gurreby og Femø, der skønt 
beslægtede dog næppe skyldes samme værksted. Ingen af  dem når kunstnerisk 
på højde med de bedste samtidige og lidt ældre sjællandske og skånske kru-
cifikser  af  samme stærkt fransk  inspirerede type. Bedst er det krucifiks,  som 
man i Nr. Vedby anskaffede  straks efter  kirkebygningens fuldførelse  (s. 1179), 
og som Beckett 4 finder  noget i slægt med det fra  Særslev kirke, men som dog 
er et langt mindre ædelt kunstværk, hvis nærmeste stilfrænde  snarest er at 
finde  i det statelige værk i Vegerløse. Iøvrigt synes gruppen at have flere  til-
knytningspunkter til de skånske end til de sjællandske krucifikser.  Lænde-
klædets folder  er helt stivnet i geometriske figurer  på Fæmøkrucifikset,  hvis 
frontalitet  og spinkle, lige arme udgør et konservativt træk. Et så stift  og 
åndløst arbejde udtrykker en provinsiel, krampagtig fastholden  af  forældede 
stilformer  og markerer en stagnering, som den Hans Wåhlin5 har påpeget for 
den skånske Ignaberga-skoles vedkommende. 

Det billede af  udviklingen, som man kan danne sig ved at betragte de mange 
krucifikser  fra  det følgende  århundrede er ligeså ufuldkomment,  men langt 

1 M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte.  Kbh. 1941, s. 367—401. 
2 M. Mackeprang: op. cit. s. 379. 
3 Jfr.  ang. anskaffelsen  af  byggematerialer, især formsten  s. 1492 f. 
4 Danmarks Kunst II, 1926, s. 131. 
5 Hans Wåhlin: Fransk Stil. Lund 1921. S. 91. 
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mere broget, hvilket utvivlsomt hænger sammen med en øget påvirkning og 
import fra  nordtyske værksteder, som har arbejdet ud fra  vidt forskellige 
kunstneriske forudsætninger.  Her spiller problemet Lybæk den største rolle. 

Hans Wentzel1 udtaler, at den danske skulptur efter  1300 antagelig enten 
var lybsk eller lybsk bestemt, men Poul Nørlund 2 har i den anledning hen-
ledt opmærksomheden på mere direkte vestlige forbindelser  og impulser, som 
fra  Frankrig, Køln og Westfalen  navnlig over Ribe er nået til Danmark. For 
Laaland-Falsters vedkommende kan man se bort fra  sidstnævnte mulighed 
for  import; de billedskærerværkstæder og -boder, som allerede i anden halvdel 
af  1200'rne er nævnt i Lybæk, har utvivlsomt været stedet, hvor man fra 
Laaland og Falster havde lettest ved at forsyne  sig, når man ikke ville nøjes 
med, hvad de hjemlige kunstnere kunne præstere; men det alt afgørende 
spørgsmål er, hvad lybsk kunst i slutningen af  1200'rne og i 1300'rne har 
været — ganske sikkert både dette og hint. Selv en så kyndig specialist som 
Wentzel har i hvert tilfælde  haft  ikke ringe vanskelighed ved på grundlag af 
de meget få  tidlig- og højgotiske arbejder, som endnu er bevaret i Lybæk, at 
definere  en speciel lybsk stil. Grunden ligger vel sagtens i det forhold,  at ikke 
blot har Lybæk været en stabelstad for  kunst fra  Rhinlandet, Westfalen, 
Sachsen og andre egne, men fremmede  kunstnere er strømmet til byen fra 
alle verdenshjørner og har virket her i kortere eller længere tid uden derfor 
at sætte væsentligt af  deres særpræg over styr. Hvad der i 1300'rne er frem-
bragt i Lybæk har langtfra  alt været »lybsk« kunst. 

Et af  de mest afgørende  vendepunkter i den kristne billedkunsts historie 
indtraf  med højgotikken, for  Danmarks vedkommende o. 1300. Det er ikke 
mindst i behandlingen af  motivet : Den korsfæstede  Kristus, at kunsten finder 
nye udtryk, og inden for  vort lands grænser følges  udviklingen ikke bedre end 
ved betragtning af  Laaland-Falsters ca. 25 triumfkrucifikser  fra  1300'rne, en 
broget skare af  mere eller mindre fremragende  skulpturer, hvori de mest for-
skelligartede strømninger afspejler  sig. Fælles er dog den nye opfattelse  af 
Kristus som den lidende Menneskesøn, en opfattelse,  som er fremkaldt  ved 
franciskanernes,  dominikanernes og de senere mystikeres udpensling af  pas-
sionen. 

Man må, som allerede nævnt, på forhånd  regne med, at smålændingene i 
nogle tilfælde  har erhvervet deres korbuekrucifikser  fra  udenlandske værk-
steder, i andre har nøjedes med, hvad de hjemlige kunne præstere. Frasor-
terer man de kunstnerisk ringe eller helt værdiløse arbejder, vil det være 
rimeligt blandt de tilbageblevne gode eller helt fortrinlige  kunstværker at 
søge efter  importstykker. 

1 Hans Wentzel: Lübecker Plastik. Berlin 1938. S. 128. 
2 Acta Archaeologica XI, 1940. S. 132ff. 
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Af  følgende  oversigt vil imidlertid fremgå,  at det blot i ganske enkelte til-
fælde  synes muligt hos de laaland-falsterske  krucifikser  at fastslå  stiltræk af 
sikker lybsk karakter, hvilket styrker formodningen  om, at de lokale mestre 
har været særdeles leveringsdygtige. 

Helt isoleret, ikke blot i Maribo amt, men i hele landet, står den kultiverede 
og meget smukke torso fra  Torslunde, hvis slanke og ranke skikkelse og blødt 
draperede lændeklæde er helt i 1200'rnes nordtyske stil, medens det mærke-
lige, sorgbetyngede hoved med de store strittende øren hører den nye tid til. 
Wentzel1 anser dette krucifiks  for  et archaiserende værk af  en lybsk (i Dan-
mark virkende?) mester og daterer det til begyndelsen af  1300'rne. 

I et medtaget krucifiks  fra  Nørre Ørslev hvis figurbevægelse  har et mærkelig 
knækket og kantet forløb,  søger Poul Nørlund 2 et udgangspunkt for  udvik-
lingen af  et mere harmonisk og behersket Kristusbillede (Idestrup, Toreby 
og Horbelev). Men det er et spørgsmål, om der eksisterer nogen sammenhæng 
i denne udviklingsrække. Anledningen til Nørre Ørslev-krucifiksets  tidlige 
datering, o. 1300, er formen  på korstræet, hvis midtvulst forestiller  en stamme, 
som skyder blade, »livstræet«. Typen er ganske rigtig gammel, går temmelig 
langt tilbage i 1200'rne og er i Maribo amt repræsenteret foruden  i Nørre 
Ørslev også i Vegerløse, Sædinge og Hillested. Da billedskæreren har sparet 
de fine  blade på den del af  korstræets side, som skjules af  figurens  overkrop, 
kan der ikke være tvivl om, at korstræ og figur  hører sammen, men først-
nævntes værdi for  dateringen svækkes stærkt ved den kendsgerning, at man 
uanset skulpturens stiludvikling og mange skiftende  faser  ofte  stædigt holdt 
fast  ved korstræets overleverede former,  navnlig når dette viste livstræets 
hellige stamme. Som kriterier for  en datering forekommer  figur-  og draperistil 
derfor  mere sikre, og man vil snarere end det rå, knækkede Nørre Ørslev-kru-
cifiks  vælge det desværre ligeså stærkt ødelagte fra  Hillested kirke som et 
tidligt udgangspunkt for  en ret lokalpræget, gammelmodig type. 

Hillestedfiguren  ejer i udpræget grad de (opr. sachsiske) stiltræk, som er 
karakteristiske for  de nordtyske (lybske) krucifikser  fra  senromansk t id: kort, 
trind krop, hofteforskydning  mod højre og fremtrædende  underliv. På lig-
nende måde — omend i mindre grad — udmærker sig to andre krucifikser: 
Arninge og Torkilstrup, sidstnævnte et stift  og primitivt arbejde med udtalt 
romansk præg, som til punkt og prikke svarer til Wentzels karakteristik af 
det navnkundige, iøvrigt ældre og langt mere kultiverede krucifiks  fra  Gros-
senaspe3. 

Kristusfiguren i Torkilstrup hænger på et spinkelt korstræ, et udpræget 

1 Lübecker Plastik. Kat. nr. 66. S. 180 f. 
2 Danmarks Billedhuggerkunst. Kbh. 1950. S. 74. 
3 Hans Wentzel: Das Krucifix in Grossenaspe. Nordelbingen XII I . 1937. S. 142. 
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O. N. 1948 
Fig. 38. *Korbuekrucifiks  fra  Hor reby (s. 1582). 

eksempel på den specielle, herhjemme sjældne type af  »palmetræskors«1. 
Beslægtet hermed er det runde eller kantede korstræ med indstukne og af-
hugne grenstumper, som findes  repræsenteret i Døllefjelde,  Sakskøbing og Askø. 

Det tør t og skematisk behandlede draperi og det i kontrast hertil fint 
formede  og sjælfuldt  opfattede  hoved viser tydeligt, at Hillested-krucifikset 
trods figurtype  og korstræ må dateres til begyndelsen af  1300'rne. Krucifik-
serne i Hillested, Musse og Arninge er alle i lige høj grad nordtysk prægede, 
gammeldags arbejder, som sandsynligvis er blevet til i amtet . 

1 W. L. Hildburgh: On Palmtree Crosses. Archaeologica LXXXI , Oxford  MCMXXXI. 
S. 49 ff. 
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Fot. i N. M. 
Fig. 39. * Krucifiks  fra  E lmelunde Kirke på Møn (s. 1582). 

Ligeså isoleret som Torslunde-krucifikset  står de to herfra  — og indbyrdes 
— uhyre forskellige  i Sakskøbing og Døllefjelde,  førstnævnte  et lille fint  og 
spinkelt arbejde, hvis form  og størrelse kunne tyde på, at det snarere er blevet 
benyttet som processions- end som korbuekrucifiks  i den ret store købstad-
kirke. Karakteristisk for  figuren  er det stærkt fremadhældende  hoved og de 
bøjede, runde knæ, de yderst spinkle og senede arme, altsammen træk som 
kunne tyde på, at mesteren (eventuelt gennem elfenbensskæringer)  er blevet 
bekendt med fransk  kunst og måske har arbejdet i bronze. Ifølge  sin art, 
kvalitet og størrelse må Sakskøbing-krucifikset  betragtes som et udpræget 
importstykke erhvervet i byens storhedstid, begyndelsen af  1300'rne. Dølle-
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fjelde-krucifikset  viser ved sin armstilling og behandlingen af  det lidelsesfulde 
ansigt og dybt foldede  lændeklæde hen til rhinsk-westfalsk  kunst. Det kunne 
også i kraft  af  sin kunstneriske lødighed have gjort hele den lange rejse fra 
Køln. 

To krucifikser  fra  1300'rnes anden fjerdedel,  Toreby og Idestrup hører til 
amtets mest værdifulde  og viser en sådan indbyrdes sammenhæng, at de må 
være udgået fra  samme værksted. Fælles for  disse arbejder er de slanke, vel-
proportionerede figurers  bløde, s-svungne bevægelse, der nu ikke længere blot 
er en hofteforskydning,  men også inddrager overkroppen. Ikke alene krops-
bevægelsen er et udtryk for  lidelse, denne fremhæves  i alle enkeltheder, 
særlig kendbart i ansigtstrækkene, som desværre er stærkt forvanskede  ved 
en moderne hårdhændet restaurering. 

Der har oprindelig været meget stor overensstemmelse mellem krucifik-
serne i Horreby (fig.  38) og det bekendte fra  Elmelunde kirke på Møen 
(fig.  39), som nu findes  i Nationalmuseet. Bortset fra,  at Horreby-figurens 
s-sving er meget stærkt udtalt , er den i eet og alt overensstemmende med den 
fra  Elmelunde. Det, som gør disse mærkelige krucifikser  så gribende, er den 
summariske redegørelse for  de anatomiske enkeltheder. Det er ikke naturtro 
skildringer af  lidelsen hos den døende eller døde forsoner,  men simpelthen 
lidelsens symbol i abstrakte, næsten stereometriske former,  flad  brystkasse, 
udhulet underliv, kuplet mave og et lændeklæde, som fuldstændig  under-
ordner sig kroppens cirkelslag. Også de skarpkantede ben er cirkelseg-
menter. 

Selv om enkelte af  de skulpturer, som er behandlet i denne oversigt og et 
par ringere, ikke her nævnte arbejder kan være fra  sidste halvdel af  1300'rne, 
er amtet fattigt  på kunst fra  højgotikkens senere del. Også den flittige 
Stubbekøbing-maler og hans værksted har tilsyneladende måt te t indstille sin 
virksomhed o. 1350. Kalkmalerierne bliver færre  i århundredets sidste halv-
del. Det er vel ikke utænkeligt, at dette afspejler  en standsning i den rige 
kunstudfoldelse  forvoldt  ved sortedøden. 

Der findes  inden for  vægmaleriet et enkelt eksempel på den stil, som 
Hamburg-kunstneren Bertram (1367—1415) har givet navn, og kun få  på 
gotikkens såkaldte blide stil, som i Norden begynder at gøre sig gældende i 
århundredets sidste halvdel, og som varede indtil sengotikkens realistiske 
strømninger kvalte den. Maria med barnet fra  Torslunde kirke (o. 1350—75) 
er desværre blot en ruin; beskadiget, men ikke afgørende,  er den fremragende 
alabastgruppe af  Maria med sin døde søn i skødet, pietåen fra  Sønder Alslev 
(fig.  4 0 - 44). 

I slutningen af  1300'rne havde kunsten udvidet sin interesse for  passionen 
til også at gælde Gudsmoder og skabt pietá-motivet som et gribende billede på 
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moderens sorg over sin døde søn. Særlig i Tyskland yndede man denne frem-
stilling, som i Rhinegnene fik  en hjerteskærende outreret form.  Nederlænderen 
Claus Sluter, som i Burgund skabte en række epokegørende værker i en helt 
ny, naturalistisk forfinet  hofstil,  vides i slutningen af  1300'rne at have frem-
stillet en sådan skulptur. Om den har haft  nogen sammenhæng med Sønder-
Alslev-pietáen, veed man naturligvis ikke, men sikkert er det i alt fald,  at 
denne har et nøje sidestykke i en gruppe fra  Lybæks S. Jacobs kirke (nu i 
Sct. Annen-Museet), og at dens mester, som Walter Paa t z 1 identificerer  med 
Lybækkeren Johannes Junge er afgørende  påvirket af  den fransk-nederland-
ske burgunderstil. Lybsk kunst var stadig overordentlig modtagelig for  frem-
med påvirkning: Burgkirche-mesteren arbejdede fuldstændig  i den westfalske 
skulpturs tradition, Henselin fra  Strasbourg, Junges samtidige, hvis værker 
ikke kan identificeres,  er påviselig både i Hamburg og Lybæk. Endnu var 
lybsk kunst mangfoldig.  At Sønder Alslev-gruppen ikke er skåret i træ, men 
i alabast gør ikke principielt nogen forskel,  da den bløde stenart lader sig 
behandle med kniv. En kunstner som Johannes Junge er af  sin samtid for-
uden magister lapiscidarum (stenmester) også benævnt bildemaker og bilde-
snyder, men intetsteds maler. Sønder Alslev pietåen har næppe stået i noget 
alterskab, men heller ikke ganske frit,  det taler bagsidens summariske behand-
ling imod. Iøvrigt har gruppen været stafferet,  rester af  en oprindelig partiel 
staffering  viser sig tydeligt efter  den nylig stedfundne  konservering. Det er 
ikke her stedet at gå nærmere ind på problemerne vedrørende datering (Paatz: 
o. 1423) og tilskrivning, hvilke hører nøje sammen med gruppens stilistiske 
jævnførelse  med det også Junge tilskrevne Margrethe-gravmæle i Roskilde 
domkirke 2 . Om det fine  kunstværk oprindelig er anskaffet  til den lille fal-
sterske kirke er uvist. Paatz antyder, at det i lighed med Margrethe-grav-
mælet kan være blevet til for  det danske kongehus; i så fald  ville det have 
været mest naturligt at forestille  sig det bestilt til klosterkirken i Maribo, 
hvis Vor Frue alter Erik af  Pommern betænkte med en tavle3 . Men vi må 
lade os nøje med gisninger. 

Ved bedømmelsen af  alle i det foregående  nævnte snitværker har vi måt te t 
se bort fra  een meget afgørende  faktor:  stafferingen.  På få  sene undtagelser 
nær har alle middelalderlige billedhuggerarbejder været stafferet  på en glat 
kridtgrund, hvilket i betydelig grad har bidraget til deres æstetiske virkning. 
Bogstavelig tal t enhver i Lybæk i 12- og 1300'rne nævnt kunstner kaldes 

1 Die lübeckische Steinskulptur der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Lübeck 1929. 
Kat. Nr. 6, s. 60. Jfr. samme forfatters  afh.  Stammbaum der gotischen Alabastskulptur 
1316—1442. Kunstgeschichtliche Studien für  Hans Kauffmann.  Berlin 1956. S. 130. 

2 DK. Kbh. amt. S. 1824. 
3 Ældste danske Archivreg. III , 289. 
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N. E.1957 
Fig. 40. *Alabast-pietá fra  Sønder Alslev (s. 1582). 
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N. E. 1957 

Fig. 41—44. *Alabast-pietá fra  Sønder Alslev (s. 1582). 

Danmarks Kirker, Maribo amt 100 
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pictor et sculptor imaginum. Efter  1400'rne er til navnet som oftest  knyt te t 
betegnelsen Bildschnitzer und Maler1. 

I Hamburg, hvis laugsforhold  i middelalderen er ret veloplyste2, indtraf 
o. 1350 en omvæltning, ganske sikkert ikke blot et lokalt fænomen,  bl. a. 
gjorde billedsniderne sig på denne tid uafhængige  af  malerne, og i den følgende 
periode optræder i større antal en gruppe håndværkere, som enten kaldes 
kuntormakere (cunctorifices)  eller snitkere. Disse oplysninger stemmer smukt 
overens med, at de ældste nordtyske skabsaltertavler, som er bevaret, stam-
mer fra  slutningen af  1300'rne. Blandt disse lader blot en enkelt fra  dette 
århundrede sig betegne som lybsk. I Maribo amt findes  kun få  middelalderlige 
altertavler bevaret, og de er alle sene. Atter må vi tage med i betragtningen, 
at vi er uden viden om, hvad der er gået t ab t ; men det er sandsynligt, at 
antallet af  altertavler har været meget ringe før  1400, og at det selv i det 
følgende  århundrede, da de mange lybske værksteder var i fuld  drift,  langt-
fra  har stået i enhver lille menigheds magt at erhverve en af  de så yndede 
skabstavler. Samtidig kan man dog gå ud fra,  at de par sengotiske kunst-
værker, som findes  i birgittinernes klosterkirke i Maribo, eller som i nyere 
tid er solgt herfra,  kun udgør den sørgelige rest af  fordums  glans og herlig-
hed; alle er de, som man kunne forvente,  fine  og i flere  henseender interes-
sante arbejder. Kunsthistorisk mærkelig isoleret forekommer  det store kor-
buekrucifiks,  af  type gammeldags og ganske ulybsk, nærmest sluttende sig 
til en række westfalske  snitværker fra  højgotisk tid. Et holdepunkt for  date-
ringen har man måske i de kostelige relikvier, som den fromme  Marinæ 
Krumpen 3 skænkede efter  hendes første  ægtefælle,  møntmester i Malmø 
Hans Myndels død i 1455. Desværre tillader oplysningerne næppe at drage 
afgørende  slutninger om krucifiksets  tilblivelsessted. 

En sjælden prøve på lybsk maleri fra  slutningen af  1400'rne er det lær-
redsmaleri, som nu er anbragt i et (alter)skab, men som ikke oprindelig kan 
have været noget alterbillede. Det forestiller  næppe som nævnt (s. 58) 
Jomfru  Maria, herimod taler hovedlinet, men, som glorien viser, nok en 
hellig kvinde, måske Birgitte selv. Billedets teknik sandsynliggør, at vi her 
står over for  vort eneste bevarede middelalderlige kirkebanner. 

Som et klart eksempel på, hvilke konsekvenser den stærkere differentiering 
af  senmiddelalderens kunstproduktion førte  med sig, kan t jene den tavle, 

1 Rudolf  Struck: Materialien zur lübeckischen Kunstgeschichte IV, Zeitschrift  des 
Vereins flir  lübeckische Geschichte und Altertumskunde. Band XXII I . Lübeck 1926. 

2 Reiträge zur älteren Kunstgeschichte Hamburgs. Zeitschrift  des Vereines flir  ham-
burgische Geschichte V. Hamburg 1866. S. 224 ff. 

3 Navnet læses Ma(ri)næ myntæmestærs og ikke som fejlagtigt  anført  s. 66 Mariæ. 
Ang. yderligere oplysninger henvises til Numismatisk Forenings Medlemsblad, bd. XII . 
Kbh. 1931. S. 85—90. 
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som har prydet et Augustinusalter i Maribo klosterkirke. Den legemsstore 
figur  er anbragt i et t rangt skab, som har karakter af  en slags finere  embal-
lage. Et sådant skab er ganske givet også først  og fremmest  en beskyttelses-
foranstaltning,  selv om malerierne på dets døre er til belæring og opbyggelse. 
Der findes  ikke større sammenhæng mellem den blide oldingefigur  og skabet 
end mellem soldaten og hans skilderhus, og sandsynligvis er tavlen frem-
stillet af  tre personer: en billedsnider, en maler og en snedker, hvis sam-
virken vel nok er sket i eet værksted, men dog har været så løs, at det i nogen 
grad har måt te t skade det rent skulpturelle. De lybske skabstavler bærer 
alle mere eller mindre præg af  at være løst inventar, møbler i kirkerummet; 
og selv en så fremragende  kunstner som Notke må afstå  fra  at give sine figurer 
den rette monumentalitet, når han presser dem ind i et skab. Augustinus-
tavlen i Maribo slutter sig, hvad type og figurstil  angår ret nær til Sorunda-
tavlen i Stockholms historiska Museum1 . Desværre er blot bevaret få  rester 
af  malerierne på dørenes indersider. Thorlacius-Ussing identificerer  Augusti-
nus-figurens  billedskærer med Notke-eleven »imperialissima-mesteren«2. Om 
den smukke, men helt nystafferede  altertavle fra  tiden o. 1510, der fra  Maribo 
er kommet til Engestofte,  er skåret af  den anden store Notke-elev Henning 
von der Heide er derimod mere tvivlsomt. 

Den maler, som o. 1500 smykkede bagsiden af  fløjene  på Sakskøbing-tavlen 
udmærker sig mere ved sin følsomme  opfattelse  af  landskabet og røber her-
ved at være nederlandsk påvirket, end ved sin figurbehandling,  som er tør. 
På forsiden  er al oprindelig staffering  fjernet,  og figurerne  har fået  en fæl 
omgang lak. 

Bedst indtryk af,  hvorledes en lybsk skabstavle oprindelig har virket med 
sit polerede guld og sine farver,  giver efter  den nyligt stedfundne  istandsæt-
telse Nicolaus-tavlen i Askø kirke (fig.  46), kunstnerisk set et beskedent 
arbejde, men alligevel indtagende, fordi  den rige ornamentik samler de enkelte 
dele og formidler  overgangen mellem skulptur og staffering.  Det kunne som 
et resultat af  Askø-tavlens konservering konstateres, at man, da skabet var 
stafferet,  har placeret apostelfigurerne  efter  de (latinske) navne, der fandtes 
indridsede i baggrundsbelægningen, og som man i enkelte tilfælde  atter havde 
overstreget og byt te t om på (fig.  45), hvilket kunne tyde på, at en sådan tavle 
også ifølge  sin fremstillingsmåde  må betragtes som et dekoreret skab med 
indsatte figurer.  De to — iøvrigt også kunstnerisk middelmådige — skabstav-
ler i Brarup og Vaalse har endnu bag hæslige overmalinger betydelige rester 

1 Andr. Lindblom: Nordtysk Skulptur och Maleri i Sverige. Vitterhets Hist. och Antik-
vitetsakademiens Handl. 1916. Tavle 16. 

V. Curt Habicht: Hanseatische Malerei und Plastik in Skandinavien. Berlin 1926. 
Tavle 20. 

2 Danmarks Billedhuggerkunst. Kbh. 1950. S. 111. 
100* 
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L. L. 1955 
Fig. 45. Al ter tavle i Askø kirke. Aposte lnavne i sidefløjenes  baggrundsbelægning: Ba r tho lomeus 

(overstreget) og Jacobus minor (s. 1587). 

af  oprindelig staffering  og på bagsiden af  fløjene  ret velbevarede figurmale-
rier. Tavlerne er antagelig erhvervet på samme tid og fra  samme lybske 
værksted. 

Med reformationen  ophørte for  lang tid alt behov for  kirkelig kunst og her-
med al import fra  de lybske værksteder; de hjemlige var længst nedlagte, 
og der skulle gå mere end en menneskealder, før  man at ter fremstillede  alter-
tavler i amtet, denne gang på udpræget håndværksmæssig basis. 

Her som andre steder i landet må mangt et middelalderligt kunstværk være 
gået t ab t i reformationens  storme, uden at man så sig i stand til at skabe 
nogen erstatning selv i de tilfælde,  hvor en sådan var hårdt tiltrængt. 

Kun een eneste altertavle hidrører fra  tiden umiddelbart efter  reformatio-
nen, det lille malede triptychon i Vindeby kirke, som o. 1684 har måt te t vige 
pladsen på alterbordet til fordel  for  et mere pompøst bruskbarokt snitværk. 
Vindeby-tavlen er ligesom sit fuldstændige  sidestykke i Ølsted kirke (Strø 
herred, Frederiksborg amt) hentet i Antwerpen, hvor Danmarks kongehus 
og adel fortrinsvis  søgte kunst og kunstnerisk bistand i den første  vanskelige 
tid efter  reformationen.  De to små tavler er typiske eksempler på flamsk 
manierisme, deres maler har været stærkt påvirket af  de venezianske mestre, 
især Bassano, hvis ansigtstyper med de store, tunge øjenlåg han har efter-
lignet. Vi kender ikke hans navn, men han er også mester for  en trefløjet 
altertavle i Thomaskirken i Leipzig, hvis altre blev plyndret i 15401; han har 

1 Bau- u. Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsens XVII, Dresden 1895. S. 52 og 73. 
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L. L. 1955 
Fig. 46. Al ter tavle i Askø kirke efter  res taurer ing (s. 1587). 

ikke hørt til de største mestre, og hans værk kan langtfra  måle sig med 
Frans Floris' store tavle i dronning Dorotheas kapel på Sønderborg slot. 

At Vindeby og Ølsted kirker er kommet i besiddelse af  to ens flamske 
altertavler fra  tiden o. 1540—50 synes at finde  sin naturlige forklaring,  når 
man søger efter  giverne. I Vindeby sogn ligger en gammel hovedgård, som 
ejedes af  Mogens Gøye, efter  hvis død i 1544 den gik over til hans datter 
Eline. Havelsegaard i Ølsted sogn kom efter  reformationen  fra  Roskilde 
bispestol til kronen og var en tid forlenet  til en anden af  Mogens Gøyes 
døtre Sophie (død 1537). Mogens Gøye og hans døtre er velkendt for  deres 
lutherske trosiver, som må have sat sig et minde i Vindeby og Ølsted med 
de to malede Antwerpen-tavler, sikkert erstatning for  nogle fælt  papistiske 
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alterprydelser. Når det drejede sig om import af  kunst, havde Antwerpen 
fuldstændig  overtaget Lybæks rolle, et af  de mest strålende eksempler herpå 
har Mogens Gøyes tredie og mest navnkundige datter Birgitte leveret. Men 
det var kun i de forholdsvis  sjældne tilfælde,  når en rig adelig ville betænke 
sin kirke eller udstyre sit bedekammer, at et værdifuldt  flamsk  kunstværk 
— hyppigere af  træ og alabast end malet — fandt  vej til vort land. Det for-
slog ikke rigtig, før  i 1580'erne den hjemlige produktion af  de såkaldte kate-
kismustavler kom i gang. Et eksemplar, det i Landet kirke, har i en af  fyl-
dingerne en kulturhistorisk interessant malet fremstilling  af  en lutheransk 
altergang: På alterbordet er vist en trefløjet  tavle med et krucifiks  og nogle 
indskrifter.  Tavlens hovedform  godtgør, at maleren har efterlignet  en trefløjet 
nederlandsk tavle som den i Vindeby, anden form  for  evangelisk alterpry-
delse kendte han ikke, og det gjaldt om at holde sig til den rette opfattelse. 

Ungrenaissance.  Det ældste daterede arbejde i ungrenaissancens formsprog 
er Johan Oxes gravsten fra  1544 i Vaabensted kirke (s. 932*), landets ældste 
gravsten med versalindskrift.  Fra tiden lige efter  1550 stammer adskillige 
gravsten, således et par fra  Sandby (s. 495) og Stadager (s. 1270), begge fra 
det Roskildeværksted, som bærer Hans Malers navn 1 . 

Vender man sig til det snedkrede inventar, forekommer  den tidligste da-
tering på et par herskabsstole fra  1567 i Toreby (s. 1019) og en stolegavl fra 
samme år på Fejø (s. 877). Enkelte præste- eller degnestole samt hist og her 
en stolegavl (f.  eks. Krønge s. 749*, Hillested s. 845) er næppe meget yngre. 
Jævnligt anvendes endnu sengotikkens foldeværk  sammen med magre akan-
tusblade og naive, fladskårne  profilansigter.  Over det jævne plan hæver sig 
fire  gavltoppe fra  Erindlev (s. 697) samt alterbordspanelerne i Landet (s. 376) 
og Vejleby (s. 830); de sidste har man, som en sandsynlighed, villet tilskrive 
en nordtysk billedskærer 2. Et forsøg  på at eftergøre  panelernes spændstige 
plantemotiver lader sig se på Fæmøs prædikestol (s. 892). 

Fra de to sidste årtier af  1500-tallet stammer et betydeligt antal gammel-
dags snedkrede altertavler af  paneltype — såkaldte katekismustavler — alle 
seksdelte, med predella og baldakin 3 . Typen forekommer  i amtet overvejende 
på Syd-Laaland og de indbyrdes uoverensstemmelser er få  og små, uden at 
man dog af  den grund tør udtale sig om et snævrere værkstedsfællesskab.  Et 

1 Gravstenene vil i øvrigt ikke blive gjort til genstand for  særlig omtale i denne 
oversigt. De adelige sten er udførligt  behandlet i Chr. Axel Jensen: Danske adelige 
Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid, I—II. Kbh. 1951—53. For de øvrige 
stens vedkommende henvises til sagregistret. 

2 C. A. Jensen: Lolland-Falstersk Ungrenaissance, Aarb.Loll.Falst. 1925. S. 29ff. 
3 Sml. C. A. Jensen og N. J. Termansen: Altertavlen i Landets Kirke. Aarb.Loll. 

Falst. 1932. S. lff. 
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par gotiske fløj  altertavler, Sædinge (s. 789*) og vistnok Ringsebølle (s. 655) 
er blevet omdannet i smag med katekismustavlerne, på Sædinge-tavlen lader 
et indskåret monogram, NP, sig muligvis opfatte  som en billedskærersignatur. 
I nær tilknytning til katekismustavlerne står en række prædikestole, ialt 
seks, hvoraf  dog to, Avnede (s. 447*) og Løjtofte  (s. 590) adskiller sig fra 
de øvrige ved deres opbygning og ret ringe udførelse.  Til gruppen har hørt 
den kun delvis bevarede altertavle i Toreby (s. 1014) samt altertavlen og 
prædikestolen i Hillested (s. 840 og 844*), sidstnævnte sted har en løbsk fan-
tasi dog ganske bemægtiget sig billedskæreren. 

Høj-  og senrenaissance. Den egentlige højrenaissance vinder for  Laalands 
vedkommende indpas i 1590'erne, og det kan ikke overraske, at der nu spores 
stærke impulser fra  Sydsjælland, i første  omgang formidlet  gennem det  Schrø-
derske  værksted  i Næstved,  omend det ikke i fuld  udstrækning er muligt at på-
vise, hvad der er egentligt værkstedsarbejde og hvad der skyldes påvirkning 
fra  Abel Schrøder. At denne er mester for  prædikestolene i Vindeby (s. 525*) 
og Utterslev (s. 540*) kan der næppe være tvivl om, og det samme gælder al-
tertavlerne i Vestenskov (s. 298*) og Ryde (s. 396*), hvoraf  navnlig den sidste 
svarer nøje til den Schrøder tilskrevne altertavle i Magleby på Møn (D. K. 
Præstø amt s. 1003*). Trods mindre afvigelser  i komposition spores der gen-
nem hermer, beslagværksformer,  englehoveder m. m. et nært slægtskab mel-
lem disse arbejder og en række andre snitværker på Nordlaaland. Det gælder 
de tre ensartede prædikestole i Købelev (s. 506*), Horslunde (s. 557*) og 
Stokkemarke (s. 461*), altertavlerne i Horslunde (s. 554), Løjtofte  (s. 587) og 
Herredskirke (s. 578*) samt prædikestolene i Vesterborg (s. 626 og 1479) og 
Hunseby (s. 915*). 

I de første  10—15 år af  1600-tallet domineres Laalands kirkeinventar af 
CL-mesteren,  en billedskærer, som synes påvirket af  Næstved-værkstedet, sær-
ligt står hans arbejder Købelev-Horslunde-Stokkemarkegruppen nær. I amtet 
er værkstedet kun virksomt vest for  Guldborgsund, men desuden kendes fire 
sjællandske arbejder (prædikestol og altertavle i Øster-Egede, sml. D.K. 
Præstø amt s. 570 og 567, altertavle i Flakkebjerg, D. K. Sorø amt s. 804, 
og prædikestol i Freerslev, D. K. Sorø amt s. 586). Gruppen sammenholdes 
omkring fire  prædikestole (Gurreby, Tirsted, Fejø og Kettinge), som bærer 
signaturen CL eller CLS (S = snedker?), Tirstedstolen er samtidig det æld-
ste daterede arbejde (1602), mens Øster-Egede prædikestol fra  1616 er det 
yngste. Den i D. K. Præstø amt s. 1079 fremsatte  formodning,  at arbejderne 
skyldes en Jørgen Snedker, som 1622 flyttede  fra  Næstved til Nakskov, kan 
ikke opretholdes, dels på grund af  signaturen, dels på grund af  arbejdernes 
datering. Fællestræk for  gruppen er prædikestolenes ensartede komposition 
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og en udbredt anvendelse af  lidet varieret, ret tørt beslagværk. Karakteristisk 
er en stærkt udsvejfet  pilaster uden egentlig base og kapitæl samt et, dog ikke 
overalt forekommende,  englehoved med en usædvanlig høj og stejl pande. 
Altertavlerne er overvejende af  firesøjlet  type, de to sjællandske dog noget 
enklere, med kun eet søjlepar. En indbyrdes kvalitetsforskel,  som spores 
blandt gruppens arbejder, forstærkes  yderligere, når opmærksomheden rettes 
mod de hyppigt forekommende  evangelistfigurer,  som røber, at gruppen har 

omfattet  flere  billedskærere. Forskellen træder så meget 
tydeligere frem,  som figurerne  på få  undtagelser nær er 
skåret efter  samme forlæg.  Naturligst vil det vel være 
i denne forbindelse  at tænke på et antal svendes indi-
viduelle indsats, men det kan heller ikke udelukkes, at 
flere  selvstændige værksteder lejlighedsvis har arbejdet 
sammen. Påfaldende  er det i så henseende, at nogle af 
gruppens bedste skulpturer, f.  eks. figurerne  på alter-
tavlen i Radsted og prædikestolene i Slemminge og 

Vaabensted, til forveksling  ligner arbejder af  den sam-
tidige sjællandske billedskærer Hans Snedker i Enderslev 

(sml. D .K . Præstø amt s. 348 og 1076). CL-gruppens figurforlæg  er overho-
vedet hyppigt benyt tet i de talrige prædikestole af  Tryggevælde-typen (D.K. 
Præstø amt s. 1076f.)  hvortil Hans Snedkers arbejder hører. 

Arbejder  tilhørende  CL-gruppen. 
Arninge prædikestol 
Askø prædikestol 
Bregninge prædikestol 

» altertavle 
Døllefjelde  altertavle 
Fejø prædikestol signeret CL 

» altertavle 
1613 » epitafium 

malet 1616 Fjælde prædikestol 
Flakkebjerg altertavle 
Freerslev prædikestol 
Gurreby prædikestol signeret CLS 
Herreslev prædikestol 

1610 Kettinge prædikestol signeret CL 
malet 1612 » altertavle 

Landet prædikestol 
malet 1606 Maribo prædikestol 

Fig. 47. Billedskærer-
s ignatur C. L., på præ-
dikestolen i Ket t inge . 
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For Falsters vedkommende samler interessen sig, når talen er om renais-
sancearbejder, omkring Nykøbing kirke, hvis altertavle fra  årene 1616—18 
tillige med epitafierne  over Niels Rasmussen (1616), Jens Mikkelsen Vejle 
(1622) og Birthe Andersdatter (1625) rummer en række fællestræk,  som i 
større eller mindre udstrækning genfindes  andre steder i amtet . Det er nær-
liggende at tænke sig disse arbejder udført  af  en duelig mand ved enkedron-
ning Sophies hof,  men de indbyrdes afvigelser  er trods alt så store, at man 
ingenlunde tør regne med et mere omfattende  værkstedsfællesskab.  Nok 
skyldes de to omtrent identiske altertavler i Fuglse og V. Ulslev een og samme 
snedker og ligeså altertavlerne i Vaabensted og Maglebrænde, som igen navn-
lig står Birthe Andersdatters epitafium  nær, men de enkelte smågruppers 
forhold,  indbyrdes såvel som til hovedmonumentet, Nykøbing-tavlen, er 
endnu uafklaret.  I nogen grad er der dog tale om rene efterligninger  — således 
har Nykøbing-tavlen været forbillede  for  altertavlen i Rødby; og endnu 
senere går den ejendommelige opbygning igen i Skovlænge kirkes bruskbarokke 
altertavle, hvis ophavsmand desuden har skåret prædikestolene i Skovlænge 
og Græshave. Om det ikke simpelt hen er fælles  grafiske  forlæg,  kan det også 
være et studium af  Nykøbingtavlen, som har forårsaget  hjørnehermerne og 
de perspektiviske glorier på en gruppe ensartede østlaalandske prædikestole 1. 

Bruskbarok.  I 1630 eller kort før  slog sønderjyden Jørgen  Ringnis sig ned på 
Laaland, hvor han i en god snes år ledede et værksted, som mere end noget 
andet har sat præg på Laaland-Falsters kirkeinventar. I de samtidige kirke-
regnskaber omtales han hyppigt som »Jørgen Billedsnider«. Tilnavnet Ringnis, 

1 Døllefjelde,  Musse, Godsted, Ø. Ulslev. 

malet 1605 Nysted prædikestol 
malet 1610 Radsted prædikestol 
malet 1610 » altertavle 

Slemminge prædikestol 
malet 1605 Søllested prædikestol 
malet 1608 Tillese prædikestol 

1602 Tirsted prædikestol signeret CLS 
Torslunde prædikestol variant 

malet 1618 Utterslev altertavle 
Vaabensted prædikestol 

malet 1619 Vejleby prædikestol 
V. Ulslev prædikestol 

1614 Ø. Egede altertavle 
1616 » prædikestol 
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1637: Rincknis (sml. s. 224 m. note 28), har man, sikkert med rette, sat i 
forbindelse  med sognebyen Rinkenæs ved Flensborg fjord 1. Sine læreår har 
Ringnis efter  alt at dømme tilbragt i Hinrich Ringerincks værksted i Flens-
borg, i det mindste er han stærkt påvirket af  Ringerincks manér. Dertil kom-
mer, at to prædikestole på Als, i Oksbøl og Nordborg, med stor sandsynlig-
hed kan tilskrives Jørgen Ringnis. De udviser begge nært slægtskab med 
hans tidligste laaland-falsterske  arbejder, mens et bruskbarokt indslag, som 
navnlig gør sig gældende for  Nordborg-stolens vedkommende, peger bort fra 
Ringerinck, som aldrig nåede ud over den rene renaissance2. Helt sikkert kan 
de alsiske stole ikke dateres, men det vides dog, at Nordborg-stolen tidligst 
er udført  1626, da kirken dette år modtog gaver i form  af  penge og mate-
rialer til en ny prædikestol 3. Muligvis kan en selvstændig virksomhed fra 
Ringnis's side ses på baggrund af  den opløsning af  det gamle Flensborg-
værksted, som må have fundet  sted ved denne tid, idet Ringerinck 1627 
drog til København for  to år senere at ende sine dage der. Inden længe for-
lod også Ringnis hjemstavnen; hans første  arbejde på Laaland-Falster er så 
vidt vides prædikestolen i Nakskov fra  1630 (s. 110ff.*).  Da samme kirke 
året efter  akkorderede med ham om et pulpitur (s. 114*) synes han at have 
boet i Maribo, mens han senere, i hvert fald  siden 1637, altid omtales som 
hjemmehørende i Nakskov. 

Jørgen Ringnis har været en særdeles produktiv billedskærer, og navnlig 
har han fået  lejlighed til at udsmykke de falsterske  kirker. Af  23 prædike-
stole, som må tilskrives hans værksted, findes  to på Als, fire  på Laaland, 
mens de øvrige har hjemme på Falster. Af  otte altertavler findes  seks på Fal-
ster, to på Laaland. Derudover har Ringnis udført  det for  største delens 
vedkommende forsvundne  korgitter i Nykøbing, et epitafium  sammesteds 
(s. 236*), døbefonten  i Kippinge, sangerpulpituret i Nakskov samt et par 
kvindefigurer  (dyder) i Taagerup kirke (s. 676)4. Foruden de kirkelige arbejder 
kendes et par tresurskabe, hvoraf  det ene og bedst bevarede findes  på Fre-
deriksborgmuseet, mens det andet, som opgives at stamme fra  Orehoved 
på Falster, er i privateje i København. 

Jørgen Ringnis har været en usædvanlig konservativ kunsthåndværker, hvor-
for  det sjældent er muligt på stilistiske kriterier alene at datere hans arbejder. 
Selv om han hele sit liv igennem har holdt fast  ved senrenaissancens form-

1 G. A. Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere 1536—1660, s. 97. 
2 J. Raben har i artiklen »Hjemlige billedskærere«, Sønderjydsk Månedsskrift,  31. årg., 

nr. 3, s. 39—41, tilskrevet Ringerinck Nordborg-stolen og Ringnis Oksbøl-stolen. 
Ringerinck kan dog næppe komme på tale, og en kvalitetsforskel  mellem de to arbejder 
er kun at se, hvis man lader sig forlede  af  Oksbøl-stolens hæslige bemaling. 

3 Kirkeregnskabsbog 1587—1733 (LA, Aabenraa). 
4 Beskrivelsens datering, o. 1625, er en smule for  tidlig. 
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E. Skov 1956 

Fig. 48. Prædikestol , skåret af  Jørgen Ringnis, i Nordborg kirke på Als (s. 1594). 
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apparat , har han dog i overensstemmelse med tidens krav optaget brusk-
barokkens ornamentik og anvendt den flittigt,  men i en dæmpet og beher-
sket form,  som bevirker, at helhedsindtrykket, særlig af  hans iøvrigt meget 
velkomponerede altertavler, kan forekomme  lidt gnidret. Mens altertavlerne 
alle er opbygget over samme skema, kun med en ubetydelig variation af 
detaillerne, kan der mellem de talrige prædikestole skelnes mellem to hoved-
typer, en ældre og en yngre, hvoraf  den første,  som omfatter  de to arbejder 
på Als samt stolene i Nakskov (1630), Vaalse (1631) og Stadager, karakteri-
seres af  storfelternes  nytestamentlige relieffer.  Men allerede på Kippingestolen 
fra  1631 har han, som på det samtidige Nakskovpulpitur, ombyttet reliefferne 
med evangelistfigurer  i muslingeskalnicher, og dette træk holder han siden 

fast  ved med en enkelt undtagelse, Halsted (s. 607*), hvor 
han sagtens har været stillet over for  bestemte ønsker. Den 
eneste væsentlige variation, Ringnis iøvrigt tillader sig, er på 
prædikestolene i Stubbekøbing (s. 278*) og Nykøbing (s. 225*) 
at erstatte de sædvanlige hjørnehermer med små nicher, hvori 
evangelistsymbolerne har fået  plads. 

Har Jørgen Ringnis ikke ejet kunstnerisk originalitet — og 
heri adskiller han sig ikke fra  sine samtidige kolleger landet 
over — har han til gengæld kendt sit håndværk til bunds 
og rådet over en veldisciplineret medarbejderstab. Alt, hvad 
der er udgået fra  værkstedet, er kvalitetsarbejde af  usædvanligt 

ensartet præg. Desuden har det på grund af  den stadige genanvendelse af  de 
samme forlæg  været muligt at arbejde både hurtigt og billigt. Kirkeregnska-
berne viser, at Ringnis har kunnet levere en altertavle for  100—150 slette-
daler (Nr.Vedby 1637, Torkilstrup 1652), en prædikestol kunne 1631 fås  for 
blot 80 slettedaler (Vaalse), hyppigere kostede den dog 150 slettedaler eller 
100 rigsdaler (f.  eks. Brarup 1635, Tingsted 1633, Nr.Alslev 1643). I Nr. 
Kirkeby (1635) og Torkilstrup (1640) betales prædikestolen med 130 kurant-
daler. 

Den sidste oplysning om Ringnis er fra  Nr. Alslev kirkes regnskaber 1652—53, 
og man tør da formode,  at hans virksomhed ret snart efter  er ophørt, omend 
det er muligt, at enkelte af  de udaterede arbejder ligger efter  dette t idspunkt. 

En så yndet kunsthåndværker som Ringnis vil altid finde  efterlignere,  hel-
dige som mindre heldige. På Nordfalster,  hvor Ringnis's arbejde har sat sine 
dybeste spor, synes han virkelig også at have dannet en skole med udbredelse 
over de nærmest tilgrænsende landsdele. Den rige kirke i Kippinge havde 
givet Ringnis store ordrer: altertavle, prædikestol og døbefont  er hans værk, 
også skriftestol  (s. 1237*) og korskranke (s. 1232*) følger  nøje hans skema, 
men detaillerne viser klart, at både ånden og hånden er en anden. Ringnis's 

Fig. 49. Jørgen 
Ringnis ' s ignatur 
på prædikestolen 

i Nakskov. 
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traditionelle planteslyng er bevaret, men har nu sat blomster, og figurerne  er 
blevet grove og tunge i sammenligning med Ringnis's nærmest elegante, i 
enhver henseende uangribelige skikkelser. Den samme hånd spores vistnok 
også på den o. 1650 omdannede prædikestol i Horbelev (s. 1442). Her er måske 
tale om en tidligere medarbejder hos Ringnis, som har forsøgt  at tilføre  mesters 
maner en smule nyt liv. 

I D .K. Præstø amt er prædikestolen i Kallehave (s. 954) tilskrevet en efter-
ligner af  Ringnis og dateret o. 1650. Efterligningen  gælder her alene kompo-
sitionen, der synes lånt fra  Ringnis's prædikestol i Stubbekøbing (malet 1634). 
Hvad dateringen af  Kallehave-stolen angår, må den nu rykkes noget tilbage, 
idet en i 1942 stedfunden  restaurering har afsløret  et stafferingsårstal,  1639, 
både på stol og himmel. Som elevarbejder tør man snarere betegne to prædi-
kestole på Møn, Elmelunde, malet 1649 (D.K. Præstø amt s. 986) og Fane-
fjord  (smst. s. 1024). Begge tilhører samme type som Kallehave, men står også 
i detailler Ringnis meget nær. Til dette værksted kan muligvis også døbefonten 
i Nr. Vedby (s. 1178*) henføres,  mens der må herske nogen tvivl om prædike-
stolen i Gundslev (s. 1167), som er typebeslægtet med de mønske, men af 
ringere kvalitet. Som en efterklang  af  Ringnis's maner må desuden nævnes 
alter og prædikestol i Bogø kirke (D.K. Præstø amt, s. 1032f.). 

Om navnene på Ringnis's efterfølgere  vides intet sikkert, dog foreligger  den 
mulighed, at en Peder Bilthugger, som 1652—53 fik  betaling for  en †kor-
skranke i Nr.Alslev (s. 1199), som hidtidig mestersvend har overtaget arbejdet 
efter  Ringnis, hvis senest kendte arbejde som omtalt er den i samme årsregn-
skab nævnte altertavle. 1660 omtales i Stubbekøbing en Jens Billedsnider1, 
men om hans virksomhed er intet bekendt. 

På Laaland hersker der kun tvivl om et par stolestader i Gurreby (s. 439) 
og Ryde (s. 400). Gavlstykkerne vidner i begge tilfælde  om indgående studier 
hos Ringnis, mens dørenes ubehjælpsomme udskæringer næppe kan stamme 
fra  hans eget værksted. Rydestolens årstal, 1668, der i beskrivelsen er anset 
for  en tilføjelse,  kan sandsynligvis datere stolen. 

Så vidt muligt opstillet i kronologisk orden kan følgende  arbejder henføres 
til Jørgen Ringnis's værksted (efter  årstallet anføres  det, om anskaffelsen  er 
bevidnet gennem kirkeregnskaberne): 

? Oksbøl prædikestol 
tidligst 1626 (rgsk.) Nordborg prædikestol 

1630 (rgsk.) Nakskov prædikestol, signeret  IR 
1631 (rgsk.) Nakskov pulpitur 
1631 (rgsk.) Vaalse prædikestol, signeret  IRN 

1 Aarb.Loll.Falst. 1928, s. 73. 
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? Stadager prædikestol 
1631 Kippinge prædikestol, signeret  IR 

senest 1632 Nykøbing epitafium  over Nic. Wismarus 
1633 Kippinge altertavle 
1633 (rgsk.) Tingsted prædikestol 

senest 1634 Stubbekøbing prædikestol 
1635 (rgsk.) Brarup prædikestol 
1635 (rgsk.) Nr. Kirkeby prædikestol 
1636 Halsted prædikestol 
1637 (rgsk.) Nr. Vedby altertavle 
1638 (rgsk.) Nykøbing †korgitter 
1639 (rgsk.) Eskildstrup prædikestol 
1639 Krønge †prædikestolshimmel ? 
1640 Nykøbing prædikestol 
1640 (rgsk.) Torkilstrup prædikestol 
1642 Tillese altertavle 
1642 Systofte altertavle 
1643 Krønge altertavle 
1643 (rgsk.) Nr. Alslev prædikestol 
1645 (rgsk.) Toreby prædikestol 

1649—50 (rgsk.) Torkilstrup altertavle 
1652—53 (rgsk.) Nr. Alslev altertavle 

? Ryde prædikestol 
? Taagerup figurer  (epitafium?) 
? Gundslev altertavle 
? Kippinge døbefont 
? Systofte prædikestol 
? Vegerløse prædikestol 
? Sdr. Kirkeby †prædikestol 
? Falkerslev prædikestol 
? Aastrup prædikestol 
? ? †prædikestol (figurer  i NM) 
? Frederiksborg tresurskab 
? privateje tresurskab 

I beskrivelserne er en del arbejder med forbehold  tilskrevet Eckernførde-
billedskæreren Hans  Gudewerth  den  Yngre.  Det drejer sig om Sandby kirkes 
prædikestol fra  1635 (s. 491), altertavlen sammesteds (s. 488), et epitafium  i 
Nakskov, malet 1646 (s. 121) samt det i 1643 skårne kapelgitter i Halsted 
(s. 613) og den i kapellet anbragte dør (s. 608). At de fornemme,  bruskbarokke 
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skæringer tilhører Gudewerths kreds er udenfor  enhver tvivl, men det har 
været diskuteret, hvorvidt de skyldes mesteren selv eller hans elev og dyg-
tige kopist, den fra  o. 1645 i Holbæk bosatte Lorents Jørgensen.  I den seneste 
behandling af  spørgsmålet1 er Chr. Axel Jensen tilbøjelig til at henføre  samt-
lige arbejder til mester Gudewerth, mens han tidligere, i det mindste for 
kapelgitterets vedkommende har udtalt sig til fordel  for  eleven2. Med størst 
sikkerhed tør nok Sandbyarbejderne tilskrives Gudewerth; prædikestolen 
svarer meget nøje til de tre langelandske prædikestole i Snøde, Stoense og 
Bøstrup, som Gudewerth må have udført  ved midten af  1630'rne (Bøstrup 
dat. 1634)3. Hvad de øvrige arbejder angår, kan  ophavsmanden have været 
hvilken som helst af  de to, men det bør dog påpeges, at Gudewerth i 1640'rne 
synes fast  etableret i faderens  værksted i Eckernførde,  mens Lorents Jørgensen 
just i nogle år op til 1645 arbejdede på Langeland for  sin velynder Kristoffer 
Urne, lensmand på Tranekær, hvem han 1645 fulgte  til Sjælland4. Kristoffer 
Urne var kommet til verden på Halsted Kloster og har måske lært Lorents 
Jørgensen at kende under et besøg på fødegården,  med mindre det er ham 
selv, der har anbefalet  den habile billedskærer til kollegaen Borkard Rud. 
De fire  store landsknægte på kapelgitteret står ikke langt fra  nogle mand-
haftige  dyder på Lorents' prædikestol i Fuglsbølle (1644), og dørens figurer 
og relieffer  hører til Lorents Jørgensens hyppigst benyttede motiver og lader 
sig i udførelse  ikke skelne fra  hans. Det samme gælder epitafiet  i Nakskov. 
Det er skåret helt i Gudewerths manér, men svarer aldeles til et epitafium  i 
Holbæk kirke, som Lorents Jørgensen har udført  16495. 

En anden opfattelse  af  bruskbarokken møder vi hos Henrik  Werner,  en 
indvandret tysker, som i 1630'rne slog sig ned på Laaland, hvor han arbejdede 
i mere end 30 år. Gennem lang tid havde han sit værksted i Maribo, men i 
1660'erne, da han leverede stolestader til Nakskov kirke, boede han på Øre-
bygaard i Stokkemarke sogn. O. 1638 har han udført  en altertavle til kapellet 
på Orebygaard (s. 946*) og ved samme tid en tavle til Sønder Kirkeby på 
Falster (s. 1384*). Hans største arbejde i amtet er domkirkens altertavle, 
malet 1641 (s. 57*), og desuden har han skåret altertavler til Arninge, malet 
1644 (s. 320*), Østofte  (s. 860*) og Horbelev (s. 1436) samt Elmelunde kirke 
på Møen (D.K. Præstø amt s. 984*). Altertavlerne i Branderslev (s. 473*) 
og Horreby (s. 1418) er påvirket af  Werner, men næppe værkstedsarbejder. 

1 Weilbachs Kunstnerleksikon, 3. udg. 1947. 
2 Chr. Ax. Jensen: Hans Gudewerth eller Lorents Jørgensen? Fra Arkiv og Museum, 

Ser. 2, Bd. I. 1925. S. 77. I »Danmarks Snedkere og Billedsnidere«, Kbh. 1911, s. 102, 
var forf.  af  modsat opfattelse. 

3 Danmarks Snedkere og Billedsnidere, anf.  st. 
4 Anf.  arb. s. 106. 
5 Danske malede Portrætter IX, 93 (Rådmand Peder Jensen). 
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En †altertavle fra  1656 i Købelev (s. 504) har sikkert været af  Werner, og 
de s. 512 omtalte *putti kan hidrøre herfra.  Stolestader har Werner udført  til 
Maribo og Nakskov kirker, til Maribo sikkert også et †korgitter, ligesom han 
er mester for  det anselige korgitter i Halsted (s. 606*). Af  amtets prædikestole 
kan kun Østofte  (s. 864) med nogen sandsynlighed tilskrives Werner. Der-
imod har han udført  en del epitafier,  således Knud Erichsen Pontoppidans 
fra  1657 og det tilsvarende over Johan Jørgensen Rasch, begge i Halsted 
(s. 615f.)  Det noget simplere epitafium  over Paul Danchel i Købelev (s. 511*) 
og et meget lignende fra  Radsted (s. 995) er sagtens også fra  værkstedet. Hen-
rik Werners egentlige hovedværker er at finde  uden for  amtet , i Sorø 
kirke, hvortil han i årene 1649—54 leverede †døbefont,  prædikestol, korgitter 
og altertavle 1 , den sidste dog i samarbejde med Lorents Jørgensen, som har 
skåret figurerne,  ligesom Roskilde-billedskæreren Caspar Lubbeke har til-
virket korgitterets mange snosøjler. At Henrik Werner har fået  overdraget så 
store arbejder i Sorø, må ses på baggrund af,  at Maribo, hvor han boede, hørte 
under Sorø Akademi, blandt hvis bygningsregnskaber en del kontrakter og 
kvitteringer oplyser om forbindelsen  med Werner 2 . 

I højere grad end f.  eks. Jørgen Ringnis har Werner frigjort  sig for  renais-
sancens krav om en fast  og sammenhængende komposition. Vel anvender han 
i de fleste  af  sine altertavler en arkitektonisk opbygning, men denne træder 
ganske i baggrunden for  ornamentikken, der for  Werner er hovedsagen, og i 
enkelte tilfælde,  som Halstedepitafierne,  er enhver fornemmelse  af  arkitektur 
forsvundet.  Hans ornamentik er af  en voldsom art. Med virtuositet udnytter 
han træets muligheder i sine gennembrudte bruskværksformationer,  som imid-
lertid kun efterlader  indtrykket af  en stor artistisk kunnen. Med en oftere 
citeret vending er det træffende  sagt om Werners bruskværk, at »de viltre 
ornamenter er træede og tørre, og at deres dans minder om et bal af  ben-
rade«3. I overensstemmelse hermed er hans figurer  tilstræbt unaturlige, dertil 
som oftest  plumpe og uden menneskeligt udtryk. Særligt henleder hans for-
vredne englehoveder tanken på visse nu om stunder populære filmstjerner. 

Den sidste oplysning om Henrik Werners virksomhed er fra  1669 (Nakskov-
stolene). Efter  den tid har han måske udført  altertavlen i Østofte  (s. 860*) 
som dog godt kan have været færdig  fra  billedskærerens hånd en rum tid 
før  1674, der anføres  som stafferingsår.  Ved denne tid var bruskbarokken 
almindeligvis opgivet, men på Laaland-Falster holder den sig århundredet 
ud, takket være en Werner-elev, som følger  trofast  i mesterens spor uden 
andre originale indslag end den rigdom af  knopper, hvormed han overbro-

1 D. K. Sorø amt, s. 61 ff. 
2 Herom nærmere i »Sorø gennem Tiderne«, red. af  M. Mackeprang. Kbh. 1924. I, 243 ff. 
3 C. A. Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere, s. 98. 
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derer bruskværket. Hans hovedværk er den anselige altertavle i Nysted fra 
1694 (s. 183*). Derhos har han udført  en altertavle til Vindeby kirke (s. 522*) 
og et epitafium  i Nr. Vedby (s. 1184*). 

Oversigt over Henrik Werners produktion: 

1638 Orebygaards kapel altertavle 
o. 1638 Sdr. Kirkeby altertavle 

før  1641 Maribo domkirke altertavle 
1641 » » †korgitter 

før  1644 Arninge altertavle 
? » døbefont 

før  1646 Elmelunde altertavle 
1649 Sorø †døbefont 

1649—50 » prædikestol 
1653 » korgitter 
1654 » altertavle 
1656 Maribo domkirke stolegavle 
1657 Halsted Pontoppidans epitafium 

? » Rasch's epitafium 
1664—69 Nakskov †stolestader 

før  1671 Halsted korgitter 
før  1674 Østofte altertavle 

? » prædikestol 
? Horbelev altertavle 
? Halsted 6 putt i fra  eet eller flere  epitafier. 

1657 Købelev Danchels epitafium 
? Radsted epitafium  (nu i Stiftsmuseet) 
? Horreby altertavle 

1651 Nr. Vedby epitafium  (omdannet). 

Endelig kan den Werner snedker, som 1650 udfører  pulpitur og †skrifte-
stol til Tingsted kirke, være identisk med Henrik Werner, men spørgsmålet 
lader sig næppe afgøre  på grundlag af  det bevarede, ret enkle pulpitur. 

Det er forståeligt,  at det gamle Fyns stift,  adskilt som det var i øgrup-
per, ikke udgjorde nogen enhed i kunsthistorisk henseende. Få er de fynske 
kunstnere, om vi må kalde dem så, der har sat sig spor på Laaland-Falster. 
At enkedronning Sophies hofmaler,  Anthonius Clement var fra  Odense er sik-

Danmarks Kirker, Maribo amt 101 

Efterligninger  er muligvis: 
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kert en ren tilfældighed.  Måske kan Nakskovs beliggenhed være årsag til, at 
man netop i denne by synes at have følt  en vis tilknytning til de vestlige dele 
af  stiftet.  Til Nakskov kirke udførte  Jørgen Ringnis sine første  arbejder i 
amtet efter  forud  at have vist sin duelighed på Als (sml. s. 1594), og da 
samme kirke i 1656 stod over for  anskaffelsen  af  en ny altertavle, sluttede 
man kontrakt med Anders Mortensen fra  Odense (s. 103). Men medens 
Laaland-Falster for  stedse blev Ringnis's arbejdsområde, kendes der i amtet 
kun det ene eksempel på Anders Mortensens virksomhed. 

Med bruskbarokkens udgang mister amtets kirkeinventar sit særpræg. 
Hvad der forekommer  fra  den følgende  tid, godt som mindre godt, adskiller 
sig ikke væsentligt fra  det, som man ellers finder  landet over, og nogen karak-
teristisk, lokal indsats lader sig næppe påvise i større omfang.  Her som andet-
steds yndede man i årene hen imod 1700 den særlige „enevoldsbarok", der 
karakteriseres ved rig benyttelse af  akantusmotivet (se f.  eks. altertavlen i 
Hunseby kirke, s. 912*). Senbarokken og de følgende  stilarter, rokoko og 
nyklassicisme (empire) kommer navnlig til udtryk gennem tidens gravminder 
og den ret hyppige, arkitektonisk opbyggede indramning omkring et malet 
alterbillede (eksempelvis kan nævnes sarkofag  og kister i Horslunde, s. 560 f.*, 
altertavler i Halsted, s. 602*, og Aastrup, s. 1468*). Sidste halvdel af  1800'rne 
præges af  nygotikken, hvis i reglen fortrinlige  håndværksarbejde oftest  har 
antaget yderst simple former.  I klasse for  sig står her det i usædvanlig grad 
gennemførte,  sikkert engelsk-inspirerede inventar i Engestofte  kirke. 

Nutidens bidrag til amtets kirkeinventar har været få  og små. I de forholds-
vis veludstyrede kirker har man i vore dage koncentreret sig om at restaurere 
og konservere, hvad der er bevaret fra  fortiden,  men vist tilbageholdenhed 
over for  egentlige fornyelser. 

Hude fot. 
Fig. 50. Englehoved på Henr ik Werners alter-

tavle i Maribo domkirke. 
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Udarbejdet af  K I R S T E N W E B E R - A N D E R S E N . 

En s t je rne * efter  sidetallet angiver , at den pågældende gens tand er afbildet.  Forsvundne 
gens tande er kun registreret , hvor de skønnes at have interesse. 

Abbedhue. 64*. 
Abbedstav . †64. 
Akvamanile . 223. 
Alterborde . Romanske.  Af  munkesten: 

1286*; af  munkesten og kridt: 1318; 
ukendt materiale: †142. — Middelalder-
lige.  Af  munkesten: 217, 344*, 396, 422, 
600, 778, 830, 840, 955, 1038, 1136?, 
1152, 1207, 1225?; af  munkesten og kridt: 
1277 (forhøjelse  af  ældre); af  munkesten 
og kamp: 310, 376, 473; af  kridt: 1277; 
af  granitkvadre og marksten: 412; af 
ukendt materiale: 273, 298, 488, 520, 554, 
578?, 587?, 928, 1028, †1066, 1113?, 
1304?, †1384, †1436. — Eftermiddelalder-
lige.  Af  mursten: 183 (1847),  912 (1851); 
af  t ræ: 566, 624, 693, 1253, 1436. — Uvis 
alder.  Af  munkesten: 537, 681, 720, 1094; 
ukendt materiale: 988, 1124, 1164, 1176, 
1467. 

Alterbordsforsider .  1. Snedkerar-
bejder. 1550—1600: 320, 376*, (†)767, 
830*, 840. — 1600'rne:  1286 (1603);  102, 
217, 273, 360, 367, 436, 554, 778, 1278, 
1318*, 1330 (dele af  prædikestol). — Re-
naissance: 334, 423, (†)504, 1164, 1225. 

Mestre,  se: snedkere og billedskærere. 
2. Malede. 1600'rne:  102* (1633),  1318* 

(1635);  udat.:  779, 1436. — Uvis  alder: 
†142?. — Mestre,  se: malere og stafferere. 
— Oversigt:  s. 1590. 

Alterbøger . 792, 901 (1550),  107 (1639), 
107 (1730,  bind), 605 (1765),  223 (1768), 
780 (1802);  uvis alder:  †1256. — Beslag: 
188 (1689),  144 (1747),  187 (1766).  — 
Mester:  Christopher Jonsen 144 (1747). 

Alterdiske . Sølv.  1350—1400: 186, 
524, 747, 901*. — Sengotisk:  1347?. — 
1550—1600: 1440 (1570),  684 (1593); 
1057. — 1600'rne:  1126 (1600?),  61 (1603), 
724 (1604),  248 (1610),  1468 (1625),  1137 
(1658?),  874, 890, 976 (1662),  579, 1178 
(1663),  862 (1668?),  1305 (1672),  539 
(1676),  398 (1682),  963 (1690),  437 (1693?), 
602 (1696),  556, 645 (1697),  361 (1698?), 
275 (1699);  udat.:  222, 321, 589, 669?, 
823?, 830, 942, 1029?, 1066. — 1700'rne: 
1320 (1700),  956 (1700?),  626 (1701), 
1154, 1278 (1710),  1452 (1712),  912 (1713), 
445 (1719),  1399 (1721),  459 (1724),  1113 
(1735?),  1198 (1735),  695 (1737),  346 
(1738?),  655 (1744),  248, 1340, 1428 
(1746),  105 (1752),  1210 (1753),  490 (1755), 
1014 (1758),  1409 (1759?),  300, 813 (1764), 
163 (1769),  990 (1799);  udat.:  61, 185, 
505. — Efter  1800: 710 (1804),  144, 311, 
369 (1831),  746, 758, 768 (1842),  1363 
(1843?);  udat.:  842, 890. — Uvis  alder: 
423, 475, 1014, 1039, 1106, 1165, 1331, 
1386, 1419. 

Mestre,  se: guldsmede. 

Alterduge . †1176 (1575),  103 (1826); 
†56 (to). 

Altergangstavle . 605. 

Alterhelgener , se: værnehelgener. 

Alterkalke (se også: sygekalke). Sølv. 
1300'rne:  186*, 523*, †842, 1228*. — 
1400'rne:  †163 (1466);  udat.:  60*, 746*, 
900*. — 1500—1550: 221*, 1066, 1268, 
1373*, 1452. — 1550—1600: 1439* (1570), 
1084 (1587),  346* (1591),  682*, 1077* 

101* 
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(1593);  udat.:  556, 602*, 1039, 1057*, 
1165, 1409. — 1600—1650:  1126 (1600), 
61* (1603),  723* (1604),  768* (1609),  248* 
(1610),  1468 (1625),  1373* (1627?);  udat.: 
320, 669?, 1048. — 1650—1700:  1256 
(1653),  956* (1657),  1137 (1658),  890, 975 
(1662),  579, 929, 1106, 1177 (1663),  861 
(1668),  1305 (1672),  1210 (1673),  539* 
(1676),  398 (1682),  625 (1686),  963 (1690), 
1452 (1691?),  423 (1692),  437 (1693),  1165 
(1694?),  602* (1695),  644 (1697),  360* 
(1698),  275, 474 (1699);  udat.:  221*, 
474?, 568, 588, 1029?, 1399. — 1700'rne: 
830, 1320 (1700),  1331 (1702),  874 (1704), 
1153, 1278 (1710),  912 (1713),  445 (1719), 
459 (1724),  1305 (1733),  1113, 1198 (1735), 
976 (1736),  694 (1737),  346* (1738),  655 
(1744),  248*, 1340 (1746),  105* (1754), 
489 (1755),  61* (1756),  379 (1761),  300, 
812 (1764),  163* (1769),  823 (1779),  1094 
(1785),  990 (1799);  udat.:  185, 723*?, 
1288, 1468. — Efter  1800: 710 (1804), 
1126 (1805?),  1113 (1809?),  1014 (1825), 
1154 (1829?),  143, 310*, 369 (1831),  841 
(1838),  335, 505 (1841),  746, 757, 768*, 
1419 (1842),  1362* (1843?),  1278, 1409 
(1846?);  udat.:  669, 683*, 862, 1428. 

Mestre,  se: guldsmede. 

Alterkander . Sølv.  1593: 186*, (†)222. 
— 1600'rne:  62* (1606),  957 (1668),  275 
(1674),  105*, 222* (1692),  144 (1693); 
udat.:  913*. — 1700'rne:  1228 (1729), 
1468 (1738),  814 (1764),  990 (1799). 
1800'rne:  186, 957 (1836),  1452 (1844), 
1440 (1845).  — Porcelæn.  1835—1850: 
556, 579, 589, 626, 645, 875. — Glas med 
sølvlåg:  751 (1764). 

Mestre,  se: guldsmede. 

Alterklæder . (Alteromhæng). 1500'rne: 
†218 (1553);  udat.:  56, 600, †788, †988. 
— 1600'rne:  †988 (1633),  †504 (1637),  600 
(1642),  †183 (1648),  †274, †1197 (1655), 
†1384 (1660),  †1467 (1672?),  †1176 (1676), 
†458 (1677),  † 1226 (1679,  to), †1330 
(1680),  †1164 (1682),  (†)56 (1687),  †183, 
†768 (1689),  †1318 (1690),  †975, †1124 
(1697),  †751, †1362 (1698);  udat.:  218, 
†988, †1384. — 1700'rne:  †1287 (1705), 
†975 (1708),  †218 (1715),  †183, 218, †344 
(1719),  †1330 (1720),  †274 (1723),  †1278 

(1726),  †1152, †1436 (1728),  †1267, †1408 
(1729),  †1467 (1741),  †56 (1743),  †1418 
(1747),  †142, †668 (1748),  †1124 (1750), 
†898 (1753),  †56 (1756),  †1164, †1451 
(1759),  †1408 (1764),  †1124, †1136, †1318, 
†1384 (1766),  †142 (1777),  †56 (1778), 
(†)274, †1113 (1779),  †161 (1783);  udat.: 
†344, †504. — 1800—1850: †488 (1816), 
†624 (1817),  †1340 (1819),  †376 (1821), 
†939 (1821?),  †142, †873 (1832),  720 
(1840);  udat.:  †488, †587. — Udaterede. 
Nævnt  1525—1600: †161, †251, †1362. — 
Nævnt  1600—1650:  †56 (to), †183 (to). -
Nævnt  1650—1700:  †102, †161, †218, 
†274, †444, †458, †473, †522, †537 (to), 
†554, †566, †587, †872, †975, †1014, 
†1197, †1362, †1398, †1427. — Nævnt 
1700—1750:  †142 (tre), †218, †668, †889, 
†898, †1014, †1113 (to), †1136, †1176, 
†1207, †1226, †1254, †1330, †1372, †1384, 
†1427, †1451 (to). — Nævnt  1750—1800: 
†102, †161, †872, †1028, †1038, †1094, 
†1427. — Nævnt  1800—1850: †360, †368, 
†444, †600, †822, †1164. 

Mestre,  se: perlestikkere. 

Alterskranker . 1600'rne.  Jern: 64 
(1698).  Træ: 1138 (1693).  — 1700'rne. 
Jern: 958 (1702),  164 (1749).  Træ: 1198 
(1706),  1288 (1715),  1420 (1721),  1230 
(1732?).  — 1800'rne.  Jern: 301, 311, 322, 
347, 475, 506, 626. Træ: 378 (1827),  1410 
(1832?);  udat.:  188, 580, 769, 830. 

Mestre,  se: smede, snedkere og ur-
magere. 

Alterstager . Gotiske.  Malm: 336*. 
Sengotiske.  Malm: 223* (1501);  udat.:  62, 
276, 361*, 369*, 379*, 423, 446*, 460*, 
568, 645, 656*, 758*, 814, 830, 875, 964?, 
1077, 1126?, 1138, 1165*, 1198, 1269, 
1278, 1305. — 1550—1600. Malm: 1399* 
(1564),  1341 (1583?),  248* (1592);  udat.: 
556, 710, 748, 792, 842, 942, 942, 1178*, 
1210, 1229*, 1452. — 1600'rne.  Malm: 
1409 (1605),  769 (1613),  589* (1616),  990 
(1617),  106* (1631),  1114 (1634),  62 (1643), 
1154 (1653?),  823 (1655?),  958* (1656), 
145* (1685),  1363 (1689),  863 (1692),  187 
(1697);  udat.:  (†)144, 164*, 301*, 311, 
321*, 399, 412*, 437*, 490, 506, 524, 539, 
604, 669, 684, 695, 725, 780*, 930, 976, 
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1015, 1029, 1039, 1049, 1057, 1067, 1085, 
1106, 1256, 1288, 1320, 1332, 1374, 1386, 
1428, 1440. Kobber: 107*. Messingblik: 
347* (1630),  579* (1673);  udat.:  976*, 
1470*. — 1700'rne.  Malm: 891 (1700), 
914 (1704),  1095 (1737),  490 (1766);  udat.: 
626*. — Med  mester- eller  bomærker:  107, 
187, 1178*. 

Mestre,  se: gørtlere. 

Altertavler. 1. Træskærerarbejder. 
Senromanske.  Løse figurer:  687*, 1255*. — 
Gotiske:  †437 (1517);  udat.:  58 (to), 58*, 
142*, 567, 600*, 642*, 720*, 789*, †889, 
898*, 939*, †1048, †1076, †1126, 1177, 
1208*, 1254*, †1267, †1319?, †1428, 
1434*. — Løse figurer  og relieffer:  163*, 
459*, 580*, 606, 687*, 713, 1136*, 1137*, 
1157*, †1210, 1227, 1256* (to), 1267*, 
1419. — 1550—1600. Fløj altertavler: 522, 
1372 (1573).  Katekismustavler: †389? 
(1582),  †346? (1584),  1038 (1589),  655 
(1592);  udat.:  360*, 368*, 377, 682, 694, 
709, 1028, 1056, †1152, †1278?, †1408. 
Andre: 790* (1588),  †1468 (1591),  587 
(1595),  1340 (1598);  udat.:  298*, 554, 
578*, 840, 1014. — 1600—1650:  721*, 
988 (1610),  1084, 1318* (1616),  1304 
(1617),  274* (1618),  1226* (1633),  1176 
(1637),  1330 (1642),  745* (1643);  udat.: 
57*, 161*, 218*, 320*, 334*, 344*, 396*, 
423*, 473*, 488*, 537*, 779*, 873*, 928*, 
929*, 946*, 1047, 1094, 1105, 1125*, 
†1066, 1136*, (†)1153, 1164, 1287, 1384*, 
1436. — 1650—1700:  1197* (1652),  103* 
(1657),  768 (1689?),  183* (1693);  udat.: 
522*, 751, 860*, 1418. — 1700'rne:  1208* 
(1703),  1254 (1733),  444 (1749),  1451 
(1764);  udat.:  489*, 602*, 722*, 912*, 
962*, †1153. — 1800'rne:  624 (1805), 
1076 (1825),  1408 (1832),  889 (1836),  504* 
(1841),  1113 (1848),  †1153 (1849);  udat.: 
642, 757, 830, 1267, 1468. 

Mestre,  se: snedkere og billedskærere. 
— Oversigt:  s. 1586, 1590. 

2. Alabastarbejder . O. 1425: 1398. — 
Uvis  alder:  †912. — Mester:  Johannes 
Junge? 1398. — Overstgt:  s. 1583. 

3. Malerier. Gotiske.  På træ: †1048 
(1415);  udat.:  58*, 143, 248*, 567*, 602, 
644, 644*, 655, 900*, 940, †940, †1076, 
1177, 1208*, 1254*, 1438*, †1452. På 

lærred: 58*. — 1550—1600. På træ: 522* 
(o.  1550), 1373* (1573),  377* (1582).  — 
1600'rne.  På træ: 790 (1603),  1226 (1636), 
1177 (1646),  1136 (1695?);  udat.:  163, 
221*, 779*, 1437*. På lærred: 751 (1698); 
udat.:  300*, 423*, 459, 830*, 989, 1319?. 
— 1700'rne.  På træ: 1209, †1209 (1703), 
†1152 (1733),  1419? (1756);  udat.:  745*. 
På lærred: 624* (1794);  udat.:  377, 
†538*, 602*, 722*, 912*, 963*, 1094, 1106. 
— Efter  1800. På træ: 1177 (1829).  På 
lærred: 768, 889 (1836),  1136, 1340 (1840), 
504* (1841),  579*, 588 (1843),  1451 (1845), 
1267 (1847),  1014 (1849),  1014 (1850); 
udat.:  642*, 682, 745, 757, 956?, 1153, 
1468. — Uvis  alder:  334, 1097, 1437. 

Signerede,  se: malere. — Oversigt: 
s. 1586. 

Anetavler . †1401 (1587),  230* (1627), 
†414 (1642).  — Mester:  Anthonius Cle-
ment 231 (1627). 

Apsider . Romanske.  Af  tegl: 316, 341, 
392, 469, †481, 533, 547, 835, 849, †1002, 
1245, 1346, (†)1393. Af  granitkvadre : 407. 
Af  kamp og kridt: 1274, 1310, 1380, 1432. 
— Senromanske,  tresidede.  Af  tegl: 131, 
453, 1298. 

Arkadepiller . Romanske:  259*, (†)394, 
805. — Gotiske:  44, 96, 1008. 

Arkitekter og bygmestre . 
Andersen, Carl og Jensen-Klint, P. V. 

1368 (1914—15). 
Boldewin, Jacob 986 (1616). 
Brandin, Philip †251 (1588—94). 
Dahlerup, Vilhelm 955 (1859—61),  956 

(1860),  139, 182 (1864). 
Ernst, Johan Conrad 1220 (1701). 
Glahn, Henrik Christopher 1171 (1889), 

708 (1892),  985 (1900),  718 (1903),  102 
(1906),  1220 (1911). 

Glahn, Otto Michael 1371 (1854). 
Hansen, H. C. 54 (1861  /.). 
Herholdt, Johan Daniel 216 (1874), 

1336 (1876),  927? (1890). 
Holm, Hans J. 1328 (1871),  673 

(1890'erne),  660, 662 (1891—93),  1088, 
1091 (1897);  665. 

Holm, Helge 984 (1950);  987. 
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Høyen, N. L. 39. 
Jensen-Klint, P. V., se: Andersen, Carl. 
Koch, V. 797 (før  1891). 
Kornerup, J. 137 (1852). 
Langeland-Mathiesen, Aage 328 (1896 

—97). 
Larsen, A. 546 (1907—08). 

Lassen, Mogens 1018 (1952). 
Luckmann, tømrermester 53* (1793— 

94). 
Lønborg-Jensen, Harald 412. 
Mathiesen, Aage H., se: Langeland-

Mathiesen, Aage. 
Møller-Jensen, Jens 892 (1909). 
Nielsen, C. C. 546 (1907—08). 
Petersen, Albert 1341 (1946). 
Petersen, Ove 139 (1864),  145 (1865), 

131 (1866),  136, 681 (1868),  600, 962, 987 
(1868  ff.),  693 (1872),  977 (1877),  797 
(1891—92). 

Salomon 908 (o.  1150). 
Sibbern, H. S. 849 (1873—74). 
Steenwinckel, Oluf  van †252 (1646). 
Storck, H. B 268 (1881—82),  54 (1890 

—92). 
Thurah, Lauritz de 53 (1739),  215 (efter 

1758). 
Tvede, Vilhelm 1406 (1863). 
Zeltner, Theodor 938 (1856),  955 (1859 

-61). 
Ørnsholt, Ejnar 626 (1942). 

Baser . Romanske og unggotiske.  Af  tegl. 
Terningformede:  472, 660, 1110. — 
Klobaser: 662, 679, 755, 800, 924, 925, 
1160. — Klapbaser (trekantbaser): 133, 
517, 1120, 1246. — Hjørnebladsbaser: 
260, 517, 1120, †1360. — Hjørneknops-
baser: 418*, 576. — Profilerede:  805*, 
805. — Uvis form:  662, 799. — Af  got-
landsk kalksten. Attisk profilerede:  1380. 

Begravelser , se: gravkapeller og grav-
kældere. 

Benhus . †50, †950. 

Berettelsestøj , se: sygekalke og -diske. 

Biblioteker . 230, †728. 

Bogstol . 792. 

Brudekrone . †460. 

Bryllupspuder . 108* (1715);  115*, 
†1178. 

Buster . 918 (1699,  to), 70 (1841),  918 
(1857).  — Mestre:  H. W. Bissen 70, 
C. Borch 918. 

Byggematerialer . Romanske.  Som ho-
vedmateriale^). Munkesten:  passim. — 
Granitkvadre:  373, 407, 594, 651, 906. — 
Kampesten  og kridtsten:  690, 1131, 1274, 
1310, 1380, 1432. — Kampesten  og munke-
sten: 1336. — Kridtsten:  257, 1448. 

Som underordnet materiale. Kampe-
sten: 651, 869, 924. — Kridtsten  og sand-
sten: 407. — Oversigt:  s. 1490. 

Bygherrer . For  kirker:  hertug Chri-
stoffer  Valdemarsøn 1045? (o.  1360), Hen-
ning Gøye 717 (1585—95).  — For  kapel-
ler, våbenhuse o. l.: enkedronning Sophie 
215 (1613—15,  hvælv), Elisabeth Rosen-
sparre 985—86 (1616  og 1621), Mogens 
Gøye †692 (1619),  Borchard Rud 598 
(1636),  Rudbek Pors 366 (1637),  Erik 
Steensen 410 (1642),  Cornelius Lerche 926 
(1674,  tårn), J. H. Hoffmann  †499 (o. 
1690), Jacob Flindt 927 (mellem 1732 og 
1750), Benedikte Brockdorff  †987 (1739), 
C. D. Reventlow 553 (o. 1755), Jørgen 
Wichfeld  938 (1786), Laurentia Hin-
cheldey 1396 (1796). 

Dåbsfade.  Sydtysk  arbejde.  1550—1600. 
Malm: 65, 165, 224, 301, 311, 323*, 336, 
379, 399, 446, 506, 540, 605, 656, 670, 
726*, 759, 780, 792, 824, 930, 943, 976, 
991?, 1039, 1049, 1058, 1067, 1096, 1107, 
1138, 1166, 1179, 1198, 1230, 1269, 1289, 
1306, 1320, 1400, 1410, 1453. — Stemplet 
R S : 65, 323*, 792, 943, 1453, 1471. — 
Stemplet H S: 670, 1471. — Nederlandsk 
arbejde.  1600—1650.  Messing: 438* (1626); 
udat.:  224, 412*, 461*, 475, 590*, 748, 
831, 842*, 977, 1015, 1077*, 1085, 1126, 
1211, 1320, 1341, 1364*, 1365, 1420, 1428, 
1441, 1471. — Fade  af  anden  fabrikation. 
1600'rne.  Messing: 1114 (1612),  958 (1622), 
646 (1644),  1374 (1645),  1322* (1646), 
685 (1648),  146 (1681),  876 (1689),  188 
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(16971);  udat.:  446, 580, 711, 769, 1155. 
Tin: 1289 (1677).  Kobber: 525*. — 
1700'rne.  Messing: 1279 (1734);  udat: 
525, 626, 1386. Tin: 323 (1765),  276 (1798). 
Kobber: 491?. Sølv: 276 (1760?),  556 
(1768?),  814 (1770).  — 1800'rne.  Tin: 369 
(1831),  361 (1834).  — Uvis  alder.  Messing: 
424, 695, 1257. 

Mestre,  se: guldsmede og gørtlere. 

Dåbskander . 1600'rne.  Messing: 276* 
(1699).  — 1700'rne.  Tin: 1365 (17091). 
Sølv: 277* (1766?).  — 1800'rne.  Tin: 311, 
323, 361, 369 (1829),  1015 (1834),  1441 
(1853);  udat.:  301, 336, 424, 506, 570, 
590, 671, 685, 712, 726, 748, 759, 770, 
792, 814, 824, 831, 843, 863, 915, 1015, 
1030, 1040, 1058, 1096, 1114, 1139, 1155, 
1211, 1269, 1320, 1410. 

Mestre  og stempler,  se: guldsmede og 
gørtlere. 

Degnestole . Sengotisk:  1019. — 1550— 
1600: †1400 (1564),  1078 (1576),  877 
(1577?),  1059 (1578),  1238 (1585);  udat.: 
570, 845*, 1443. — 1600'rne:  336, 493, 
581, 590, 760, 1050, 1260, 1323. — 1800— 
1850: 749, 1411. 

Mestre,  se: snedkere og billedskærere. 
— Oversigt:  s. 1590. 

Døre og portaler . Romanske og ung-
gotiske.  I vest: 316, 408, 576*, 1005. Søjle-
portal: 1380*. Med indskrift:  907*. Med 
tympanon: 374*, 595*; med lige over-
ligger: 651, 652, 909; med kilestensstik: 
407, 408, 690, 1274; med kragsten: 1131. 
I rundbuet, fremspringende  ramme: 575. 
I vandret afsluttet  portalfremspring:  pas-
sim ; med blændinger i portalfremspringet: 
133*, †329, 418*, 430*, 453*, 482*, 850, 
925, 951, †952*, 1119*, 1246*, 1284*, 
1405, 1414*; i gavlformet  afsluttet  portal-
fremspring:  316, 433*, 482*, †500, 662, 
763?, 773?, †774; i kamtakket afsluttet 
portalfremspring:  869*; i spidsbuet por-
talfremspring:  548*, 549. Falsede, med 
søjlestave: 132*, 133*, 251*, (†)295, 
†329*, 430*, 469, 482*, 517*, 548*, 574, 
585*, 660*, 662, 679, 743, 755, 763, 800, 
836?, 924, 1026, 1044, 1062*, 1063*, 1072, 
1088*, 1102*, 1103, 1110, 1119*, 1121, 

1160*, 1203*, 1246*, 1299, †1360, 1448?, 
1457*, 1460. Udvendig profileret:  1311. 
Spidsbuede: 261*, 1172*, 1189, 1190*, 
1218, 1245, 1246*, 1284*, 1405, 1414*; 
fladbuede:  849?, 1174. Med lige afdæk-
ning indvendig: 482, 500, 533, 585*; med 
fladbue  indvendig: 261*, 392, 469, 472, 
600*, 800, 1119*, 1149, 1150*, 1160; med 
spærstik indvendig: 132*, †680, 742, 743, 
850, 869, 924, 925, 1035, 1245, 1246, 1264. 
Indvendig i rundbuet spejl: 575, 1131; 
indvendig i fladbuet  spejl: 1005, 1189, 
1218; indvendig i spærstikformet  spejl: 
392, 430*. Præstedøre i koret: 132*, 261*, 
294*, 316, †329, 341, 418*, 453 (i nord), 
469, 482, 500, 533, 548*, 574, 660*, 679, 
783, 800, 849, 869*, 924, 1054* (i nord), 
1062*, 1081, 1102, 1160, 1172*, 1189, 
1218, 1245, 1346, 1405, 1414, †1434, 
1457*. — Gotiske.  I vest: 264, 295, 785, 
838?, 854. Spidsbuede: 40, 295, 375, 395, 
442, 452, 455, 486, 622, 635, 636, †653, 
854, 855, 884, 936, 969, 1045, 1172,1204*?, 
1313, †1369; fladbuede:  passim; rund-
buede: 308, 374, 706, 1300, 1382, 1416?, 
1462; fladrundbuede:  308, 1090?. Med 
plankeafdækning:  42. Fladbuede i spids-
buet spejl: 263, 517, 664, 691?, 692, 756, 
785, 838, 1037?, 1132, 1222, 1330, 1369; 
rundbuede i spidsbuet spejl: 40*; rund-
buede i fladbuet  spejl: 1174. Præstedøre 
i koret: 308, 442, 622, 635, 691, 884, 936, 
1132, 1204*, †1369. — Eftermiddelalder-
lige.  Rundbuede: 717 (1585—95),  718 
(1590'erne),  927 (1674),  720 (1692?);  577. 
Fladbuede: 927 (1674);  140, 268, 375, 
1206. Kurvehanksbuede: 986 (1621),  160 
(1632),  366 (1637),  1397 (1796,  med slut-
sten). — Oversigt:  s. 1549. 

Dørfløje.  Gotisk:  1472*. — 1600'rne: 
1291 (1606),  1314* (1688);  712?. — 
1700'rne:  1156 (1723),  1142 (1755?); 
udat.:  279, 527, 1009. — Efter  1800: 
324?. — Uvis  alder:  408, 892, 1068, 1168, 
†1306. — Mester:  Andreas snedker 1142. 

Epitafier. 
1. Stenhuggerarbejder . O. 1565: 71*. 

— 1600'rne:  120 (1626),  993 (1628),  402* 
(1654),  122 (1676),  122, 529 (1686),  918 
(1699);  †239, 350, 528, 994 (to). — 



1608 S A G R E G I S T E R 

1700'rne:  1022* (1791);  122, 414, 512, 
1022, 1366. — 1818: 944. 

Mester:  Johs. Wiedewelt 1022* (1791). 
2. Træskærerarbejder . 1550—1600: 

71, †817 (1584),  †350 (1585),  †995 (1588), 
†512 (1591),  730 (1592);  †72 (to), †239, 
†817, †1031 (to), †1116, †1401. — 1600— 
1650: †152 (1602),  †1294 (1603),  †152 
(1605),  †152, †700 (to) (1607),  879* (1613), 
233 (2626), †282 (to), †1358 (1620),  170* 
(1621),  234* (1622),  †846 (1624),  234 
(1625),  †282 (2630), †197, 235 (1632), 
†1294 (2636), †198 (1637,  to), †123 (1638), 
†920 (1639),  †152 (1641),  1021* (2643), 
121*, †152, 1376* (1646),  236* (to), †817 
(1649);  †197, 232, 236*, †239, 304*, 304, 
†313?, †326, †338, †351, 426, †543, 
†629*, (†)676, †1051, †1086, †1358, †1389. 
— 1650—1700:  236 (1650),  1184 (1651), 
238 (1656),  511*, 615*, †1145 (1657), 
†239, †1051 (1665),  †1145 (1678),  1184*, 
1185* (1679),  †921 (1683),  529 (1686), 
†198 (1693,  to); 238, †239 (to), (†)512, 
†512, 583, 616, (†)616?, †995, 1022. — 
1700'rne:  †700, 728*, 832, 880, †959?, 
†996 (to), 1144, †1214, †1294. — 1800'rne: 
478, 543*, 994, 1294. 

Mestre,  se: snedkere og billedskærere. 
— Oversigt:  s. 1590. 

3. Metalarbejder . 171 (1653),  238 
(1686),  282 (o.  1723), 326 (o.  1826). 

4. Papir . 1184 (1560),  †1145 (1657). 
5. Malerier . 1500'rne.  På træ: 72 

(1584),  †350 (1585),  †512 (1591);  237*, 
†1031 (to), †1116. — 1600—1650.  På træ: 
†700 (1607),  879* (1613),  170 (1621),  234* 
(1622),  †846 (1624),  234 (1625),  235 
(1632),  236* (1634),  1021* (1643),  1376* 
(1646);  232, 304*, 426, †1086. På lærred: 
†495 (1601),  236* (1649,  to). På ukendt 
materiale: †198 (1632),  †1294 (1636), 
†123 (1638),  †152 (1646);  †197, †313?, 
†326, †339, †629*, †1086. — 1650—1700. 
På træ: 1184 (1651),  122* (1653),  238 
(1656),  511*, 616* (1657),  196* (1663,  to), 
995 (1671),  529 (1686);  †72, 1022. På 
lærred: 383* (1677),  1184*, 1185* (1679), 
1333 (1680),  1376 (1690),  699* (1696);  72, 
463*, 616. På kobber: 994*. På ukendt 
materiale: 649 (1670),  †198 (1693);  †543. 
— 1700'rne.  På træ: 1145. På lærred: 

728*. — O. 1800. På lærred: 543*. — 
Uvis  alder:  †198, †304. 

Mestre,  se: malere og stafferere. 

Fonte. Af  granit.  Romanske.  Sydfynsk 
type: 336*, 540, 626, 748*. Med arkader: 
491, 656*, 685*, 823*, 976, 1030, 1039, 
1049, 1077*, 1096, 1341*. Tøndeformede: 
347, †1058, 1166, 1306*, 1428, 1453. 
Blandede typer: 399, 423, 437, 475, 711, 
725*, 780*, 814, †842, 1015, 1106, 1114, 
1138, 1210, 1320, 1374, 1420. — Af 
skånsk  sandsten.  Senromansk:  322*. — 
Af  gotlandsk  sandsten.  Romansk:  589*. — 
Af  gotlandsk  kalksten.  Senromanske  og 
unggotiske.  Keglestubtype: 412, 506*, 
580, 943, 1269. Bægerbladstype: 145, 
556, 570, 711, 758, 842, 863, 876*, 891, 
991, 1067, 1085, 1126, 1198, 1230, 1256, 
1279, 1288, 1332, 1386, 1470. Andre 
typer: 524*, 670*, 814*, 1364*. Gotiske: 
645*, 769*, 1410, 1441*. Middelalderlige: 
301, 379, 1015. — Af  klæbersten.  Gotisk: 
695*. — Gryder  af  metal.  Gotiske.  Af  kob-
ber: 1279*. Af  malm: †1386. Uvis  alder. 
Af  kobber: †1400. Af  malm: †1289. -
Eftermiddelalderlige  fonte.  Af  kalksten. 
O. 1600: 64*, 695*. Af  marmor. 1700'rne: 
108*, 276. Af  sandsten.  Renaissance: 958. 
Af  kridtsten.  O. 1750: 605. Af  malm. 
1600'rne: 188*, 224*. Af  cement: 930. Af 
træ. 1600'rne: 322*, 336, 1178*, 1230*. 
O. 1700: 863. Efter  1800: 164, 379, 831. 
— Oversigt:  s. 1568. 

Daterede.  Af  gotlandsk  kalksten:  1386 
(1300).  Af  marmor: 108* (1758),  276 
(1798).  Af  malm: 224* (1648),  188* (1697). 
Af  træ: 379 (1828?),  164 (1830). 

Mestre.  Sten- og billedhuggere: 589* 
(Magister majestatis), 1364* (Anonymus 
calcarius), 108* (Simon Carl Stanley). 
Støber: 224* (Antony Wisse). Billed-
skærere: 322* (Henrik Werners værk-
sted?), 1230* (Jørgen Ringnis). 

Fontegitter . (†)188 (1699). 

Fontehimle . 1600'rne:  1230*, 1306*, 
1341. — 1700'rne:  1320* (1742);  605*. — 
Uvis  alder:  †1179. — Med  malerier: 
1306*. — Mester:  Jørgen Ringnis 1230*. 
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Fontekedler . 540 (o. 1625), †1198 (før 
1646),  †1471 (før  1680). 

Fontelåg . O. 1750: 605. 

Gallerier. 47, †49?. 

Gavle. Romanske og unggotiske.  Af  na-
tursten, armeret med tømmer: 910, 1311*, 
1312. Af  tegl. Med tandsnit og (eller) sav-
skifter:  passim. Ved savskifter  delt i fire 
ligebenede trekanter: 261*, 421, 950*, 
953*, 1150*, 1360, 1394*, 1449*, 1460*, 
i tre: 451. Siksakmurede: 158, †329*, 
418*, 419*, 500*, 517, 533, 564*, 662, 
869, 1414; med siksakmuret gavltop: 482, 
500, 548, 574, 800, 1284, 1393, 1458; med 
siksakmurede bælter: 354, 365, 366, 430, 
869, 1149, 1204, 1246, 1264. Med lille 
korsblænding i toppen: passim. Med bue-
friser:  799, 1062*, 1072*. Blændingsgavle: 
176, 373, 755, 773, 850, 870*, 907, 983, 
1081, 1110, 1119*, 1122, 1160, 1161, 1173, 
1190*, 1219, 1283*, 1284, 1328, 1337, 
1405*, 1406, 1415, 1424. — Oversigt: 
s. 1533. 

Gotiske  blændingsgavle.  Tre spidsbuede 
højblændinger: 296?, †333, 356, 357, 
366, 410, 421, 434, 517, 639, 897?, 910, 
968, 1045?, 1132, 1191, 1286?; i forbin-
delse med cirkelblændinger: 263*, 707, 
756, 1134, 1162, 1382. Fire højblændinger: 
95. Fem spidsbuede højblændinger: 268?, 
536, 622; i forbindelse  med cirkelblæn-
dinger: 375, †653, 910, 1191. Tre til fem 
højblændinger med anden afdækning: 
180*, 308, 486, 623, 884, 968, 1300. Seks 
højblændinger: 41*, 409*, 455*, 549*, 
1008. Syv højblændinger: 551. Ni høj-
blændinger: 535. Højblændinger hvori 
cirkelblændinger og fladbuede  tvilling-
blændinger: 1007*, 1036, 1045. Kors-
blændinger: 937. Skjoldblændinger: 41*. 
Cirkelblændinger: †247, 897, 1175, 1382. 
Etagedelte blændinger: 211*, 214, 309, 
519, 855, 898, 971*, 1037, 1174, 1222, 
1248*, 1266*, 1285, 1300, 1396, 1425, 
1434*, 1435, 1450, 1462. — Daterede:  308, 
309 (1460—70),  519 (1505).  — Eftermid-
delalderlige.  Med blændinger: 886 (1723). 
Renaissance, med svungne konturer: 986* 
(1616  og 1621). 

Gemmenicher . I alterborde: 298, 376, 
423, 520, 578, 587, 600, 840, 928, 955, 
1038, 1152, 1277, 1286, 1467. 

Gesimser og friser.  Romanske.  Rund-
buefrise:  91*, 158, †329, †330, 341*, 355, 
407, 432, 454, 469*, 516, †533, 533*, 548, 
564*, 575, 802, 835, 836*, 869, †1002, 
1026, 1063, 1110, 1131, 1458, 1459, 1460; 
med styltede buer: 660, 661*; med ekstra 
buesten over buesammenstødene: 419*, 
547* ; med hængeornamenter under buerne: 
1131*. Frise af  krydsende rundbuer: 132*, 
354, 662, 763*, 773, 849*, 850*, 924, 952*, 
1003*, 1035, 1062, 1072. Fladbuefrise: 
798*. Rudefrise:  341, 355, 499*, 500, 764, 
925. Spærfrise:  294*, 418*, 533*, 576, 
952*. Trappefrise:  576, 869, 1160, 1283. 
Frise af  kvadratiske blændinger: 756*. 
Tandsnit og (eller) savskifte(r):  passim. 
Tandsnit og savskifte  hvorimellem frise 
af  skråtstillede sten: 341, 500, 850*. Ud-
kragninger: passim. — Gotiske.  Fladbue-
frise:  1055, 1222. Trappefrise:  1122, 1189. 
Savskifte:  442, 455, 968, 1037, 1341. Blok-
tand (tandsnit): 786, 1008, 1036, 1434. 
Profileret:  175, 180, 356, 486, 1218. Ud-
kragninger: passim. — 1600'rne:  95 
(1607),  985, 986 (1621),  343 (1625),  366 
(1637),  410 (1642),  180 (1643),  927 (1674)-, 
†96?, 693. — 1700'rne:  181 (1782),  938 
(1786),  1397 (1796);  885. — Oversigt: 
s. 1561. 

Gitre. Af  smedejern.  1600'rne:  916*. 
1700'rne:  200, 943* (1786);  1097*. — Af 
træ. 1600'rne:  (†)224 (1638),  (†)66 (1641), 
611* (1643),  †1199 (1652?),  (†)109 (1662), 
606* (1671),  †165 (1679),  †1139 (1696); 
udat.:  278*, (†)1017, †1180?, 1232. 1700'-
rne: 560* (1755);  (†)166, †1289. Uvis 
alder:  †1306, †1321, †1342. — Med 
malerier:  1234* (1680,  korgitter). 

Mestre,  se: malere og snedkere. 

Glamhuller . Middelalderlige.  Tvilling-
delte: 96, 374, 444, 502, 551, 803, 839, 
885, 898, 910, 970, 984, 1027, 1036, 1046, 
1082, 1111, 1134?, 1162, 1174, 1191, 
1205, 1220, 1247, 1266, 1313, 1362, 1396, 
1434, 1450, 1462. Trillingdelte: 954. I 
samme mur, tre glamhuller: 136, 854, 
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fire:  455, eet og to: passim. Spidsbuede: 
854, 1162, 1382; rundbuede: 374, 502, 
803, 898, 1036; fladbuede:  passim; flad-
rundbuede: 536, 551; kurvehanksbuede: 
519. Flankeret af  cirkelblændinger: 519, 
664, 839, 1027, 1082, 1111, 1205, 1396, 
1450, 1462. — Eftermiddelalderlige:  718 
(1590'erne),  985 (1621),  927 (1674);  96, 693. 

Glasmalerier . Gotiske:  †457*, †1012, 
1046*, †1047?, †1076. — Eftermiddel-
alderlige:  †1451 (1585),  †1451 (1604),  †55 
(1634—35).  — Oversigt:  s. 1573. 

Grav. Romansk, af  tegl.  Trapezformet, 
med hovedleje: †944. 

Gravfaner.  †125, †204 (to), †240 (to), 
†583 (to). 

Gravkapeller . Selvstændige bygninger. 
1500'rne:  719 (1595).  — 1600'rne:  986* 
(1616),  598 (1636),  366 (1637),  410 (1642); 
†160?, †216, †499. — 1700'rne:  †181 
(1706),  927 (mellem 1732 og 1750), †987 
(1739),  †102 (1742),  181 (1782),  938 (1786), 
1396 (1796);  †954?. — I tårnrum. 1700'-
rne: 552*, 1009, † l l l l ? , †1214. — I andre 
bygningsdele. 1600'rne:  342, 351 (1625). 
— 1700'rne:  496, 1099. 

Gravkældere og åbne begravelser . 
1500'rne:  †1032. — 1600'rne:  †351 (1625), 
180 (1649),  †1334 (1682),  1186 (1693?), 
(†203 (1697),  †289 (1698);  †83?, †125 
(fem),  140, †289, †404, †513, †1334. -
1700'rne:  †1295 (1717),  1146 (1727),  181 
(1782);  †125 (fire),  †154, 496?, †960, 979, 
†979, †1214. — Uvis  alder:  †171, †289 
(to), †583, †630 (to), †818, †934, †1022 
(to), †1032, †1100, †1390 (to), †1402, 
†1475. 

Gravrammer . †1146 (1580).  — 1600'-
rne: †771 (1618);  †881, 1022, †1308, 1308. 
— 1700'rne:  1325 (to), 1325*. 

Gravsten . Gotiske.  1300'rne:  1079*. — 
1400—1450: 72, †153*, †657, 730*, 959*. 
— 14 50—1500: 72 (to), †1032. — 1500— 
1550: †240, 932*. — Middelalderlige: 
†817?, †1390?. 

Renaissance og barok.  1550—1600: 73, 
74* (to), †82, 123, †124, 152* (to), †154, 
†198, 282*, †287 (tre), 362, 495*, 614, 
730*, 794*, 865, 996* (to), 1031, 1145*, 
†1146, †1201, 1242?, 1270*, 1389* (to), 
1401*, 1421, 1444, †1454. — 1600—1650: 
74—80* (enogtredive), †82—†83 (ti), 123 
(tre), †198—†199 (otte), 239 (tre), †240, 
282—285* (tolv), †287—†288 (elleve), 
326, 384* (to), †385, 402, 403, 440, 465* 
(tre), 479 (tre), 495 (to), 512 (to), 529, 
530, 544 (tre), 559, 560, †583 (to), 614 
(to), 616, 649 (tre), 700*, 794, 817 (fire), 
†818, 832, 866, 880*, 881, 932, 978, 979, 
997*, 998*, 1022, †1032, 1069, 1086, 
†1086 (to), 1098 (to), 1099, 1116 (to), 
1128, 1146, †1146, 1157 (to), 1169 (to), 
1185 (to), 1214 (to), 1242, 1261, †1272, 
1280, 1295*, 1324, †1325, 1333*, †1390, 
†1411 (to), †1445, 1474. — 1650—1700: 
80—81 (ni), †83, 171, 198, †199—†200 
(fem),  240, 285—286 (ti), †288 (tre), 403, 
448, 466, 512 (tre), 530 (to), 544, 545, 
583, 592, 616, 617, 618, 630, 676, 701 
(to), 713, 714, 731, †761, 817, 818, 866 
(to), 944, 960, 979, 1146, 1186, 1214, 
1261*, 1271, †1377?, 1444*, 1475. — 
1600'rne:  82 (to), 198, †200 (to), 240 (tre), 
286 (to), 326, 415, 513, 560, 629 (to), 760, 
846, 904, 1060, 1069, 1169 (tre), 1376, 
1377?. — 1700—1750:  †83 (to), 123 (to), 
152, †154, 171, 286, 339, 479, 513 (to), 618, 
630 (to), 750, 760, †761, 979, †998 (to), 
1069, 1099, 1308, 1444. — Rokoko,  Louis 
seize, empire. 1750—1800: 82 (tre), †83, 
123, 124, 305 (to), 339, 363, 371, 385, 
771, 1169, 1170 (to), 1186, 1271, 1366, 
†1445. — 1700'rne:  153 (to), 1242. — 
Empire m. m. 1800'rne:  124, 153, 287 
(syv), 305, 794, 1186 (tre), 1271, 1421. — 
Uvis  alder:  †83 (to), 240, 479, †479 (to), 
513 (to), 583, †657, 781?, †817, 866 (tre), 
†881 (to), 894?, †921, 960, 1430, 1475 
(tre). 

Figursten.  1400'rne:  †153*, 959*. 
1550—1600: 73 (brystbillede), 74*, 152* 
(to), 282* (brystbillede), 362, 495*, 614, 
730*, 794*, 865, 996* (to), 1031, 1145*, 
1270*, 1389* (to), 1401*, 1444, †1454. — 
1600—1650:  74, 75* (tre), 76, 77, 78 (fire), 
†198, †199, 239, 282, 283 (halv figur), 
284* (halv figur,  to), 285 (knæstykke), 
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384* (to), 465*, 614 (to), 616, 700*, 817 
(knæstykke, to), 866, 880*, 881, 997*, 
998*, 1099 (halv figur),  1116, 1169 (bryst-
billede), 1185 (to), 1295*, 1333* (halv 
figur).  — 1650—1700:  240 (brystbillede), 
285 (halv figur,  fire),  286 (halv figur),  731 
(brystbillede), 1261* (halv figur).  — 
1600'rne:  †200. 

Skriftarter.  Majuskler.  1300'rne:  1079*. 
— Minuskier.  1400'rne:  passim. — 1550— 
1600: 152*, 1389*. — Versaler.  Ældste 
eksempel: 932 (1544),  iøvrigt passim. — 
Fraktur.  Ældste eksempel: 123 (o. 1550). 
1550—1600: 73, 123, 282*, 495*, 1031, 
1389, 1444. 1600—1650:  123, 283. 1650— 
1700: 80, 403. 1700—1750:  630. — Kursiv. 
Ældste eksempel: 617 (o.  1695). 1650— 
1700: 81, 617. 1700—1750:  479, 513, 630, 
1069. 1750—1800: 305 (to), 1170. 1800'-
rne: 124, 287 (to), 1186. 

Med  udfyldte  bogstaver.  1550—1600: 74, 
495*, 1389. — Med  bemaling.  1550— 
1600: 614. 1600—1650:  123. 1650—1700: 
530 (to), 544, 545, 817, 818, 1186. 1700— 
1750: 760. 1800'rne:  1421. — Med  ind-
lagt  metal:  123 (1645). 

Daterede:  †153* (1408),  †240 (1514), 
932* (1544),  1401* (1559),  73 (1571), 
1444 (1572),  †1146 (1581),  152* (1583), 
1031 (1584?),  74* (1585),  632 (1588),  282, 
1474 (1602),  74 (1604),  1116 (1609),  †240 
(1611),  978 (1612),  1242 (1615),  1185 
(1616),  †288 (1619),  75, 76 (1621),  †818 
(1622),  76 (1624),  76 (1626),  77, 544, 
1146 (1630),  1280 (1631),  78 (1633),  †288 
(1634),  479 (1639),  326 (1641),  80, 1086 
(1643),  123 (1645),  †199 (1646),  †199 
(1649),  80 (1650),  731 (1652),  81 (1666), 
171 (1670),  1261* (1673),  1146 (1674), 
†1377? (1675?),  †288 (1676),  81, 713 
(1677),  616 (1678),  530 (to), 544 (1683), 
676 (1685),  81, 701, 714, 817, 1186 (1686), 
81 (1687),  1271 (1688),  979 (1690),  †998 
(1702),  750 (1706),  618 (1708),  979 (1712), 
†154 (1748),  82 (1755?),  123 (1784),  287 
(1811). 

Mestre,  se: sten- og billedhuggere. 

Gravtræer . 1334, 1358 (1828),  1358* 
(1830). 

Gravudstyr . Smykke:  83. — Knap: 
944. — Tekstilier:  530 (hue). — Kyradser: 

†204 (fire).  — Sporer:  †204, 238. — Kom-
mandostave:  238, †240. — Våben.  Sværd : 
†204, †1444. Kårder: †204, 238, 239, 240, 
†404, †583, †921, 1023, 1182. Gevær-
†204. 

Guldsmede 1 . 
KØBENHAVN 
Andersen, Johan Fridrich (B. s. 61) 

1472* (1719,  B. 314). 
B 361 (1723),  311 (1732). 
B I? 1452* (173?). 
Bockenhofer,  Johan Jacob (B. s. 49) 

301 (1692,  B. 230). 
Brock, Rasmus Jørgensen (B. s. 113) 

710 (1804,  B. 800). 
Brøndlund, Andreas (B. s. 74) 106. 
Christensen, Herman Ludvig (B. s. 120) 

1210 (B. 861). 
Christensen, Jens (B. s. 64) 1228 (1729). 
Christesen, Frederik Christian Vilhelm 

(B. s. 154) 791, 942 (1878). 
Claussøn, Mads (B. s. 32) 460 (1616, 

B. 137). 
Dragsted, A. 875 (1897),  830 (1901). 
Eggersen, Poul Resen (B. s. 120) 301 

(B. 858). 
Goldschmidt, Jørgen (B. s. 44) 963 

(1690). 
Greiersen, Christian (B. s. 106) 990 

(1813,  B. 754). 
Hansen, Arved (B. s. 88) 725 (1765), 

603 (1778). 
Hass, Gerhard (B. s. 75) 379 (1761, 

B. 438), 300, 311, 813 (1764,  B. 438). 
Hof,  A. T. 1178 (1884). 
Holm, Andreas (B. s. 91) 62 (1795, 

B. 596 og 600). 
Holm, J. 144 (1899). 
Høderich (Hederich), Johan Georg (B. 

s. 84) 346 (1771,  B. 530). 
I? S 823 (1758). 
Jacobsen, Asbjørn (B. s. 143) 1363* 

(1843?)  412 (1876),  683* (B. 1060). 
Jensen, Christen (B. s. 53) 1440 (1717), 

445 (1719,  B. 264), 875 (1722). 
Johnsen, Niels (B. s. 59) 912 (1713, 

1 B. = Chr. A. Bø je : Danske Guld- og Sølv-
smedemærker før  1870. K b h . 1946. B. Tillæg = 
Samme: Tillæg ti l danske Guld- og Sølvsmede-
mærker . K b h . 1949. Cifrene  uden betegnelse 
henviser t i l numrene . 
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B. 304), 459 (1724, B. 304), 626, 1113 
(1733, B. 306), 814 (1739);  1049. 

Jonsen, Christopher (B. s. 69) 144 
(1747, B. 372), 105* (1754),  814 (1770). 

Jonsen, Zacharias (B. s. 92) 695 (1773), 
1094, 1095 (1785, B. 605). 

J M 930 (1673). 
Kalisch, Hillil Isak (B. s. 128) 930 

(1818,  B. 930). 
Kitzerou, Jacob (B. s. 41) 579 (1663, 

B. 180). 
Komløv, Jens Pedersen (B. s. 61) 1468 

(1738, B. 325). 
Kragh, Peder (B. s. 103) 990 (1799, 

B. 737). 
Larsen 335 (1841  og 1897). 
Lauridsen, Carsten (B. s. 37) 929 (1663). 
Lind, Jørgen Nielsen (B. s. 72) 655 

(1740,  B. 397). 
Malmborg, Peder Jacob (B. s. 127) 

311»? (1831),  505 (1841). 
Meel (Muhle), Johan Heinrich (B. s. 52) 

645? (1697). 
Michelsen, Anton (B. s. 143) 746, 758 

(B. 1063), 768 (1842),  1228 (1851),  976 
(1852),  684 (B. 1063), 695, 710 (1863). 

Mortensen, Eiler (B. s. 79) 490 (1755, 
B. 475). 

Normand, Andreas (B. s. 55) 1256 
(1699,  B. 277). 

Nyemann, Abraham (B. s. 116) 958 
(1809,  B. 829). 

Pihl, Niels (B. s. 90) 163* (1769),  164 
(1770). 

Povelsen, Albert (B. s. 38) 1228? (1669). 
Prahl, Samuel Jacob Nicolai (B. s. 133) 

842 (1838,  B. 970). 
Reinicke, Hendrich (B. s. 57) 626 (1704), 

556, 568 (1706,  B. 289), 645 (1706). 
Resenhof,  Marcus (B. s. 48) 556 (1691 

og 1697). 
R H 1341 (1862). 
Schouw, Jacob (B. s. 87) 862 (1776?, 

B. 567). 
Schowert, Johan Jørgen (B. s. 71) 604 

(1746). 
Schrader, Christian (B. s. 57) 321 ? 

(1699). 
Schrøder, Conrad Christian Fredrik 

(B. s. 132) 186 (1836,  B. 964), 186 (1837). 
Silm, Mathias (B. s. 42) 1256 (1653, 

B. 187). 

Sivertsen, Sivert (B. s. 135) 1386 (1848). 
Sveistrup, Jens (B. s. 95) 446 (1778). 
Sørensen, Christian (B. s. 68) 346* 

(1738). 
Thorning, Jens Christian (B. s. 138) 

915 (1851,  B. 1014), 842 (1863,  B. 1013), 
369 (1864,  B. 1013). 

Thorsteinsson, Sivert (B. s. 73) 168* 
(1752,  B. 409), 1210 (1752),  379 (1776), 
398 (1777). 

Weghorst, Philip Lorenz (B. s. 65) 144 
(1723,  B. 344), 1198 (1735). 

Werum, Christian (B. s. 84) 276 (1760), 
277* (1766). 

Westergaard, Almer Julius (B. s. 157) 
1268 (1862,  B. 1160). 

Westrup, Andreas Martin (B. s. 131) 
891 (1862),  1374 (1863). 

Westrup, Thomas Andreas (B. s. 81) 
823 (1779). 

Wilcken, Ole Flores (B. s. 65) 695 (1732). 
Wolgast; Hans Nielsen (B. s. 56) 626? 

(1701). 
Wulf,  Jacob (B. s. 53) 1228 (1699). 
Ukendte. 
301 (1699). 
758 (1851). 

AALBORG 

Jensen, Hermand (B. s. 178) 942?. 

HORSENS 
Løvenhertz, Thomas Mogensen (B. 

s. 257) 1137 (B. 1803). 
KØGE 

Jørgensen, Christopher (B. s. 281) 724* 
(1604). 

MARIBO 
Harder, Daniel (B. s. 293) 163, 656 

(1714,  B. 2014), †163 (1727),  62? (1757, 
B. 2014). 

Quade, Peter Outzen (B. s. 294) 901 
(1842?),  1084 (1872);  669 (B. 2019), 758. 

Roese, Jørgen (B. s. 293) 1085. 

NAKSKOV 
Brockhusen, Peter von (B. s. 298) 106* 

(1692,  B. 2039), 423 (1692),  437? (1693). 
Funck, Carl Ewald (B. s. 300) 506, 524 

(1863);  506, 556 (B. 2054), 604. 
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Geelmand, Johan Michael (B. s. 299) 
1067. 

Holm, Herman Corditzen (B. s. 298) 
105* (1696,  B. 2042), 361* (1698),  474 
(1699,  B. 2042), 874? (1704);  862. 

Ran, Olaus Olsen (B. s. 299 og 316) 
106 (1737,  B. 2044); 1084?. 

NYKØBING F. 
Anders guldsmed, se: Scheel, Anders 

Jensen. 
Hiort, Bagge Thomsen (B. s. 310) 1340 

(1746,  B. 2114), †1409, †1419, 1428 (1746), 
1268 (1750),  1210 (1753,  B. 2114). 

Holm, Carl Christian (B. s. 310) 1154 
(1829?,  B. 2117). 

Hugaf,  Hans Nielsen (B. s. 308) 1468 
(1625,  B. Tillæg 3440); 1320. 

Jespersen, Peter (B. s. 310) 1452 (1844, 
B. 2119 og 2121); 1278, 1428 (B. 2119). 

Krejberg, Henrik Peter (B. s. 311) 222 
(1862),  222 (1871);  1288 (B. 2125). 

Rose, Erik Anders Christian (B. s. 311) 
1428 (1870). 

Scheel, Anders Jensen (B. s. 309) †222? 
(1677),  †1386 (1680),  1452? (1691),  186 
(1697,  B. 2108), 275 (1699,  B. 2108), 830*, 
1320 (1700,  B. 2108), 956 (1700  el. 1706, 
B. 2108), †1409 (1705),  1153, 1278 (1710, 
B. 2108), 830 (1715,  B. 2109), 1386, 1399 
(1720,  B. 2109), 1399 (1721,  B. 2109); 
505, 976 (B. 2108), 1029?. 

Scheel, Hans Andersen (B. s. 309) 1165 
(1717,  B. 2110); 1288 (B. 2111), 1341 
(B. 2110). 

Svane, Jørgen Christian (B. s. 310) 
†1409 (1759),  1138 (1760). 

Synderborg, Jacob (B. s. 310) 1320 
(1732,  B. 2112), 1305 (1733). 

NYSTED 
Busch, Peder Sørensen (B. s. 315) 1114* 

(1712,  B. 2145 og 2146). 
Ran, Olaus Olsen, se under Nakskov. 

ODENSE 
Møller, Rasmus (B. s. 336) 1085 (B. 2296). 
S P 862 (1668). 
Ukendt 276 (1674). 

SAKSKØBING 
Lund, Johan Peter (B. s. 374) 144 

(1831,  B. 2580), 957 (1836,  B. 2581), 149 

(1852),  1331 (1856,  B. 2581); 890 (B. 
2581). 

Petersen, Christian Ulrich (B. s. 374) 
61 (1756);  62?. 

STUBBEKØBING 
Svingelberg, Willads Nielsen (B. s. 394) 

1469 (1765),  276 (1779,  B. 2673). 

LEIPZIG? 
Lauch, Melchior 957 (1588—89). 

LÜBECK? 
K J H 185. 
Ukendt 1048. 

TYSKLAND? 
B og C H 956* (1657?). 
I M 346* (1687). 

IKKE-STEDFÆSTEDE 
(ordnet kronologisk), 

kronet minuskel-m 61 (beg.  af  1400'rne). 
I R 320 (o.  1600). 
913* (o.  1600). 
T 768 (1609). 
A. . . 248* (1610). 
539* (1646). 
lilje 568 (1650—1700). 
Hendrich guldsmed †1198 (1654). 
S L 976 (1658). 
H B L 875 (1662). 
lilje 890 (1662). 
Danielsen, Mads †105 (1664). 
Erik guldsmed †105 (1674). 
539* (1676,  to). 
E K 398 (1682). 
913 (o. 1700). 
Andreas guldsmed †227 (1705). 
C S 149 (1712). 
B S 893 (o.  1736?). 
557 (1768). 
T 684 (1854?). 
1066 (1854). 
1029 (1862). 
Christgau, I. O. 335 (1897). 
M C 1198 (1934). 
Holm, I 1094 (1946). 
Jespersen 1256. 
862. 



1614 S A G R E G I S T E R 

BOMÆRKER 
346* (1591). 
186*, 683* (1593, B. 3055). 
62 (1606). 
669 (renaissance). 

Gulvfliser.  Gotiske:  †48?. — Renais-
sance: 1163. — Uvis  alder:  †54. 

Gørtlere, kandestøbere, tinstøbere, 
kobbersmede m. m. 

Buntzen, L. W., Kbh. 424, 671 (o.  1850). 
G L S 1289 (1677). 
Glemp, Kbh. 108 (o.  1757). 
H S, sydtysk, o. 1550—75, 670, 1471. 
Hansen, Oluf,  Nykøbing F. †1138 (1719). 
Holm, Ole Johansen, Nykøbing F. 

1268, 1331, 1332, 1365 (1709),  †1288, 
†1320 (1726),  †1228 (1740). 

Høy, Arendal, Kbh. 1471 (1883). 
Høy, Hans, Kbh. 361, 1015 (1834), 

1441 (1853),  †146 (1865);  748, 770, 843, 
863, 915, 1015, 1058, 1155, 1320, 1410. 

Høy, H. C., identisk med Hans Høy. 
Knudsen, Jens, Nykøbing F. 187 (1697?) 
Lang, I. O. 901 (1858). 
M L 1095 (o.  1700). 
Norberg, Christen 1320 (1808). 
Paulli, Johannes (se også: klokkestø-

bere) 1178* (1500'rne). 
Rasch, Jens, Nysted †195 (1696). 
R S, sydtysk, o. 1550—75, 65, 323*, 

792, 943, 1453. 
Siversen, Kiel, Nykøbing F. 893* 

(1766?). 
Smidt, Lars Thomesen 626 (1748). 
T O S 646 (1644). 
Vieth, L. 108 (1857). 
Ikke  navngivne, med  mestermærker:  70 

(1620),  685 (1648?). 

Håndklædeholdere . O. 1650. Af  mes-
sing: 1015*. — 1800'rne.  Af  t ræ: 525*. 

Helgengrave (sml. relikviegemmer). 
†600, 955, 1038, 1152, 1277*, †1384, 
†1436. 

Helligkilder . 308, 441, 593, 703, 741, 
796, 1042, 1216—1217. 

Herskabsstole . 1500'rne:  (†)916 (1555), 
1019 (1567).  — 1600'rne:  1260* (1634), 

†1068 (1694);  itdui.:  439 (to), 541, (†)674*, 
816*. — 1700'rne:  916?. — Uvis  alder: 
(†)727. — Mestre,  se: snedkere og billed-
skærere. — Oversigt:  s. 1590. 

Hospitaler . †391, 498, †547, †982, 
†1109. 

Hvælvinger . Romanske.  Halvkuppel-
hvælv: 342, 394, 409, 472, 535, 549, 836, 
851, †1002, 1246, 1275, 1300, 1311, 1434. 
Tøndehvælv: 394. Grathvælv: †136, 260. 
Ribbehvælv (krydshvælv): 262, 705, 805, 
1246. — Unggotiske,  o. 1250—1350. Ribbe-
hvælv. Krydshvælv: 260*, 454, 517, 597, 
984, 1006, 1091, 1132, 1173, †1174, 1190; 
med seks ribber: 1091, 1219; stjerne-
hvælv: 597. — Gotiske,  1350—1550. 
Tøndehvælv: †48, 48, 1007, 1382*. Ribbe-
hvælv. Krydshvælv: †38, 42, 46, 47, 48, 
†95, 96, 136, †158, †180, †214, 264, 268, 
296, 317, †332?, 356, 357, 374, 375, 409, 
421, 434, 443, 455, 486, 518, 535, 550, 
597, 623 (ufuldendte),  635 (ufuldendte), 
637, 653, 663, 664, 691, 706, 708, 774, 
†805, †828, 838, 853, 854, 870, 884, 885, 
897, 910, 937, 953, 968, 971, 984, 1007, 
1009, 1027, 1036, 1045, 1055, 1082, 1090, 
1091, 1104, 1111, 1122, 1133, 1134, 1161, 
1162, †1190, 1204, 1222, 1265, 1275, 1285, 
1300, 1313, †1361 (ufuldendt?),  1382, 
1434, 1461; med tre ribber: 443; med fem 
ribber: 1313; med seks ribber: 96, 421, 
456, 586, 663, 691, 968, 1008, 1104, 1111, 
1204, 1265; med syv ribber: 691; med 
otte ribber: 96, 176, †246*, 296, 342, 366, 
434, 500, 566, 577, 774, 784, 786, 828, 
910, 969, 1008, 1082, 1110, 1133; stjerne-
hvælv: 43*, 45*, 47, 96, 296, 342, 356, 
455, 501, 502, 577, 784, 852. — 1550— 
1600. Grathvælv: 717, 719. Ribbehvælv. 
Krydshvælv: †251, 718; med otte ribber: 
97. — 1600'rne.  Tøndehvælv: 599. Grat-
hvælv: 180; ribbeløse stjernehvælv: 986, 
987. Ribbehvælv. Krydshvælv: 160, 180, 
215*, 410, 927; med otte ribber: 100, 
343, 599; med 16 ribber: 599; stjerne-
hvælv: 178. — 1700'rne.  Trughvælv: 927, 
1397. Ribbehvælv: 181. — Efter  1800: 
137, 215, 269, 317, 693. — Uvis  alder: 
176, †394, 576, 623. 

Daterede:  454 (1286—1300?),  717 (1585 
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—95), †251 (1588—94),  719 (1595),  718 
(1590'erne),  215* (1613—15),  986 (1616), 
987 (1621),  343 (1625),  599 (1636),  410 
(1642),  180 (1643),  178 (1648),  180 (1649), 
927 (1674),  160 (1690),  927 (mellem 1732 
og 1750), 181 (1782),  1397 (1796),  215 
(1847),  269 (1881—82).  — Oversigt:  s. 1572. 

Ikonografi  (kun middelalderlig; se 
også: værnehelgener). 

Gud. 
Gudfader.  Kalkmaleri: †812; t ræ: 940*. 

— Faderen og sønnen (nådestol). Kalk-
maleri: 766*, 788, 857, 1276; træ: 580. — 
Treenigheden. Kalkmaleri: 624*, 886*, 
974, †988*; maleri: 58. 

Jesus. 
Bebudelsen. Kalkmaleri: †319, 641, 

809*, †811, 857?, 1092, 1224*, 1252*, 
1276?, 1314; maleri: 58, 248*, 644, 1177; 
t ræ: 1438*; sten: 589; metal: 186. — 
Besøgeisen. Kalkmaleri: 809*, 1092,1252*, 
1315; t ræ: 1438*; sten: 589. — Fødselen. 
Kalkmaleri: †811, 1252*, 1276; maleri: 
644; t ræ: 1438*; sten: 589, 1364*; metal: 
186. — Hyrderne på marken. Kalkmaleri: 
809; sten: 590. — Hyrdernes tilbedelse. 
Kalkmaleri: 1315; maleri: 143. — Hel-
ligtrekonger. Kalkmaleri: †55, 435, 641, 
788, †810, 1092, 1151, 1196, 1252*, 1276, 
1315; maleri: 644; t ræ: 248*, 940, 1177, 
1438*; sten: 590, 1364*. — Omskærelsen. 
Kalkmaleri: 1315; træ: 940. — Fremstil-
lingen i templet. Kalkmaleri: 435?, 1092, 
1151*, 1304*; maleri: 143, 1438*. 
Eftersøgningen  efter  Jesus. Kalkmaleri: 
†811. — Flugten til Ægypten. Kalk-
maleri: †810, 1151*, 1195, 1196, 1303*, 
1316*; maleri: 1438; sten: 1364*. — 
Sædeunderet. Kalkmaleri: †810, 1315*. 
Barnemordet i Bethlehem. Kalkmaleri: 
†811, 1151, 1195, 1196, 1315*. — Dåben. 
Kalkmaleri: 1316*. — De kloge og de 
dårlige jomfruer.  Kalkmaleri: †778. — 
Indtoget i Jerusalem. Kalkmaleri: 809. 
— Nadveren. Kalkmaleri: 319*, 519, 
1252*. — Fodtvætningen. Kalkmaleri: 
1252*. — Gethsemane. Kalkmaleri: †273, 
519, 641*, 1012, 1092, 1418; maleri: 602, 
940; t ræ: 163*, 789* ; metal: 60. — Judas-
kysset. Kalkmaleri: 519, †809, 1092, 
†1124, 1252*, 1418?; maleri: 940. — 

Fremstillingen for  Kaifas.  Maleri: 1438. 
— Fremstillingen for  Pilatus. Kalkmaleri: 
666, 810, †1012, 1092, †1124, 1196, 1252*; 
maleri: 602, 940; træ: 163*. — Frem-
stillingen for  Herodes. Kalkmaleri: 1092. 
— Hudflettelsen.  Kalkmaleri: 520, 666, 
787, 810, 1012, 1092, 1196, 1466; maleri: 
940; træ: 163*, 720; metal: 60. — Iklæd-
ningen af  purpurkåben. Træ: 789*. — 
Tornekroningen. Kalkmaleri: 810, 1012, 
1092, 1196, †1252, 1466; maleri: 940?; 
træ: 720, 789*; metal: 60. — Bespot-
telsen. Kalkmaleri: 1092. — Fremstil-
lingen for  folket.  Kalkmaleri: 1196; 
maleri: 940. — Korsegangen. Kalk-
maleri: 1092, 1195, 1466; maleri: 602, 
789*, 1012; t ræ: 721?, 940; sten: 1364; 
metal: 60. — Naglingen til korset. Kalk-
maleri: 1012, 1092; sten: 1364*. — Kors-
fæstelsen.  Kalkmaleri: 666, 809, †988*, 
1012, 1092, 1151, 1196, †1251, 1466; 
maleri: 602, 940; t ræ: 567, 601*, 720, 
789*, 1136*, 1208*, 1254*, †1428; sten: 
41*; metal: 60, 221, 900*. — Lodkast-
ningen om kjortelen. Kalkmaleri: 1092, 
1467. — Nedtagelsen af  korset Kalk-
maleri: 1093, 1151, 1196. — Pietá. Kalk-
maleri: 141*, 666*, 1418; sten: 1398; 
metal: 60. — Gravlæggelsen. Kalkmaleri: 
666, 1093, 1418. — Kvinderne ved graven. 
Kalkmaleri: †1251. — I dødsriget. Sten: 
1364. — Opstandelsen. Kalkmaleri: 666, 
809, †1251; metal: 186. — Kristus og 
apostlene. Kalkmaleri: 857?, 1196, 1250, 
1267?. — Kristus mellem Peder og Paulus. 
Sten: 1381*. — Himmelfarten.  Kalk-
maleri: 519, 810. — Pinseunderet. Kalk-
maleri: 519, 809. — Smertensmand. Kalk-
maleri: 1467; maleri: 237*, †1077?. — 
Majestas. Kalkmaleri: 270*, 344, 858*, 
1010*, 1112, 1193, 1195, 1223, 1276, 
1465*; sten: 589*; metal: 186. — Ver-
densdommer. Kalkmaleri: 666, 809, †857, 
†1124, 1151, 1251. — Dommedag. Kalk-
maleri: †273, †334, †777, 788, 888*, †988, 
1092, †1466; t ræ: 642*, †1267. — Kri-
stushoved (Veronicadug). Kalkmaleri:270, 
1195, 1197; maleri: 644*, 1208. — Kristus 
og helgener. Maleri: 568*. 

Maria. 
Bebudelsen, besøgelsen og korsfæstel-

sen, se: Jesus. — Maria med barnet. 



1616 S A G R E G I S T E R 

Kalkmaleri: 141; maleri: †917, 1255*; 
t ræ: 142*, 688*, 939*, †1048, 1177, 
†1210, 1256*, 1438*. — Den hellige fa-
milie. Kalkmaleri: 776; maleri: 644, 
†1076. — Marias død. Kalkmaleri: 140*. 
— Marias himmelfart.  Sten: 595*?. — 
Marias himmelkroning. Kalkmaleri: 1197, 
1250, 1302*; t ræ: †1227, 1419, †1452. 
— Maria som himmeldronning. Maleri: 
1438*. — Maria som forbeder.  Kalk-
maleri: 666, 777, 788, 809, 888*, 1092, 
1193, 1251; t ræ: 642*. — Maria. Kalk-
maleri: 519, †767; maleri: 58*, 1208; 
træ: 567, 814*, †889, 1016, †1126; metal: 
†1051. 

Apostle og evangelister. 
Apostle. Kalkmaleri: 270*, †272*, †272, 

319?, †334, 887* (to), 1112 (seks), 1152, 
1164*, 1194, 1195, 1196, 1224 (tre), 1251 
(fire),  1303*, 1418, 1465*, 1466; maleri: 
143 (to); t ræ: 142* (to), 601* (tre), 602* 
(tre), 643*, 687*, 899*, †1048, †1126, 
1208*, †1227, †1319, †1428, †1452 (to); 
sten: 1441 (to). — Den hængte Judas. 
Kalkmaleri: 1092, 1316*, 1467. — Evan-
gelister. Kalkmaleri: †767, 810 (to), 974*; 
maleri: 1208, 1255*; t ræ: 567, 814*, 
1016; tekstil: 63*. — Evangelisttegn. 
Kalkmaleri: 270*, 624*, 666, 857, 974, 
1092, 1112, 1193, 1197, 1250, 1303*, 
1465*, 1466; t ræ: 278*, 792*, 1155*, 
1179, 1232*; sten: 72, 730*. 

Helgener. 
Abbedhelgener. Maleri: 568; træ: 601*. 

— Anna. Træ: 602*. — Anna selvtredie. 
Maleri: 58; t ræ: 143*, 1177, 1208*, 1254*; 
tekstil: 64*. — Apollonia. Maleri: 568. 
— Augustinus. Træ: 58*. — Barbara. 
Kalkmaleri: 1316*; t ræ: 143*; tekstil: 
64*. — Birgitta. Træ: 940; metal: 676. 
— Bispehelgener. Kalkmaleri: 1011, 1135, 
1193, 1250, 1251?, 1276; træ: 601*, 
1208*, 1256*. — Catharina. Kalkmaleri: 
1250; maleri: 568*, 1254*; træ: 143*; 
tekstil: 64*. — Clara. Træ: 940*. 
Dorothea. Træ: 601*. — Eligius. Kalk-
maleri: †141, †272*. — Elisabeth. Træ: 
143*. — Erasmus. Maleri: 900*. — 
Eulalia. Maleri: 568*. — Gejstlige hel-
eener. Træ: 1208*, 1268*. — Genovefa. 
Træ: 940*. — Gertrud. Maleri: 568*; 
træ: 143*, 606, 1256*. — Gregor. Kalk-

maleri: 487*. — Gregors messe. Maleri: 
58, †1077. — Hieronymus. Kalkmaleri: 
487*. — Johannes Døberen. Kalkmaleri: 
1010, †1124, 1193, 1303*; maleri: 567*, 
1255*; t ræ: 567, 601*. — Jørgen (Georg). 
Kalkmaleri: 788, 1196, 1251*, 1418; 
maleri: †1077; t ræ: 143*, 459*, 601*; 
tekstil: 64*. — Knud Konge. Glasmaleri: 
†1076; kalkmaleri: 141*?; træ: 142*. — 
Kongehelgener. Kalkmaleri: 1250, 1303*; 
maleri: †1077?. — Kristoforus.  Kalk-
maleri: 142, 578*, 787, 1123, 1135, 1164, 
1196, 1251, 1267; t ræ: 143*, 1208*, 
1254*. — Kunibert af Köln. Maleri: 568?; 
træ: 601*?. — Laurentius. Kalkmaleri: 
1197, †1251; maleri: 568*; t ræ: 713. — 
Lucia af  Syrakus. Træ: 940*. — Mar-
grethe. Kalkmaleri: 1196; t ræ: 567; sten: 
1441*. — Maria Magdalene. Kalkmaleri: 
1317; maleri: 568*. — Martin af  Tours. 
Kalkmaleri: 272, 1196, 1418; t ræ: 1254*. 
— Mauritius. Maleri: 568*; træ: 143*. — 
Nicolaus. Kalkmaleri: 272*?, 888; maleri: 
900?; træ: 143*?, 899*?, 1137*?. — 
Olaf.  Maleri: †1077; træ: 142*, 1208*. 
— Pavehelgen. Træ: 601. — Roehus. 
Kalkmaleri: 272*. — Severinus. Kalk-
maleri: 272*. — Stefan.  Kalkmaleri: 
†1124; træ: 601*. — Ursula. Kalkmaleri: 
1316*; maleri: 568*; t ræ: 143*. — Ube-
stemmelige helgener. Kalkmaleri: 334, 
†812, 1151?, 1196 (tre); maleri: †1048 
(otte); t ræ: 601*, 720? (fire),  940* (to), 
†1126 (tre); metal: †1051; tekstil: 64*. — 
Ubestemmelige helgeninder. Kalkmaleri: 
1193, 1250 (to). 

Fremstillinger  fra  det  gamle testamente. 
Kalkmaleri, hvor intet andet er anført. 

Skabelsen: 667, 808, 858*, 974*, 1092, 
1250. — Adam og Eva: 319, 667, 859*, 
1196, †1252, 1466. — Herrens formaning: 
667*, 859*, 1250, †1252. — Syndefaldet: 
667*, †811, 859*, 974, 1011*, 1092, 1124, 
1196?, 1223, 1250, †1252, 1317, 1418, 
1466. — Uddrivelsen: 667, †811, 859*, 
974, 1092, 1196, 1223, 1317, 1466. — 
Adams og Evas jordeliv: 667*, 859, 1196, 
1223. — Kain og Abel: 808, 1223, 1224, 
1250. — Noahs ark: 857. — Babelstårnet: 
808*. — Abraham og Isak: †811?. — 
Isaks ofring:  808, 857, 1011. — Isak: 
1418?. — Isak velsigner Jacob: 808. — 
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Jacobs drøm: 808. — Moses: 860, 1011, 
1250. — Moses og den brændende torne-
busk: 1011. — Moses modtager lovens 
tavler: 808. — Moses slår vand af  klippen: 
808. — Mannaregnen: 808. — Tilbedelsen 
af  guldkalven: 808. — Pagtens ark: 808. 
— Den syvarmede lysestage: 809. — 
Aron: 860. — Kobberslangen: 808. — 
Bileam: 860. — Josva: 860. — Gideon 
med fåreskindet:  809. — Samsons kamp 
med løven. Sten: 595*?. — Samson 
bærer Gazas porte: 808. — Samuel: 1250. 
— Isai: 860. — Isai rod: 809. — David: 
860, 1250. — Salomons dom: 1011. — 
Esther og Ahasverus: 809*. — Esaias: 
860, 1250. — Jeremias: 1011, 1250. — 
Daniel: 1250. — Skriften  på væggen: 
809. — Daniel i løvekulen: 808*. — 
Hoseas: 860. — Amos: 860. — Jonas og 
hvalen: †778, 808*. — Habakuk: 860, 
1418. — Zacharias: 1011. — Konge: 
519?. — Patriark: 860. — Profet:  1224?. 

Engle,  sjæle og djævle. 
Mikael som sjælevejer. Kalkmaleri: 

1164, 1267?. — Mikael og dragen. Kalk-
maleri: 1011, 1224. — Engle. Kalkmaleri: 
141*, 142, †272*, 667*, 810, 857, 858*, 
1010, 1011, 1195, 1196, 1223, 1250, 
1251*; maleri: 279, 1208; t ræ: 142*, 
940*; sten: 589. — Sjæle. Kalkmaleri: 
859*, 1164. — Djævle. Kalkmaleri: †778*, 
†810, †812, 1093, 1253, 1317, 1466. 

Allegoriske  og symbolske  fremstillinger. 
Den rige og den fattige  mands bøn. 

Kalkmaleri: †812, 1196, 1317, 1466. — 
Dødedansen. Kalkmaleri: 1196*. — Døds-
synder. Kalkmaleri: †811*. — Enhjør-
ning. Kalkmaleri: 1315, 1467; sten: 1441. 
— Enhjørnings]agten. Kalkmaleri: †1224. 
— Gudslam. Sten: 1441. — Hjort og vin-
træ. Kalkmaleri: 1467. — Lidelsesred-
skaber. Træ: 940*; sten: 41*. — Lykke-
hjulet. Kalkmaleri: †767, 1317. — Pelikan 
med sine unger. Kalkmaleri: 641*, 857. 

Indskrifter,  indridsninger m. m. 
Romanske:  332*, 1405 (mand), 1434* 
(skib). — Uvis  alder:  157, 365, 660, 773, 
797, 1246*, 1393. — Dateret:  1432 (1624). 

Indvielseskors, kalkmalede: 55, 272*, 
344?, 767, 807, 886, 1012, 1176, 1253, 
1267, 1304, 1417. 

Danmarks Kirker, Maribo amt 

Jordfund.  Gotiske:  154 (smykke), 754 
(stridshammer). 

Jordpåkastelsesspade. 1430. 

Kalkmalerier. Romanske, før  1250: 
344?, 1046?, †1093?, 1276*, (†)1436. — 
Tidliggotiske,  o. 1250—1300: 270*, 955, 
1112, 1267, 1302*, 1464*. — Ældre  høj-
gotiske,  o. 1300—1350: 270, †270*, 519, 
578*, 787*, †857, 857, 1010*, 1083, 
†1093?, 1164*, 1193*, 1207, 1223*, 1249*, 
1267. — 1350—1400: †140*, 318*, †319?, 
624*, 766*, 1123*, 1151*, 1194*. — 
1300'rne:  †334*, 422?, 1112. — Yngre 
højgotiske,  1400—1450: †272*, 807*, 857*, 
1135*, 1195, †1418. — 1400'rne:  †502. — 
Gotiske:  43, 55, †55, 297?, 1176, 1267. — 
Sengotiske:  †182?, 487*, 1092, †1464. — 
1450—1500: †141*, †142, 272*, (†)435, 
666*, 667*, 776*, †777, (†)788, †810*, 
(†)973*, 1250*, 1314*, 1418, 1466*. — 
1500—1550: †142, 272*, †272, †273, 
641*, †886*, 887*, †987*, (†)1012, †1124, 
1196*, 1224, 1276. — Eftermiddelalderlige, 
1500'rne:  †55, 709*, †988, †1028. — 
1600'rne:  †217, †367, †502, †938, †1093?, 
†1224. — 1700'rne:  217, (†)435, 1277, 
†1383. — Uvis  alder:  †142, †554, 655, 
†767, 1028, (†)1038. 

Daterede:  272* (mellem 1513 og 1521), 
†1028 (1584?),  †55 (1598?),  †217 (1616), 
†367 (1637?),  †1224 (1691),  (†)435 (1708), 
†1383 (1757—60),  1277 (1787).  — Over-
sigt:  s. 1573. 

Kapeller. Selvstændige.  Middelalder-
lige:  †211, †244, †251 (slotskapel), †314, 
†467, †546, †620, †753, †946 (herre-
gårdskapel). — Eftermiddelalderlige:  †946 
(1639,  herregårdskapel), †750 (1698?, 
herregårdskapel), †247 (1836,  hospitals-
kapel). 

I  og ved  kirker.  Middelalderlige:  †41, 
†50, †256, 262, (†)394, 970, †1043, 1221*. 
— Eftermiddelalderlige:  719 (1595?),  375, 
553 (1700'rne). 

Se også: værnehelgener. 

Kapitæler. Romanske og unggotiske. 
Klapkapitæler, af  tegl: 133, 431*, 743, 
1120, 1203, 1246, 1299. — Klokapitæler, 

1 0 2 
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af  tegl: 585, 662, 755, 800, 849, 1027, 
1044, 1062, 1088, 1102, 1103, 1160, †1360, 
1393, 1449. — Trapezkapitæler, af  tegl: 
341, 1074, 1122, 1190, 1337; af  kridt: 
260*. — Terningkapitæler, af  tegl: 472, 
660*, 1110, 1457; af  kridt: 1460*; af 
gotlandsk kalksten: 1381. — Med blad-
dekoration, af  tegl: 418*, 484, 576, 1063. 
— Med hoveder, af  tegl: 924*. — Andre 
former,  af  tegl: 262, 805, 924*, 925, 1073, 
1190. — Gotiske.  Af  tegl: 45*, 46*, 1190. 

Kirkegårdsmonumenter . 1775—1800. 
Sten: 561, 618, 761. — Efter  1800. Sten: 
84* (syv), 339, 404, 496 (tre), 530, 561 
(seks), 618 (tre), 619, 630, 631, 632 (seks), 
633, 649, 733 (to), 866 (fem),  894 (to), 
921, 944, 945, 979, 999 (fire),  1023 (tre), 
1032, 1116 (to), 1170, 1242 (tre), 1325, 
1366 (to), 1367, 1390, 1445, 1454 (to), 
1455 (fire),  1475 (fem).  Jern: 84 (to), 85 
(to), 479, 530, 630, 631, 632 (tre), 866 (to), 
894, 921, 964 (tre), 979 (to), 999, 1032, 
1128, 1272, 1296, 1334, 1366, 1411 (to), 
1412, 1475. 

Daterede:  561 (1790),  1475 (1803),  632 
(1813),  632 (1815),  999 (1817),  632, 1475 
(1828),  84 (1832),  479, 630 (1833),  632 
(1835),  632 (1840),  84 (1842),  944 (1844), 
945 (1846),  633 (1848),  530 (1850).  — 
Mestre:  H. E. Freund 84* (to), H. W. Bis-
sen 84. 

Kirkegårdsportaler . Middelalderlige: 
353?, 498, 594, 634, 950, 1087, 1202, 
1217*, 1282, †1327* ?. — 1700'rne:  905. 
— Empire: 442. — Uvis  alder:  293, 308, 
372, 429, 1042*, 1042, †1101, †1130. 

Daterede:  1217* (1524),  905 (1729). 

Kirkekister . 1600'rne:  68 (16381),  113. 
— Uvis  alder:  †864, †1420. — Mester: 
Jørgen snedker 68. 

Kirkelade. †340. 

Kirkeriste . †33, †91, †131, †156, †172, 
†207, 353*, †660, †1053, †1217, †1283, 
†1310, †1336, †1393, †1414, †1424. 

Kirkeskibe . 1600'rne:  169, 893. — 
1700'rne:  228* (1730),  169 (1741),  1474* 

(1747),  325 (1760),  151 (1762);  893. — 
1800'rne:  878* (1811),  119 (1828),  195 
(1835),  648 (1850),  228 (1891).  — Uvis 
alder:  228, 413. 

Kirkestald . †392, †797, 868, †906. 

Klingpunge . 1600'rne:  1343 (1681), 
(†)463 (1699?).  — 1700'rne:  1182 (1701), 
†1168 (1702),  to), 148 (1712),  168* (1722), 
168* (1725),  168* (1752),  463 (1768); 
udat.:  149, 648 (to). — 1800'rne:  1324 
(1807);  527 (to). — Uvis  alder:  325, 401 
(to), 832, 1324. 

Klokker. 1200'rne:  †119 (1298).  — 
1300'rne:  447* (1324);  195, 959. — 
1400'rne:  1098 (1407),  151 (1422),  †151 
(1465),  918 (1465),  1214 (1490),  1143* 
(1491),  229 (1493);  udat.:  70, 195, 196, 
229 (to), 426, 463, 675, 824, 846, 1274, 
1474*. — Middelalderlige:  †70, 281, 313, 
816. — 1500—1550: †1050 (1526),  †1031 
(1545);  udat.:  151, 281 (to). — Senmiddel-
alderlige:  169 (to), 478, 494, 571, 903*?, 
1069, 1085*?, 1241. — 1550—1600: 463, 
1261, 1333 (1554),  494 (1567),  918 (1571), 
304, 542, 1200 (1574),  542 (1581),  528, 
582 (1584),  1098, 1201 (1591),  1366 (1594), 
794 (to), 1020, 1443 (1595),  447, 463, 865 
(1596).  — 1600'rne:  70 (1600),  349 (1601), 
780 (1603),  370, 509, 698, 699 (1607),  676, 
931 (1616),  978 (1621),  382 (1629),  750 
(1631),  1157 (1632),  313 (1633),  230, 1430 
(1634),  648 (1636),  1201 (1638),  439 
(1640),  325 (1645),  370 (1646),  †103 
(1649),  281, †1069 (1665),  1168 (1666), 
832 (1696),  196, 1241 (1699);  udat.:  1183? 
— 1700'rne:  1324 (to), 1375 (1703),  1128, 
1343 (1708),  1107 (1717),  478, 1400 (1724), 
1168 (1725),  401 (1727),  326 (1728),  1444 
(1737),  1270 (1742),  119, 528 (1748),  119 
(1749),  402 (1753),  509 (1754),  629 (1756), 
903, 1430 (1763),  †1078 (1764),  931 
(1766),  414 (1775),  611 (1777),  944 (1780), 
648 (1782),  964 (1787),  1280 (1788),  †1421 
(1789),  1020 (1793),  1293 (1795),  †1051 
(1797).  — 1800'rne:  1069 (1802),  414, 
1333 (1803),  713, 1293 (1814),  439, 894 
(1820),  362, 1041 (1823),  362, 865 (1824), 
760 (1825),  349, 1454 (1828),  781, 1261 
(1831),  1411, 1474 (1832),  590 (1834), 
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1115 (1836),  559 (to), 1144 (1837),  959 
(1838),  304 (1839),  688 (1840),  879, 1183 
(1845),  1366 (1847),  119 (1850),  151 
(1852),  1085 (1860). 

Mestre,  se: klokkestøbere. 

Klokkestabler. O. 1350: 640*. — Mid-
delalderlige:  297*, 318, 359*, 412*; for-
svundne: †173, †340, †388, †566, †584, 
†654, †680, †692, †708, †744, †756, †764, 
†775, †786, †820, †849, †1075, †IIOI, 
†1120, †1150?. — Uvis  alder:  366. — 
Oversigt:  s. 1571. 

Klokkestole . Sengotisk:  970*. — Da-
terede:  699 (1607?),  1242 (1706),  1307 
(1710),  1183 (1712),  1201 (1761),  440 
(1797),  879 (1843).  — Mester:  Lars Hald 
1183 (1712). 

Klokkestøbere . 
A (Uldall 30) 195 (beg.  af  1300'rne). 
Andersen, L., Aarhus 629 (1896). 
Asmussen, Asmus, Husum 401 (1727). 
Benninck, Matthias, Lubeck 918 (1571), 

†304 (1572),  304 (1574),  543 (1581),  528, 
582 (1584). 

Benninck, Reinholt, Lubeck 70 (1600), 
349, †510 (1601),  370 (1607). 

Bochumer Verein f.  Bergbau u. Guss-
stahlfabrikation,  Westphalen †992 (1872), 
770 (1877),  448 (1878). 

Danckwart, Adam, Wismar †1421 
(1656). 

Dibeler, Michel, bøssestøber i Flens-
borg (1516—75) 494 (1567). 

Fuchs, Felix, kgl. stykkestøber i Kbh. 
(o. 1626—37) 750 (1631),  1157, †1344, 
†1474 (1632),  †1430 (1651). 

Gamél, Victor, Frederiksværk 1183 
(1845). 

Gamst, H. C. (1783—1803), J. C. Gamst 
(1803—13), J. C. og H. Gamst (1813 ff.). 
1020 (1793),  414, 1333 (1803),  †1060 
(1812),  713 (1814),  439, 894 (1820),  362, 
1041 (1823),  362, 865 (1824),  760 (1825), 
349, 1454 (1828),  1261 (1831),  1411, 1474 
(1832),  590 (1834),  1115 (1836),  1144 
(1837),  959 (1838),  304 (1839),  688 (1840). 

Gamst, H. og H. C. Lund (1836—54). 
879 (1845),  1366 (1847),  1376 (1851). 

Gamst, H. og H. C. Lunds Efterfølgere 

(1854—72). 119 (1850),  846 (1857),  1085 
(1860),  611 (1866),  944 (1869). 

Gherard, Lubeck? (Uldall 90) 229 
(1400'rne). 

Ghyse, Hans, eller Jacob Jode (Uldall 
184) 426 (1400'rne). 

Grot, Abraham, Wismar †196 (1671). 
Hans klokkestøber 120 (1678). 
Heegaard, Anker. Etablissement, Fre-

deriksværk (1853 ff.).  1344 (1891),  1307 
(1892). 

Henriksen, Hans (Uldall 184 f.)  †151, 
918 (1465). 

Herbst, D. C., hofklokkestøber,  Kbh. 
964 (1787),  1280 (1788),  120 (1794),  1293 
(1795),  †1051, †1344 (1797). 

Holtzmann, Friderich, kgl. stykkestø-
ber i Kbh. (1695—1727). †559 (1700), 
478 (1724). 

Holtzmann, Johan Barthold, kgl. styk-
kestøber i Kbh. (1727—57). †992 (1732, 
to), †1280 (1735),  1444 (1737),  †1307 
(1747),  119, 528 (1748),  119 (1749),  402 
(1753),  510 (1754),  †1421 (1789). 

Hornhaver, Johan Peter, Frederiks-
værk 1069 (1802). 

Huve, Albrecht, Stralsund 794 (1595). 
Huve, Hans, Stralsund 978 (1621). 
Hynemøder, Hans, Lübeck 281, †1069 

(1665),  1168 (1666). 
Jeremisen, Jacob †383, 832 (1696),  196, 

1241 (1699). 
Jode, Jacob, se: Ghyse, Hans. 
Jørgen klokkestøber, sikkert identisk 

med Jørgen Stahl (s. d.). 
Kegge, Oluf  (Uldall 202) 1143* (1491). 
Kleimann, Arent, Lübeck 931 (1616), 

†414? (1622),  382 (1629),  313 (1633). 
Kleimann, Conrad, Lübeck †1294, 1324 

(to), †1344, 1375, †1401 (1703),  1128, 
1344 (1708). 

Kleimann, Cordt, Lübeck †629 (1641). 
Koster van der Hart , Ahasverus, kgl. 

støbemester i Kbh. (1673—91). 120 (1680, 
to). 

Krog, H., Frederiksværk 151 (1852). 
Kron (Cron), Henrik Sørensen †1388 

(1691). 
L H D D †1098 (1654). 
Löschenkohl, F. W , Frederiksværk 559 

(1837,  to) 
Løw, B. S. & Søn, Kbh. (fra  1872). 

102* 
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1059 (1888),  1388 (1908),  1098 (1909),  978 
(1911). 

Madsen, Laurids, kgl. bøssestøber i 
Kbh. (1540—70). 1261, 1333 (1554). 

Mervelt, Gerhardt van (1539—88). †1031 
(1545). 

Middeldorp, Karsten, Lübeck 463(1554). 
Nielsen, Hans (Uldall 87, 89) 675 (o. 

1450), 229 (1470'erne). 
Pether (Uldall 149 ff.)  1098? (1407); 

196, 478, 611, 1474*?. 
Ritzmann, J. G., Kbh. 1293 (1814),  781 

(1831). 
Stahl, Jørgen, Nakskov? 120, †313, 

648 (1692). 
Strahlborn, Lorenz (Laurentius), Lu-

beck 326 (1728). 
Tessien, Henrik, klokkestøber og »Grof-

Rothgieter« i Kbh. (1708—52). 1107 
(1717),  †1307 (1723?),  †1388, 1401, †1454 
(1724),  1168 (1725),  1270 (1726),  †1388 
(1735),  1270 (1742). 

Troschell, Michael Carl, kgl. hofklokke-
støber i Kbh. (1753—83). 629 (1756),  903, 
1430 (1763),  †770, †1078, †1411 (1764), 
931 (1766),  †781 (1769),  414 (1775),  611 
(1777),  944 (1780),  648, †992 (1782). 

Troschler, Marcus, Kbh. 120 (1769). 
Westphal, Michel, Rostock 1201 (1574), 

†879 (før  1586), 1098 (1591),  794, 1020 
(1595),  †629 (1598),  676, †846? (1616), 
†559? (1619),  †728 (1633),  230? (1634), 
†1324 (1636),  1201 (1638),  †1324 (1640), 
†1116 (1642),  325 (1645),  371 (1646), 
†349, †1031 (1649). 

Wise, Anton, Lübeck 224* (1648,  malm-
døbefont). 

Wulf,  Jørgen, Hamburg 648 (1636). 
Nordtysk støber (Uldall 152) 151 (1422). 
Nordtysk støber (Uldall 285) 229 (1493). 

Korbuekragbånd . Romanske.  Af  gra-
nit : 910*. Af  tegl: 355, 1434, 1460. Af 
kridt: 691, 1275, 1311. — Unggotisk.  Af 
tegl: 1190. — Sengotisk.  Af  tegl: 897. 

Korforlængelser  (se også: østforlæn-
gelser). Unggotisk:  596. — Gotiske:  653, 
691, 1132. 

Korkåber. (†)63*, †155, †556, †814. 

Krucifikser.  Træ- og metalarbejder. 
Korbuekrucifikser.  Tidlig  gotiske,  1275— 

1300: 438*, 1179*, 1352*. — Unggotiske, 
1300—1350: 323*, 424*, 686*, 759*, 792* 
(korstræ), 843*, 863*, 891*, 1015*, 1049*, 
1058*, 1139*, 1211*, 1257*, 1365, 1410*, 
1420*, 1429*, 1441*. — Høj  gotiske,  1350— 
1400: 146*, 188*, 1199, 1231*, 1341*. — 
1400—1450: 671*, 901*. — Sengotiske, 
1450—1550: 65*, (†)189 (korstræ), 278*, 
447, 458, 475*, 476, 671*, (†)792? (kors-
træ), 876, 1040*, 1096, 1155*. — Efter-
middelalderlige,  1600- og 1700'rne:  224 
(1646),  792*, 958, 1166, 1321, 1374, 1420, 
1442 (korstræ), 1442 (1721,  korstræ). — 
Mester:  Hans Lavridsen? 1321. 

Sidefigurer.  Senromanske,  o. 1250:1015*. 
— Sengotiske,  o. 1515: 814* (Claus Berg). 

Med  maleri:  1442 (o.  1600). 
Småkrucifikser  (alter-, kiste-, proces-

sionskrucifikser  m. v.). Højgotisk,  o. 1400: 
1471. — Sengotisk:  1030. — O. 1650. Af 
metal: 404. — 1700'rne.  Af  t ræ: 276, 555. 
Af  metal: 979, 1166. 

Oversigt:  s. 1575. 

Krypt. 42 (gotisk),  100 (1655). 

Låsetøj. Middelalder:  1307, 1472. — 
1600'rne:  770, 878, 1141?. — 1700'rne: 
493, 892, 1156 (1723?).  — Uvis  alder:  713. 

Langhuse . Unggotiske:  173, 1218. — 
Gotiske:  91, 207, †242, †244, 442, 622, 
(†)635, 936, 1172, 1369. 

Langhuskor , se: østforlængelser. 

Ligbårer . 1020, 1430, 1454. 

Ligbukke . 1270. 

Ligkister (sml. sarkofager,  ligkiste-
plader og -beslag). Romansk.  Af  gotlandsk 
kalksten: 818*. — 1600'rne:  615 (atten?), 
998 (fem),  999. — 1700'rne:  200 (to), 560 
(fire),  1023 (to), 1146 (tre), 1147 (to). — 
1800'rne:  200 (fem).  — Uvis  alder:  1147. 

Ligkisteplader og -beslag . 1600'rne. 
Sølv: 240. Messing: 83, 200, 289. Kobber-
folio:  404 (fire),  615 (fire).  Ubestemmeligt 
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materiale: 919. — 1700'rne.  Forgyldt 
metal: 561. Sølv: 560, 1023 (to). Kobber: 
731. Tin: 1146 (to), 1147 (to), 1401, 1402 
(tre). Bly: 560, 732 (fem),  932 (to), 933 
(tre). Ubestemmeligt materiale: 919 (syv), 
920. — 1800'rne.  Tin: 1402 (to). Bly: 
288, 732 (to). Blik: 200. Ubestemmeligt 
materiale: 200 (tre), 920 (to). 

Loftsmalerier.  †1224 (1679,  Jacob 
Blieschou). 

Lydpotter. 342*. 

Lysearme. 118 (1596?).  — 1600'rne: 
1240 (1600),  194 (1646),  280 (1698);  udat.: 
70, 119 (to), 169, 228. 

Lysekroner . 1550—1600: 168*, 1030 
(1590).  — 1600—1650:  280 (1611),  227 
(1625),  69 (1638),  194 (1639);  udat.:  118, 
150, 193, 227, 303*, 426, 509, 542, 558*, 
727*. — 1650—1700:  118 (1651),  227 
(1660),  280 (1670),  1240 (1690),  303* 
(1694),  463* (1695),  151 (1699);  udat.: 
69*, 194, 228. — 1700'rne:  118, 978 
(1702),  1240 (1706),  1240 (1707),  194 
(1715),  1324 (1716),  118 (1718),  1474 
(1732),  228 (1740),  878 (1756),  893* (1766), 
118 (1782);  udat.:  168, 280, 793, 865, 
1068, 1240, 1293. — 1800'rne:  628, 1270. 

Mester:  Kiel Siversen, Nykøbing 893* 
(1766). 

Lysesakse. Af  messing: 70 (1620).  Af 
jern: 478. 

Lyseskjolde. 1600'rne:  195 (1672), 
1020 (fire). 

Lyseslukker. 540. 

Malere og stafferere. 
Anders maler, Nykøbing 1136 (1695?), 

†281 (1699). 
Andersen, C. C. 155. 
Balle, P. 1084 (1852),  1057 (1860). 
Bayer, Erik 922 (1910). 
Benzon, L., Maribo 1442 (1822),  320 

(1829),  712 (1840),  713 (1841),  791, 
†1048? (1842),  1084 (1852),  378 (1857?); 
840. 

Berns, Gotlib, Oreby †167 (1772). 
Bilde, Hans 116 (1740). 
Bisgaard †279 (o.  1765?). 
Blest, I. 627 (1867). 
Blieschou, Jacob, Nykøbing 117 (1676), 

†1225 (1679),  108, 109 (1682),  †280 (1690), 
†195 (1696). 

Blistesøn, Jacob, identisk med Blie-
schou, Jacob. 

Borre, Harald 1249*, 1250 (1939),  1193 
(1941). 

Brarup-mesteren (o. 1450—75) 788, 
1250*. 

Broge, Hans †227 (1832). 
Broge, I. G., Nykøbing 1176, 1177 

(1829),  1209, 1212, 1226, 1236, 1255 
(1830),  224, 226, †227 (1832),  †226, 1319 
(1833),  1176 (1843),  †1227 (1858). 

Brünniche, Andreas 117? (o. 1760). 
C A M 1442 (1633). 
Clement, Anthonius, Odense 230* (1622 

—26), 234 (1624),  1322 (1633),  1212 (1634), 
1198, 1318* (1635),  1226, 1258 (1636), 
122*? (1646);  150, 1236?, 1436?, 1437?. 
— Værksted:  221* (o. 1616). 

Cranach, Lucas, d. æ. 237* (o.  1540). 
Dalsgaard, Christen 873 (1861). 
Decker, Ewert, svend hos Anthonius 

Clement 230* (1622—26). 
Dittmers (Ditmar), Heinrich 994* (o. 

1660). 
Dorph, A. 989 (1868?),  655 (1870),  693 

(1874),  668 (1876),  975 (1877),  538 (1883), 
163 (1893),  1340 (1895). 

Due, Kristian 1024 (1919),  867, 895*, 
1344 (1924). 

Dwerzactzek?, A. 1398 (1865). 
Eckersberg, C. W. 504* (1841). 
Ehlers, Hans, Nykøbing 1472 (1741), 

1321* (1742),  1241 (1745?),  †1365, †1410 
(1746),  †1167, †1168 (1747),  1237, †1239 
(1748),  †114l, 1212 (1749),  1343 (1751), 
†1200 (1755),  1419 (1756),  1211* (1757), 
1126, †1127, †1293 (1758),  †192, †193, 
†195 (1761),  1452 (1766). 

Elmelunde-mesteren (1475—1500) 788, 
†810, 1196*, 1314*, 1466*. — Værksted: 
1277. — Skole:  1092. 

Fox, Johan †165, †167, †169 (1681). 
Frølich, Lorenz 108 (1857);  347. 
Garstenbüttel, Ulrich, se: Ulrich, 

Joachim. 
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Grandjean, Frederik 1267 (1847). 
Hans Jørgen maler †1113, 1115, †1115 

(1694). 
Hansen, Stubbekøbing 1167 (1863);  †279. 
Hansen, Eskild 1201 (1946). 
Hansen, I. 579* (1843). 
Hansen, Julius, Søllested 428 (1907). 
Hansen, L. 610 (1927). 
Hanstrøm, Hardenberg †150 (1821), 

146 (1826). 
Haugaard 1125 (1914). 
Heidemand, Andres, Nykøbing †1113, 

1115 (1693). 
Henrik maler †192 (1745). 
Henriksen, Mads 1092 (1897),  185*, 

196*, 197* (1903),  1223 (1904). 
Hiort, Nykøbing †190 (1774),  †192 

(1779),  †191 (1790). 
Hoffman,  Jacob 528 (1686). 
Horen, Reinholdt 1209 (1703). 
Hou, Axel 512 (1893),  512 (1931),  519 

(1937). 
Hvid, Chr. †1256 (1701),  1198 (1722), 

1211, †1213, †1453 (1731),  1126, †1127, 
1138, 1155, 1156, †1200, 1230, 1260, 
†1365, 1373, 1420 (1732),  †1142, †1153, 
1255, †1387, †1388, †1400, †1408 (1733). 

Ingemann, Lucie Marie 1136 (1840); 
1153. 

Jensen, Axel, Horbelev 1060 (1940). 
Jensen, Einar V. 497* (1942),  795, 1041 

(1945). 
Jerndorff,  August 929 (1885?). 
Joensen, Thomas 116 (1649). 
Johan maler 116 (1654). 
Johan maler †167 (1729). 
Johan maler, Branderslev 117 (1692). 
Jørgensen, J. og A. C. Møller, Saks-

købing 712 (1853). 
Kornerup, J. †987 (1868),  973 (1876), 

270, 272, 273, 624 (1881),  886 (1883  og 
1888), 666, 810 (1889),  807 (1889—92), 
1302 (1893),  1193 (1895—96),  1267, 641 
(1900),  1464 (1901),  641 (1904). 

Küchler, Albert 1014 (1849). 
la Croix (Johan Otto?) 751 (1698);  723, 

729*. 
Lauridsen, Hans, Næstved 1234*, 1238* 

(1680). 
Lind, Egmont 1123, 1164, 1250 (1932), 

709, 886* (1936),  807 (1940),  1151, 1302 
(1942),  666 (1943),  1464 (1943—49). 

L J S 1019 (1705). 
Lund, Anker 1408 (1892). 
Lund, F. C. 1362 (1857),  360 (1872). 
Lytzen, Niels Aagaard 566, 1419 (1864). 
Magnus-Petersen, J . , se: Petersen, 

Magnus. 
Malling, Johs., Roskilde 371 (1918). 
»Mesteren fra  Frankfurt«,  Antwerpen 

248* (o  1520). 
Merckly, Michael †1181 (1707). 
Meyer 1165 (1854). 
Moe, Andreas 610 (1904). 
Munk, Harald, Holbæk 727, 734 (1920), 

688 (1926),  416 (1936),  327* (1937),  363 
(1940),  352 (1943);  901*. 

Møller 143, 148 (1832),  145 (1839  og 
1844). 

Møller, A. †929 (1845). 
Møller, A. G., se: Jørgensen, J. 
Møller, C. E. 555 (1854). 
Paproczky, Bartholomæus, Køge 236* 

(1649,  to). 
Pedersen, Stefan  Viggo 1304 (1926); 

888. 
Petersen, Magnus 624 (1877),  1314 

(1887—89),  104 (1896). 
Philip, Zacharias, Odense †110 (1662), 

105, †190, †192 (1665),  113 (1668). 
Raadsig, H. 412 (1855). 
Raedel, Georg 1340 (1840). 
Rasmus maler †656, †657 (1593). 
Rasmus maler 116 (1649). 
Rembrandt-elev? 830. 
R M S 197* (1663). 
Roed, Jørgen 610 (1877),  463 (1881);  310. 
Roland-Hansen, K. 1296 (1949). 
Rothe, Eigil 1276 (1906),  1223 (1909), 

641, 1164, 1267 (1910),  1193 (1911—12), 
1010 (1920),  807, 1123 (1929). 

Saxtorp, Marion 1094 (1942). 
Schantelaug, F. 1084 (1852). 
Schiødte, Erik 502 (1883). 
Skovgaard, Johan Thomas 457 (1937?). 
Smidt (Schmidt), A. G., Nysted †192 

(1837),  1039 (1838),  †190 (1839),  185*, 
188, 190* (1840). 

Svend maler 1140 (1646),  1179 (1652). 
Termansen, Niels 781 (1909),  371 (1918), 

781 (1930),  352 (1931). 
Termansen, N. J. 1243 (1927—29),  1187 

(1929),  386 (1930),  1476 (1938),  232*, 352 
(1943),  171* (1948);  155. 
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Tessin, Nicolai †192 (1703),  †193 (1717), 
1115 (1723),  †190 (1727). 

Timm (Thim), Reinhold, Sorø 236* 
(1634). 

Thomsen, August 1451 (1845),  1278 
(1853). 

Thomsen, Esben 148 (1741). 
Trock-Madsen, Carl 1047 (1931). 
Tvingel, J. E. †445? (1749?). 
Ulrich, Joachim (muligvis identisk med 

Ulrich Garstenbüttel, Nykøbing) 1181 
(1631). 

Wahl, Johann Georg 642*? (o. 1800). 
Weber, C. 217, 221, 226 (1874). 
Wegener, Th. 444 (1852),  1066 (1853); 

334. 
Westphal, Fritz 1468. 
Wolff,  Nicolaus 624* (1794). 
W P F 378 (1582). 
Zacharias maler, Odense, identisk med 

Philip, Zacharias. 
Kopier  efter  Carl Bloch 334, 1331. — 

Caravaggio 303. — Carlo Dolci 675, †989. 
— A. Dorph 1076. — C. W. Eckersberg 
841. — Jordaens 722, 1094. — Perugino 
1014. — Rubens 1094, 1267. — J. Sadeler 
(efter  Christopher Schwartz) 221, 1437. — 
Peter de Witte 1326. 

Malerier, se: altertavler, epitafier, 
fontegitre,  gitre, krucifikser,  loftsmalerier, 
løse malerier, monstransskabe, penge-
blokke, pengetavler, prædikestole, pulpi-
turer, præstestole og stoleværk. 

Malerier, løse. Sengotisk.  På lærred: 
†917. — 1600'rne:  †1292 (fire).  På træ: 
150, 1143*, 1375* (1693).  På lærred: 382 
(1619),  382 (1628),  150 (1690);  117 (to), 
382 (to). — 1700'rne:  †1293 (1721),  †1473 
(1747).  På lærred: †1473 (1712?),  1143 
(1733),  610 (1770);  117, 150, 303, 610, 
†1293?, 1365. — 1800'rne:  610, 627 (to), 
675. — Mestre,  se: malere og stafTerere. 

Messehageler. 1500'rne:  †164 (1545); 
223, †991, †1341. — 1600'rne:  †1114 
(1632),  †1126, †1305 (1633),  †1269 (1640), 
†188 (1642),  †1138 (1644),  †1320 (1646), 
†1178 (1648),  †276 (1655),  †223 (1660), 
†991, †1470 (1672),  †164 (1680),  †1386 

(1697);  udat.:  †188, †991. — 1700'rne: 
†107 (1712),  †1198 (1713),  †1106, †1114 
(1714),  †223, †1166 (1715),  †188, †347 
(1719),  276 (1723),  †1269 (1724),  †1155, 
†1256, †1279, †1441, †1453 (1727),  †1399, 
†1410 (1728),  †901, †1126 (1729),  †1320 
(1742),  †1288 (1746),  †399, †670 (1748?), 
†1374 (1757),  863*, †1138, †1279, †1364 
(1759),  †725, †1428 (1764),  †891, †1126, 
†1166, †1441 (1765),  †1269 (1766),  †63 
(1774),  †145 (1777),  †164 (1783);  udat.: 
†233 (to), 412, †506. — 1800'rne:  †605 
(1806),  †145, †491 (1816),  †725 (1827), 
†1386 (1841),  1269 (1844?);  udat.:  276, 
379, 695, 914 (to). — Udaterede,  nævnt 
1597: †276, †1364, †1470. — Nævnt  1600 
—1650: †63, †188 (to), †991, †1198 (to). 
— Nævnt  1650—1700:  †63 (tre), †107, 
†276, †446, †460 (to), †475, †491, †506 
(to), †524, †540 (to), †556, †605 (fire), 
†656, †669, †792, †875 (to), †1015, †1126, 
†1166 (to), †1198, †1256, †1278, †1288, 
†1341, †1364 (to), †1386, †1399 (to), 
†1410, †1419, †1428 (to), †1441, †1453. 
— Nævnt  1700—1750:  †63, †107, †145 
(to), †223 (tre), †685, †891, †901, †976, 
†1015 (to), †1114 (tre), †1138, †1155, 
†1210 (to), †1229, †1288, †1306, †1332 
(tre), †1364 (to), †1374, †1375, †1386 (to), 
†1410, †1420, †1428, †1453. — Nævnt 
1750—1800: †145, †254, †1030, †1039, 
†1096, †1386. — Nævnt  1806: †361, †369. 

Mester:  perlestikker Jacob Harras †1288 
(1746). 

Mindetavler (se også: epitafier). 
1. Stenhuggerarbejder. 1600'rne:  986 

(1616),  986 (1621?),  598, 984 (1636),  366 
(1637),  180 (1643),  613 (1646),  180 (1649), 
926 (1674),  †1334 (1682),  628 (1686);  613. 
— 1700'rne:  628 (1704),  410 (1745).  — 
1800'rne:  628, 1294. 

2. Træskærerarbejder. 1600'rne:  195 
(1661),  117 (1692);  117, 1343. — 1700'rne: 
1144 (1733),  195 (1780);  1169. — 1800'rne: 
478 (1802),  1474 (1804);  1031 (tre). — 
Med  malerier:  1144 (1733).  — På lærred: 
1474 (1825).  — Mestre,  se: snedkere og 
billedskærere. 

3. Metalarbejder. Af  sølv: 281 (1779). 
— Af  kobber:  613 (o. 1673,  to). 
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Monstransskabe . Gotiske:  279*, †687*. 
— Med  malerier:  279*. 

Møntfund.  315, 467. 

Oblatæsker . Af  sølv: 275* (gotisk), 
956 (1588).  — 1600'rne:  61* (1623),  222 
(1656),  1228 (1669),  929 (1673),  539 (1676), 
346*, (1687),  963 (1690),  300 (1692),  105* 
(1696),  185 (1697),  321 (1699).  — 1700-
'rne:  1256 (1700),  556, 568, 626, 645 
(1706),  1114* (1712),  163, 655 (1714),  830 
(1715),  1386, 1399 (1720),  875 (1722),  144 
(1726),  1320 (1732),  814 (1739),  1452* 
(1748),  823 (1758),  311, 724, 813, 1014*, 
1210 (1764),  379 (1776),  398 (1777),  445, 
603 (1778),  1094 (1785?);  udat.:  62, 459, 
862*, 913, 1137. — 1800'rne:  1440 (1845); 
301, 1278. — Af  tin: 1154 (o.  1800). — 
Af  ibenholt:  990 (1817?).  — Af  porcelæn: 
578, 589 (1844). 

Mestre,  se: guldsmede. 

Oldtidshøje på kirkegårde . 635 (to), 
640. 

Opus spicatum (sildebensmønster). 
Murværk med skråtliggende sten i skif-
terne, kun om brudsten: 1432. 

Orgelbyggere . 
Bergmann, Kjøng †227 (1832). 
Busch, A. H. og Sønner 1270 (1886). 
Bøg, Jens †192 (1669). 
Frobenius, Th. 1213 (1954);  1420. 
Frobenius, Th. og Chr. Winther 1454 

(1919?). 
Gertsen, Peder, Taars †148 (1726). 
Gregersen 917 (1851),  192 (1857). 
Gudme, Svendborg 1343 (1876). 
Hansen, Fr. og Søn, Nykøbing 1411. 
Kretzschmer, Jacob 167 (1768). 
Kruckow, Hans 68 (1689,  1690). 
Köhne, Daniel 148 (1865),  1182 (1873). 
Lampe, organist 115 (1807). 
Lund, Stege †148 (1731). 
Mads orgelbygger †192 (1671). 
Marcussen, Aabenraa 1182 (1939),  192 

(1944). 
Nielsen, Friderich †192 (1745). 
Olsen, Knud, Kbh. 1213 (o.  1860). 
Peder orgelmester 68 (1653). 

Pedersen, Johan, Næstved †148 (1826). 
Ramus, hoforgelbygger  227,1182 (1848). 
Sanger, David, Halle 192 (1823). 
Smidt, Chr., Nyborg 68 (1640). 
Starup, I., Kbh. 115 (1856  og 1913); 

1388. 
Svane, Chr. Abrahamsen, Rudkøbing 

115 (1740  og 1755), †227 (1757). 
Sørensen, M., Horsens 1168, 1280, 1307. 
Thornam, Næstved †992 (1835). 
Winther, Chr., se Frobenius, Th. 
Wroblevsky, Daniel †192 (1777),  †167 

(1796). 
Zachariasen, A. C., Aarhus 1323 (1870). 

Orgler . 1600'rne:  115* (1648),  752* 
(1698,  figurer);  192 (topstykker). — 
1700'rne:  192 (1777).  — 1800'rne:  610 
(1835),  824 (1847),  1182 (1848);  648, 1400. 
— Mestre,  se: orgelbyggere og snedkere. 

Pengeblokke . Af  træ: 401* (sengo-
tisk?),  116* (1573),  227 (1584).  — 1600'rne: 
727* (1624),  1182 (1651?),  1019 (1689?); 
udat.:  227, 312, 494, 558, 816, 832. — 
1700'rne:  1323 (1717),  1411 (1766),  1156 
(1770),  675 (1781);  udat.:  325, 381, 478, 
527, 581, 590, 627, 648, 892, 931, 943. — 
1800'rne:  571 (1802),  439 (1819),  508 
(1842),  1213 (1847?);  udat.:  413, 824, 902, 
1041, 1107. — Uvis  alder:  426, 878, 1115, 
1142, 1200, 1260, 1307, 1375, 1420, 1443, 
1454. — Af  jern. 1800'rne:  1085 (1850); 
udat.:  1059, 1068, 1280. 

Med  malerier:  1323* (1717),  †1239 
(1748,  af  Hans Ehlers). 

Pengebøsser . Af  kobber:  1020 (o.  1650). 
— Af  træ: 325 (1709). 

Pengetavler . 1650—1700:1156*  (1691); 
959, 1156*. — 1700'rne:  1472* (1705), 
1472 (1719,  sølvbjælde), 845 (1720),  1420 
(1722?),  1213 (1723?),  1411 (1748),  116 
(1764),  116, 1050 (1768);  udat.:  116 (to), 
878, 893 (to), 1115, 1168 (to), 1323, †1472. 
— 1800'rne:  1292 (1802);  udat.:  582, 750 
(to), 902 (to). 

Med  malerier.  1700'rne:  893 (1702); 
1168, 1323. 

Mestre,  se: guldsmede og snedkere. 
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Perlestikkere. Harras (Horros), Jacob, 
kgl. perlestikker, Kbh. †1152, †1436 
(1728),  †1267, †1408 (1729),  †1288 (1746), 
†1418 (1747). 

Prædikestole. 1. Træskærerarbejder. 
1550—1600: 672* (1586?),  506* (1593), 
557 (1594);  udat.:  166*, 361*, 447*, 461*, 
†581, 590, (†)656, 759, 844*, 892*, 1155, 
1429, 1442. — 1600—1650:  525*, 815 
(1602),  348 (1608),  992, 1096* (1610),  696 
(1622),  301* (1627),  110* (1630),  1211*, 
1236* (1631),  424*, 1321 (1633),  369*, 
491*, 1257, 1279 (1635),  607* (1636),  749 
(1639?),  1306 (1639),  225*, 1140 (1640), 
†389 (1642),  1200 (1643),  1017 (1645); 
udat.:  66*, 146*, 190*, 278*, 312*, 323*, 
380*, 400*, 413*, 438*, 476*, 540*, 646, 
686*, 712*, 726*, 748, 831*, 877, 902, 
915*, 930, 958, 1030, 1040*, 1050, 1058, 
1067*, 1077, 1085, 1107, 1114, 1167*, 
1181*, 1269, 1289, 1342, 1374*, (†)1387, 
1442?, 1453, 1471*. — 1650—1700:  770 
(1689?),  1387 (1690?);  udat.:  447?, 793, 
864, 1442. — 1700'rne:  712, 1270 (1721), 
1471 (1721?);  udat.:  626, 646, 749. — 
Efter  1800: 380 (1828);  udat.:  824*, 1127, 
1410. — Prædikestolshimle.  1600'rne:  712*, 
793, 1429. — Dørfløje  til  prædikestolsop-
gange. 1600'rne:  381, 608*. — Mestre,  se: 
snedkere og billedskærere. — Oversigt: 
s. 1590. 

2. Stenhuggerarbejde. 312. 
3. Malerier. På træ. 1500'me:  361*, 

447. — 1600'rne:  1181 (1631),  1322, 1442 
(1633),  279 (1634),  1078 (1693?);  udat.: 
All*,  541*, 1236, 1290, †1290. — Uvis 
alder:  324*, 759, 902. — Mestre,  se: 
malere og stafferere. 

Præsterækketavler. 1. Træskærer-
arbejder. 1600'rne:  116 (1676),  527 
(1686);  udat.:  610, 713, 1142*. — 1700-' 
me: †1292, 1307 (1717),  978 (1723),  1472 
(1741),  1213 (1781);  1068. — 1800'rne: 
382 (1834);  337, 1343, 1472. — Uvis 
alder:  610 (to). — Mestre,  se: snedkere. 

2. Stenhuggerarbejde. 917 (1683). 

Præstestole (skriftestole).  Sengotisk: 
1019. — 1550—1575: 1030, 1059*, 1141, 
1442. — 1600'rne:  400 (1607),  †1097 

(1610),  †1400 (1649);  udat.:  400, 527, 
1068, 1078, 1237*, 1259, 1291. — 1800'rne: 
749, 1411. — Med  malerier:  1238* (1680, 
Hans Lauridsen i Næstved). — Mestre,  se: 
snedkere og billedskærere. 

Pulpiturer. 1. Træskærerarbejder. 
1500'me:  824*, †1213. — 1600'rne:  114* 
(1631),  115*, †1200 (1648),  †1115 (1649), 
1323 (1650),  892* (1651);  udat.:  115, 280, 
493*, (†)494, 793, (†)816, 1019, 1239, 
(†)1388. — 1700'rne:  1156 (1710),  †1291 
(1716),  (†)1142 (1727),  1127 (1732);  udat.: 
280. — 1800'rne:  558 (1833?);  udat.:  627, 
647, 727, 749, 824, 831, 864. — Uvis 
alder:  760. — Mestre,  se: snedkere og bil-
ledskærere. 

2. Malerier. 1600'rne:  892, 1239. — 
1700'rne:  †1292 (1716);  280. — Uvis 
alder:  1323. 

Relieffer.  Af  gips: 794*, 812 (1848); 
822, 1068. — Mestre,  se: sten- og billed-
huggere. 

Rel ikviegemmer (sml. også helgen-
grave). I  alterborde:  458, 955, †1384, 
1436. — I  krucifikser:  66, 601. 

Relikvier. 66, 955, 1278. 

Runeindskrift.  629. 

Runesten. 351, 676, 818, 1101, 1380. 

Røgelsekar. Romansk:  1015. — Go-
tiske:  63, 321*, 336, 568, 684*, 748, 823, 
1178, 1269. — Middelalderlige:  276, 446, 
524, 1374, 1419, 1453. 

Sagn. 31, 58, 83, 130, 156, 308, 372, 
387, 406, 417, 429, 449, 468, 650, 741, 
772, 796, 826, 848, 868, 905, 923, 935, 
962, 966, 981, 1025, 1034, 1061, 1080, 
1101, 1109, 1130, 1148, 1159, 1188, 1202, 
1216, 1336, 1368, 1379, 1392, 1423, 1431, 
1434, 1456. 

Sakristier. Gotiske.  I selvstændig byg-
ning: †49?, †138?, 179*, 268, 296, 356, 
454, 486, 1006, 1091, †1174; i to stok-
værk: †49, 179*. — 1783: 987. — Uvis 
alder:  †181, †216, †1046. 
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Salmebogsbes lag . Af  sølv: 63 (1739). 

Sarkofager  (sml. ligkister og ligkiste-
plader). 1700'rne.  Af  marmor: 201 (fem), 
561*. Af  kobber: †920. 

Sidealterborde. †50, †318, †693, †830, 
†836. 

Sidealternicher . Flankerende  korbuen: 
†332, 433, 662, 774, 804, 953, 1110, 1461. 
I  sideskibs  østgavl:  259. 

Signet . †1446*. 

Skabe . Gotiske:  380*, 439, 493?, 570*, 
1141*, 1238*. — 1550—1600: 570*. — 
1600'rne:  370, 478, 558, 581, 647, 770, 
1059?. — O. 1700: 1142. — Uvis  alder: 
113 (to), 1270, 1388. 

Skrift,  se: gravsten. 

Skriftemålsbygning .  †38. 

Smede . 
Nielsen, Hans 192 (1756). 
Peder urmager, Nykøbing 64 (1698). 
Rasmus smed †280 (1699). 

Snedkere og billedskærere . 
Abraham snedker 459 (1692). 
Andreas snedker †1420 (1748),  †1365 

(1751),  †1411 (1754),  1142, †1200 (1755), 
†1211, †1238 (1756),  †1293 (1758),  1212 
(1759). 

Bang, Christoffer  †226 (1758). 
B A S S 892 (1651). 
Baumbach, Claes 794 (1945). 
Berg, Claus 814* (o. 1515). 
Berg, Hans Chr. 204 (1910). 
Brock, Ludvig 105 (1853),  555 (1854). 
Brygger, Hans Larsen, Taaderup †1323 

(1714). 
Christopher snedker †279 (1762—65). 
C L (C L S) 815 (1602),  1096* (1610), 

879* (1613);  66*, 439*, 873*, 877, 1114. 
Dreyer, Benedict, Lübeck 642* (o.  1500 

og o. 1525). 
Eggert, Anders Jensen 1420 (1722), 

1213, †1388 (1723),  †227 (1724). 
Falk 115 (1807). 
Frederiksen, C. 867 (1924). 

Frederiksen, Jochum, Nakskov †109 
(1662). 

Gudewerth, Hans, d. y. 491* (1635), 
611* (1643),  121*? (1646),  488*. 

Hansen, Chr. 1435 (1732—33). 
Hansen, Johan Peter, Maribo †378, 

†386 (1755),  390 (1776). 
Hendrichsen, Baltzer 113 (1670). 
Henrik snedker, Nykøbing 1322 (1635). 
Hoffmann  †113 (1753). 
Ibsen, Søren, Bremerholm 115* (1648). 
Jacob drejer 116 (1654). 
Jensen, H. 146 (1832),  †148. 
Jørgen snedker 68? (1638?). 
Jørgensen, Lorents 1599. 
Kisbye, Rasmus 1320* (1742),  1241 

(1745?),  †1410 (1745),  †1239 (1748). 
Kisler †148 (1795). 
Knudsen, P. †279 (1840). 
Krag, Frantz 230* (1627). 
Krøyer, Maribo 943 (1856). 
Larsen, Hans, Maribo? †378, †386 

(1775). 
Lind, Jens †181 (1778),  †191 (1790). 
Lorenz snedker †190 (1773). 
Lucas snedker, Sædinge †165 (1679), 

†169 (1681). 
Lund, Jacob 143 (1782). 
Mathis snedker 148 (1720). 
Mathisen, Wibert, slotssnedker i Ny-

købing †686, 712, †1015 (1721). 
Michel snedker †193 (1761). 
Michelsen, Hans †109 (1684),  117 (1692). 
Mortensen, Anders, Odense 103* (1657). 
Mortensen, Michel †192 (1745). 
Møller, Hans Philip †1365 (1746). 
Neetz, Andreas, Gloslunde †192 (1753). 
Nielsen, Andreas †1141, †1213 (1749), 

†1419 (1757),  1451 (1764). 
Nordtysk mester 376* (o.  1570). 
N P 790 (1588). 
Peder billedhugger †1199 (1652  eller 

1653). 
Peder tømmermand †1200 (1648). 
Pedersen, Hans, Nykøbing †1388 (1694). 
Peiter snedker, Rødby †165 (1679). 
Poul snedker 195 (1661). 
Rasmussen, Jens †447 (1692). 
Ringnis, Jørgen. Daterede:  109* (1630), 

114*, 1211*, 1236* (1631),  1226*, 1321 
(1633),  1257 (1635),  607 (1636),  1176 
(1637),  †224 (1638),  749, 1306 (1639), 
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225*, 1140 (1640),  344, 1330, (1642), 
745*, 1200 (1643),  1017 (1645),  1197* 
(1652—53).  Udat.:  236*, 278*, 400*, 
1136*, 1164, 1230* (to), 1270, (†)1330, 
(†)1387, 1453, 1471. — Værksted:  235 
(1632),  400, 439. — Manér:  570, 1141. 

Rosenkilde, Peder 226 (1747). 
Rødbye, Hans 113 (1695—96). 
Schneider †227 (1812). 
Schrøder, Abel, d. æ., værksted, Næs-

tved 525*? (1602),  540*?. 
Sæding, Jens †149 (1783). 
Tams, Anders, Nykøbing †190 (1698 

og 1702). 
Tarp, Anders †182 (1702). 

Valentinsen (Valentin), Niels †148 (1720, 
1731, 1741). 

Werner, Henrik (†)66? (1641),  1323 
(1650),  68? (1656),  †113 (1664—69  og 
1666);  57*, 473*?, 946*, 1384*. — Værk-
sted:  320*, 322*?, (†)512?, 860*. — Ma-
nér: 511*, 615* (1657);  522*, 606*, 616. 

Wibert snedker 1138 (1693),  †673, 
†1139 (1696),  †1256 (1700),  †1018 (1701), 
1198 (1706). 

Wibertsen, Hans, Nykøbing †977 (1723), 
†1342 (1726),  1127, †1127, †1365, †1400, 
1435 (1732),  1254 (1733),  1453 (1737  og 
1741). 

Wille, Kbh. 943 (1856),  956 (1860). 
Willer, Johan †167 (1812). 
Worm, Tyge Lauritzen, kgl. billed-

hugger på Bremerholm †108 (1681). 
VS 722* (1610). 
Oversigt:  s. 1590. 

Sokler. Romanske.  Af  tegl: passim; af 
granit: 132, 373, 421, †594, 651, 690, 
1072; af  granit og sandsten: 407; af 
kridt: 259, 1310, 1448. — Gotiske.  Af  tegl: 
44, 46, 175, 374, 664, 691, 910, 936, 953, 
1008, (†)1172, 1189, 1218, 1246, 1285, 
1369, 1381; af  granit: 517, 716?. — E†ter-
middelalderlige:  181, 343, 375, 718, 1397. 
— Uvis  alder:  597, 716. 

Solure. 1307 (1727?),  228 (1745),  1241 
(1745?),  918 (1771).  — Uvis  alder:  1175, 
†1191, 1206, †1333. — Mester:  Rasmus 
Kisbye 1241. 

Spir. †96, 101, 137, 159, 178, 215, 374, 
455, †718, 719, †985, 985, 1027, 1220*, 

1330, †1370. Pyramidespir på tårne: 
†136, †159, 268, 394, 444, 486, †502, 664, 
828, 839, 855, 871, 885, 927, 1006, †1027, 
1082, 1089, 1111, 1206, 1313, 1362, 
†1416. — Daterede:  †985 (1621),  178 
(1649—50),  †1220* (1701),  1313 (1723), 
†136 (1753),  215 (1766),  444 (1777),  719 
(1839),  137, 268? (1852),  159 (1858),  885 
(1866),  1330 (1870),  985 (1900),  1027 
(1901),  101 (1906),  1220 (1911). 

Sten- og billedhuggere. 
Anonymus calcarius 1364* (o.  1175— 

1200). 
Bissen, C. V., identisk med Vilhelm 

Bissen. 
Bissen, H. W. 70 (1841),  84 (1842). 
Bissen, Vilhelm 1113 (1848),  437, se 

dog 1478 f. 
Borch, C. 918 (1857). 
Bussert, Morten, elev af  932* (1544). 
Evens, O. †984 (1868—70). 
Fjeldskov, Niels Waldemar 146 (1867), 

1427, 1429 (1874),  1428. 
Freund, Hermann Ernst 84* (1832),  84. 
Hans malers stenhuggerværksted, Ros-

kilde 495*, 1270* (1550'erne). 
Jensen, H. C., Nykøbing 1453 (1876). 
Junge, Johannes, Lübeck 1398? (o. 

1425). 
Landskabsmesterens stenhuggerværk-

sted 82 (o.  1570). 
Luckow-Nielsen, Henry 1198 (1948). 
Magister Majestatis, Gotland 590* (ro-

mansk). 
Poulsen, Dirk (Didrich), Stubbekøbing 

†252 (1646). 
Skånsk arbejde 75* (før  1620?). 
Stanley, Simon Carl 108* (1758). 
Stein, Th. 794. 
Sundberg, Frederik Martinus 877 (1863), 

989, 992 (1868),  873. 
Thorvaldsen, Bertel 812 (1848),  1068 

(1853?),  823, 1478 f. 
Walter 1381* (o. 1150). 
Wiedewelt, Johannes 1022* (1791). 

Stenskulptur. Romansk. Relieffer: 
1381* (to). Billedkvadre:  595*, 652*. 
Tympanon:  595*. Døroverliggere:  651, 
651*. Menneskefigurer:  419, 576, 1394*, 
1434. Konsolhoveder  under buefriser  o. 1., 
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af  menneske: 432, 564, 1119, 1283*, 
1405, 1457; af  dyr: 564. Hoveder på kapi-
tæler: 800, 924*. Hoveder andetsteds i 
murværk: 533*, 595, 652*, 906*, 1458. 
Kors: 408, 690, 907*. Lillier: 516*, 564, 
690, 1131*. Nøgler: 516*, 564. Sværd: 
516*. Geometriske motiver: 516*, 534, 
564*, 652, 661, 906, 907*, †907, 1004, 
1131*. — På fonte.  Engel: 1096. Kriger: 
1096. Menneskehoveder: 540, 748*, 814, 
824, 1096. Løver: 823, 1049. Kors: 336*, 
748*, 823*, 976, 1039, 1049, 1096. Lillier: 
336*, 748*, 823, 1039, 1049, 1096. Plante-
motiver: 336*, 685*, 748*. Arkader: 491, 
656*, 685*, 823*, 976, 1030, 1039, 1049, 
1077*, 1096, 1341*. 

Gotisk.  Relief:  41*. Konsolhoveder  under 
hvælvingsribber, gjordbuer, buefriser  o. 1., 
af  menneske: 332*, 454, 1007; af  okse: 
1173*. Hoveder andetsteds i murværk: 
1219, 1434. — Oversigt:  s. 1562. 

Stole, løse . 1600—1650:  647*. — 
1700'rne:  68, 113, 816. 

Stoleværk (se også: degnestole, her-
skabsstole, præstestole samt løse stole). 
Sengotisk:  1237*. — 1550—1600: (†)877* 
(1567),  (†)1078 (1576),  1260 (1589);  udat.: 
370, 439, (†)697, (†)749*, 1258, (†)1411. 
— 1600'rne:  1258 (1634),  1096 (1635), 
1322 (1635?),  507 (1646),  697* (1649),  68 
(1656);  udat.:  370, 439, 477, 493?, 590, 
759?, 770, 892, 1141, 1212, 1237*, 1290*, 
1322, 1387*, 1410. — 1700'rne:  167, 
712?. — 1800'rne:  507 (1841),  877 (1845); 
udat.:  312, 324, 348, 478, 541, 570, 749, 
930. — Uvis  alder:  462, (†)1200. — Med 
malerier.  1600—1650:  1259, 1290*. 

Mestre,  se: snedkere og billedskærere. 
— Oversigt:  s. 1590. 

Stuklofter.  473 (1700'rne),  486 (før 
1810), 473 (1800'rne). 

Sygekalke og -diske . Af  sølv. 1575— 
1600: 164 (1580),  1077 (1593).  — 1600'rne: 
459 (1616),  506 (1620),  539*, 1066* (1646), 
976 (1658),  539 (1674),  556 (1691),  301, 
1228 (1699);  1320. — 1700—1750:  1165, 
1440 (1717),  361 (1723),  311 (1732),  106 
(1737),  626 (1739?),  814 (1739),  604 

(1746);  976, 1048, 1288, 1320?, 1341*. — 
1750—1800: 187 (1750),  1114 (1751),  144, 
913 (1752),  62 (1757),  1014 (1758),  1138 
(1760),  725, 1469 (1765),  1440 (1767),  164 
(1770),  346 (1771),  695 (1773),  862 (1776), 
276 (1779),  1095 (1785),  62 (1795);  61, 62, 
106, 423, 1067, 1084, 1085. — 1800— 
1850: 957 (1809),  990 (1813),  930 (1818), 
901 (1842?),  1386 (1848);  1210. — Uvis 
alder:  1178. — Af  tin: 1331 (1709).  — 
Mester:  Ole Johansen Holm, Nykøbing. 

Mestre,  se: guldsmede. 

Søjler. Romanske og unggotiske.  Hel-
søjler, af  tegl: 805, 1074*; af  kridt: 1460*; 
af  gotlandsk kalksten: 1380*. — Tre-
kvartsøjler, af  tegl: 133, 262, 472, 484*, 
517, 548, 574, 585, 660, 662, 755, 1044, 
1073, 1203, †1360, 1457. — Halvsøjler, 
af  tegl: 261, 295, †329, †330, 341*, 418*, 
431, 432*, †433?, 482, 499*, 500, 517, 
†547, 548, 564, 576, 585, 679, 743, 763, 
764?, 798, 799, 800, 805, †836?, 849, 924, 
925, 1026, 1062, 1063, 1088, 1102, 1103, 
1110, 1120, 1122*, 1160, 1246, 1264, 1299, 
1337, 1448?, 1457, 1460; af  kridt: 260*. 
— Dværgsøjler under hvælv: 262. — Go-
tiske.  Trekvartsøjler, af  tegl: 1369. Dværg-
søjler under hvælv: 1190. — Renaissance: 
†251 (1588—94). 

Tårnbuer. Romanske. Todelt rund-
buede: †394, 804. — Gotiske.  Spidsbuede: 
178, 374, 455, 486, 502, 518, 535, 786, 
828, 839, 854, 898, 1134, 1266, 1285, 
1338; rundbuede: 550, 885, 1162, 1174, 
1205; andre: 96, 692, ( † ) l l l l . — Uvis 
alder:  1027, 1381. 

Tårne. Romanske. Vesttårne: 394, 576, 
†596, 774 (planlagt), 802, 1005, 1089. — 
Gotiske.  Vesttårne: †52, 95, 136, 158, 178, 
†246, 264, 374, 455*, 485, 501, 518*, 535, 
550, †598*, 664, 692, 785, 828, 838, 854, 
870, 885, 898, 910, 953, 969, 984, 1027, 
1036, 1045, 1055 (ufuldendt),  1082, 1111, 
1134, 1162, 1174, 1190, 1205, 1220, 1246, 
1266, 1285, 1300, 1313, 1329, 1338, 1361, 
1369 (ufuldendt),  1381, 1396, 1416, 1425, 
1434, 1450, 1462. Foran skibets syddør: 
443, (†)472. På nordsiden af  skibet: 214*. 
— Dateret:  518* (1505). 
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Eftermiddelalderlige.  Vesttårne: 718 
(1590'erne),  926 (1674),  598, 681 (1868), 
53 (1891).  Af  t ræ: †1370. — Tårnfor-
højelser: 693 (før  1607),  985 (1621),  1220 
(1701),  215 (1766);  udat.:  1006. — Over-
sigt:  s. 1532, 1572. 

Tagbeklædning. Brædder.  Romanske: 
†396, †910, †1274*. — Spån.  På spir o. 1.: 
†52, †102, †159, †179, 309, 374, 435, 624, 
†664, †718, 787, †839, 928, 938, †985, 
†1027, 1028, 1064, 1082, †1090, † l l l l , 
1122, 1220, 1330, †1371, 1407; andet-
steds: †411, †680, †835, †839. — Kob-
ber: 102, 159, 179, 215, 269, 457, 985. -
Bly: †101, 140, †268, †455, †456, †533, 
719, 720, †839, †872, †1046?. — Zink: 
835. — Bæverhaler.  På tårntage: 473, 487, 
1090. — Munke  og nonner (munketegl). 
På tage: †99, †137, †140, †182, 269, †357, 
†444, †486, †519, 640, 666, †757, †766, 
806, †855, 898, 928, †938, 969, †970, †973, 
1027, †1037, †1092, 1111, †1112, 1192, 
1207, 1223, †1249, †1266, 1286, †1339, 
†1348, †1361, †1372, 1383, †1398, †1408, 
†1427, †1450; brunglaserede: †50. På 
kamtakker, støttepiller o. 1.: 213, 308, 
309, 318, †333, 375, 395, 409, 410, 421, 
486, 623, 634, 639, †705, 707, 756, 872, 
968, 1037, 1072, 1173, 1175, 1191, 1247, 
1248, 1264, 1266, 1283, 1285, 1286, 1299, 
1406, 1415, 1424, 1426, 1432, 1434, 1449, 
1450. — Skifer:  140, †179, 216, 343, 457, 
839, 855, 856, †985, 1163, †1370. 

Tagryttere. †52*, 309, †333, 434, 473, 
624, †680* (over våbenhus), 775, 821, 938, 
1064, 1122, †1275, 1371, 1407. 

Daterede:  †52 (1641),  1064 (1693?),  938 
(1732?),  †52 (1739),  473 (1744),  434 
(1797),  624 (mellem 1812 og 1815), 775 
(1828),  †333 (1831),  1371 (1854),  1407 
(1855). 

Tagværker. Romanske.  Murlægte: 357, 
473. Med rygås: 395*, †453, †836, †910, 
†1132, †1435. Åben tagstol: †743. — 
Romansk type: 161, 318, 357, 366, 396, 
435, 487, 578, 776, 829, 839, 856*, 1065, 
1206, 1408. Med kongestolper: 396, 856*. 
Med nummerering: 161, 318, 366, 435, 
829, 839. — Gotisk  type. Krydsbåndstype: 

102, 182, †247, 296, 309, 318, 343, 357, 
359, 366, 411, 435, 502, 536, 640, 693, 
708, 743, 756*, 786, 806*, 829, 839, 856, 
†871, 898, 911, 928, 987, 1009, 1028, 1037, 
1046, 1055, 1056, 1065, 1083, 1112, 1122, 
1134, 1175, 1191, 1266, 1276, 1286, 1301, 
1416*, 1427, 1436, 1463. Andre typer: 
456, 519, 553, 578, 1010, 1151, 1248, 1372, 
1426*, 1450. Pyramidespir: 856, 872, 928, 
1083*, 1206. Med kongestolper: 343, 519, 
536, 553, 640, 806*, 898, 911, 1010, 1175, 
1248, 1266, 1286, 1301, 1372, 1426*, 
1427, 1436. Med nummerering: 309, 343, 
693, 708, 743, 756*, 768, 829, 839, 856, 
898, 911, 1009, 1010, 1028, 1037, 1046, 
1055, 1056, 1065, 1083, 1112, 1248, 1276, 
1286, 1301, 1372, 1426, 1436, 1463. Med 
stormlægter: 911, 1276, 1286, 1463. Åben 
tagstol: †410, †927, †1007, †1009. 

Oversigt:  s. 1570. 

Teglstrygermærker. 262, 308. — 
Oversigt:  s. 1492. 

Tekstiler, se: alterduge, alterklæder, 
gravudstyr og messehageler. 

Timeglas . 1700'rne:  1140 (1734),  68 
(1742);  1156. 

Trapper. Ligeløbende  i murlivet.  Go-
tiske:  42, 43 (i kor), 1173 (i skibs vestgavl), 
1382 (i tårn). -— Andre  ligeløbende  trapper. 
Gotisk:  43. Eftermiddelalderlige:  140, 599; 
i trappehuse: 708, 1191, 1206. 

Spindeltrapper.  Romanske.  I tårne: 802, 
1006. — Gotiske.  I tårne: 95, †214, 455, 
472, 718, 854, 1314; i trappehuse ved 
tårne: 136, 264, 374, 455, 486, 502, 518, 
536, 551, 664, 692, 871, 910, 954, 984, 
1027, 1036, 1046, 1055, 1082, 1090 (senere 
tilføjet),  1111, 1134, 1162, 1248, 1266, 
1300, 1330, 1362, 1370, †1416, 1426. I 
kor: 623, 984. I skib: 40, 176 (to), 1275. 
— Eftermiddelalderlig:  927 (i trappehus 
ved tårn). 

Med  indvendig  adgang:  40, 95, †214, 
374, 455 (to), 502, 623, 718, 802, 854, 
910, 1006, 1314. 

Daterede:  518 (1505),  599 (1636,  to), 
927 (1674). 
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Tresk ibede k i rke r . Romanske:  257, 
1001 (med gotiske sideskibe). — Gotiske: 
33, 91. — Eftermiddelalderlig:  †251 (1588 
—94). 

Trælofter.  Romanske.  Konsolbårne 
bjælkelofter  af  Gloslundetype: †295, †317, 
†342, †356*, †434, †453, †774, †827, 
†851, †870, †953, †1004, †1027, †1036, 
†1044, †1055, †1082, †1265, †1300. — 
Tøndehvælv af  t ræ: †421?, *1161, †1204. 
— Uvis type: †1132. — Oversigt:  s. 1570. 

T r æ p o k a l . 1340*. 

T r æ s k u l p t u r . 1650—1700:  104* 
(1657);  66. 

T y m p a n a . 374* (glat), 595*. 

Urmagere (sejermagere). 
Funch, A., Kbh. 195 (1854),  610 (1857), 

675 (1862). 
Hans sejermager, Nykøbing F. 169 

(1679). 
Hartman, Jacobus, Sanduhrmacher, 

Leipzig †190 (før  1698). 
Kaalund †151 †1770). 
Larsen, Bertram 1020. 
Mathiesen, Peter, Kbh. 119 (1730). 
Petersen, Carl, Kbh. 463. 
Poul kleinsmed 70 (1650). 
Smidt, Maribo 195 (1780),  †281 (1791). 
Sørensen, Mathis 119 (1651). 

Ur- og sejerværker. 463 (1692?).  — 
1700'rne:  228, 338. — Uvis  alder:  865, 
1020, 1069, 1213. — Mestre,  se: urmagere. 

Våbenhuse. Murede.  Senromansk:  743. 
— Gotiske:  †95, †138?, †160?, 296, 318, 
†333, 356, 366, 375, 395, 409, 421, 434, 
455*, 486, 517, 535, 552, 586, 623, 638, 
(†)653, (†)665, †692?, 756, 774, †785, 
†829, 855, 871, 885, †910?, 1009, 1036, 
1105, 1122, 1134, 1150, 1162 (ud for 
norddøren), (†)1174, 1191, 1205?, 1221, 
1248, 1266, 1286, 1300, 1314, †1328?, 
1435, 1462. I  tårnrum:  443, 472 (begge 
ud for  syddøren). — 1600'rne:  577?, 720 
(i vest), 986*, †1027. — 1800'rne:  764, 
806, 829 (moderne), 954, 1064, 1075, 1339 

(ud for  norddøren), 1383, †1396, †1426. 
— Uvis  alder.  Ud for  syddøren: †839, 
†954, †1065, †1075, †1082, †1092, †1112, 
†1407; ud for  norddøren: †456, †598*, 
†654, †911, †1046, †1056, †1065?, (†)1339. 
— Daterede:  986* (1621),  †1027 (1653), 
720 (1692?),  †1426 (1813),  1064 (1854), 
954 (1860),  1383 (1865),  764, 1075 (1870), 
1339 (1876),  806 (1891). 

Af  bindingsværk.  †1112 (1608?,  ud for 
norddøren), †692 (1619,  ud for  norddøren), 
†1371 (1706),  †138 (1720,  ud for  nord-
døren), †1450 (1755),  †268 (1782,  syd for 
koret). — Uvis  alder:  †680 (med rytter-
spir), †708, †938?, †1362, †1396, †1417, 
†1426. 

Vestforlængelser  af  skibet. Senro-
manske:  764, 836, †1073. — Gotiske:  264, 
295, 597, 706, 1055 (tårnunderdel). — 
Eftermiddelalderlige:  342 (1625?),  821 
(1700'rne?,  af  bindingsværk). 

Vestgallerier (herskabsstole). Roman-
ske:  †596, 805, †1089?. 

Vestkor. 33 (1408—16). 

Vievandskar. 1199. 

Vinduer. Romanske og unggotiske.  Cir-
kelrundt: 407. — Med monolitoverligger: 
407, 1149. — Med kilestensstik: 373, 374, 
1274, 1434. — Med udvendig karnispro-
fdering:  1310. — I rundbuet spejl: 295, 
660. — Med fals(e)  udenom smigene: 91*, 
133, 259, 869, 984. — Med rundstav mel-
lem fals  og smig: 261*, 800, 849, 1062. — 
Med profderede  false:  91*, 175*, 261*, 
1172. — Med prydskifte(r)  over stikket: 
passim. — Med aftrappet  sålbænk: 133, 
354, 574, 1005, 1026, 1088*, 1172, 1283, 
1299, 1405*, 1414. — Med fremsprin-
gende, afrundet  sålbænk, støttet af  halv-
søjle: †329*, (†)341*, 418*, 430?, 432*?, 
482, 499*, 500, 547*, 548, 564, 566, 585*, 
763*, 1264, 1457*; uden halvsøjle: 516, 
742, 773. — Med sålbænk støttet af  ret-
kantet stav: 1035. — Rundbuet med 
spidsbuet lysning: 1005. — Lancetfor-
mede: 175*, 1172, 1405*, 1414. — Spids-
buede: 261*, 295, 316, 454, 596, †784, 
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869, 870, 984, 1006, 1160, 1161, 1189, 
1218, 1245, 1283. — Dobbeltvinduer: 
91*, 295, 418*, 453. — Tregruppevin-
duer: 261*, 869, 984, 1006, 1160, 1283, 
1336. — Gotiske.  Cirkelrunde: 622, 691. 
— Rundbuede: 178, 263, 268, 296, 308?, 
838, 910, 1045, 1132. — Fladbuede i 
spidsbuet spejl: 214, 263, 264, 786, 967, 
1027, 1036, 1082, 1111, 1162, 1300. — 
Fladbuet i fladbuet  spejl: 1134. — Spids-
buede i fladbuet  spejl: 1134, 1246. — 
Fladrundbuet: 263*. — Med fals  udenom 
smig: 936, 1132. — Med profilerede  false: 
36, 39, 95, 212, 213, 296, 622, 1007, 
1091*, 1369. — Med aftrappet  sålbænk: 
1369. — Stavværksdelte: 36, 39, 41*, 
212, 213, 214, 1091 (med stavværk af 
tuf).  — Eftermiddelalderlige.  Rundbuede: 
599, 717, 856. — Spidsbuet: 357. — Flad-
buede: 719, 720, 856, 1009. — Kurve-
hanksbuede: 137, 180, 407, 553, 1160, 
1310. — Ovalt: 938. — Empirevinduer: 
374, 392, 412, 486, 519, 533, 577, 586, 
640, 718, 822, 829, 839. 

Vinduesrammer af  træ . Romanske: 
373, 1131*, 1274. 

Vinflasker.  Af  sølv. 1067* (1646),  539 
(1676),  62 (1757),  1469 (1765?)-,  62 (o. 
1775),  301 (beg.  af  1800'rne).  — Mestre, 
se: guldsmede. 

Af  tin: 1095 (o.  1700), 1268, 1331 
(1709),  656*, 710 (1727),  695 (1728),  1178 
(1730),  1452 (1733),  1288 (1740),  626, 
1126 (1748),  901 (1764),  626 (1793),  1320 
(1818).  — Mestre,  se: tinstøbere. 

Vot ivgaver : †1227. 

Værnehe lgener m. v. Kirker  indviede 
til:  Andreas: 515, 834, 905, 949, 1118. — 
Anna: 256, 966, 1456. — Birgitta: 29. -
Clemens: 449, 593?. — Chrysostomus: 
754. — Dionysius: 762. — Helligånden: 
126. — Johannes Døberen: 546, 796?. -
Jørgen (Georg): 1336, 1404?. — Lauren-
tius: 441?, 703, 715. — Maria, se: Vor 
Frue. — Mikael: 1001. — Nicolaus: 89, 
498, 689, 796?, 826, 868, 883, 1130, 1188, 
1216?. — Peder: 293, 678, 741?, 848, 
1309, 1431. — Peder og Paulus: 129. — 
Olaf:  129, 1202. — Samson af  Konstan-
tinopel: 593. — Treenigheden: 307, 715, 
782. — Vor Frue: 29, 242, 315, 417?, 
468?, 659?, 741?, 1216?. 

Kapeller  indviede  til:  Gertrud: 256. — 
Guds Legem: 256. — Helligånden: 244. 
— Jost : 546. — Jørgen (Georg): 753. — 
Nicolaus: 206. — Olaf:  467. 

Altre  indviede  til:  Anna: 30 (to?), 90, 
242, 256. — Antonius: 30. — Apostle, de 
tolv: 30. — Augustinus: 30. — Birgitta: 
30. — Catharina: 242, 593. — Erasmus: 
90, 593. — Gertrud: 90. — Gudfader:  30. 
— Guds Legem: 127. — Helligkors: 90, 
130, 172, 242, 1413. — Helligløsen: 127. 
— Joachim: 30. — Johannes Døberen: 
90. — Maria, se: Vor Frue. — Maria 
Magdalene: 30. — Matthias: 372. — 
Nicolaus: 242. — Olaf:  90, 130, 244, 256. 
— Peder: 256, 1263. — Treenigheden: 
90, 242. — Vor Frue: 30, 90 (to), 127, 
130 (to), 242, 256, 364, 449, 573, 659, 
1413. 

Østforlængelser .  Beg. af  1300'rne: 
983, 1091. 
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A., guldsmedemærke, 1613. 
A., klokkestøbermærke (13. .) , 1619. 
AA (1575), Musse, 1058. 
AA (1748), Yesterborg, 626. 
ABJS (1700), Fæmø, 891. 
ACA (1575), Bregninge, 1107. 
AH (?), guldsmed, 1350. 
AHD (1744), Bursø, g. m. JASS, 771. 
AISH (o. 1650), Majbølle, 976. 
AIWP (1658), Torkilstrup, 1136. 
AJ (1705), Aastrup, 1472. 
AKD, Hunseby, 913. 
ALZ (1722), Rødby, 168. 
AOS (1666), kirkeværge i Gundslev, 1168. 
APDG (1702), Fuglse, 723. 
ASD, Aastrup, 1471. 
Aagaard, Elisabeth Marie, g. m. J. G. Friis 

(s. d.). 
Aagesdatter, Sidsel, g. m. J. Sørensen 

(s. d.). 
Aagesen, Hans  (d. 1603), sognepræst til 

Danmare, g. m. Anna Madsdatter,  338. 
Aarhus, Simon Pedersen (1644—1708), 

sognepræst til Halsted, 602, g. m. Anna 
Margareta Rasch (d. 1704), 618. 

Abildgaard, våben, 789, 794, 846. — 
Abildgaard, Anne, g. m. M. E. Mormand 
(s. d.). — Abildgaard, Dorte Eggerts-
datter, g. m. S. Pors (s. d.). — Abild-
gaard, Maren, g. m. C. M. Brun (s. d.). 

Abraham, snedker (1692), 1626. — Abra-
ham, Poul (d. 1602), borgmester i Ny-
købing, 1410, 1412. 

Abrahamsen, Salomon (1652), Købelev, 
512. 

Adeler, Henrik (d. 1718), stiftamtmand, 
772, 1042, 1080. 

Agendorph, Lars Olsen (d. 1655), sogne-

præst til Ønslev, 1292, g. 1. m. Anna 
Ditlevsdatter, 1292, 1294, 2. m. Anna 
Jørgensdatter Rubert Nyekiøbing, 1293. 

Ahlefeldt,  våben, 182, 987. — Ahlefeldt, 
Conrad greve (1795—1815), 632. — 
Ahlefeldt,  Frederik greve (1662—1708), 
999, g. m. Armgard Margrethe Revent-
low (1678—1709), 999. — Ahlefeldt, 
Friderich Cay v. (1693—1755), oberst-
løjtnant, 1252. 

Albinus, se Hvid. 
Albrecht Nielsen Grubendal til Aarsmarke 

(1465), 918. 
Albrechtsdatter,  Margrethe,  g. m. S. Søren-

sen (s. d.). 
Albretsdatter,  Margrethe,  g. m. Frands 

Hansen (s. d.). 
A l b r e t s e n , . . . . ( 1 6 . .), Stubbekøbing, 285. 
Almqvist, Christine Marie, g. m. H. Lund 

(s. d.). 
Alrod, Rasmus Simonsen (d. 1664), sogne-

præst til Kettinge, g. m. Ingeborg Ja-
cobsdatter (d. 1680), 1106. 

Alrøe, se Alrod. — Alrøe, Michel, byfoged 
i Nysted, g. m. Wennike Cathrine 
Dishington 1087, 1100. — Alrøe, Peder 
Simonsen (d. o. 1697), g. m. Johanne 
Dorothea Rosenfeld,  695. 

Am, Niels (1692), kirkeværge i Kappel, 
313. — Am, Rasmus (1692), kirkeværge 
i Kappel, 313. 

Amager, Frederik (1722), borgmester i 
Fredericia, g. m. Anna Scolastica Sam-
søe, 1366. — Amager, Niels  Frederiksen 
(1722—81), sognepræst til Skelby, 1359, 
1365, 1366. — Amager, Tønnes Chri-
stensen (1698), skipper, 281. 

Ancher, Johanne Sophie (1782—1845), 
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866. — Ancher, Peter Kofod  (1784— 
1867), sognepræst til Østofte,  provst, 
862, 863, 866. 

Anders . . . (1605), Nykøbing, 239. — 
Anders (1629), Vindeby, 530. — Anders, 
maler, 1621. — Anders Siundesen (d. 
1390) til Kjærstrup, 205. 

Andersdatter,  Birgitte,  g. 1. m. A. A. Ritz 
(s. d.), 2. m. J. Robbert (s. d.). — An-
dersdatter, Dorothea, g. m. Niels Ras-
mussen (s. d.). — Andersdatter, Karen, 
g. m. A. P. Wejløe (s. d.). — Anders-
datter, Lisbet, g. 1. m. Otte Christen-
sen (s. d.), 2. m. Carsten Nielsen (s. d.). 
— Andersdatter,  Magdalene,  g. m. C. P. 
Friis (s. d.). — Andersdatter, Magdalene, 
g. m. H. Jensen (s. d.). — Andersdatter, 
Magdalene,  g. m. A. Moridtsen (s. d.). 
— Andersdatter, Maren, g. m. Jac. Jen-
sen (s. d.). 

Andersen, C. Chr., konservator, 1373, 
1621. — Andersen, Carl, arkitekt, 1605. 
— Andersen, Claus (1633), Knubbe-
lykke, 313. — Andersen, Hillebrand 
(d. 1629), Stubbekøbing, g. m. Gunder 
Carstensdatter, 288. — Andersen, Ja-
cob, Maribo, g. m. Margrethe Hansdat-
ter (d. 1577), 74. — Andersen, Jacob 
(1580), Rødby, 164. — Andersen, Jens, 
se Beldenak. — Andersen, Johan Frid-
rich, guldsmed, 1611. — Andersen, L., 
klokkestøber, 1619. — Andersen, Lars 
(d. 1660), Herredskirke, g. m. Bodil 
Nielsdatter, 581, 583. — Andersen, Mor-
ten (1666), 103. — Andersen, Niels, tøj-
husskriver, g. m. Anna Pedersdatter 
(1685), 1240. — Andersen, Olavia (1853 
—1940), 223. — Andersen, Ole, se Dyste. 
— Andersen, Peder (d. 1646), Stubbe-
købing, g. 1. m. Karen Pedersdatter, 
2. m. Dorete Christensdatter, 285. — 
Andersen, Poul (1699), kirkeskriver i 
Maribo, 196, 1242. — Andersen, Poul 
(d. 1728), sognefoged  i Købelev, 513. — 
Andersen, Simon (1574), kirkeværge i 
Nørre Alslev, 1200. — Andersen, Søren, 
tømrermester, 179. — Andersen, Villom 
(1649), degn i Slemminge, 1031. 

Andreas, guldsmed (1705), 1613. — An-
dreas (13. . ) , præst i Nørre Alslev, 1193. 
— Andreas, snedker, 1607, 1626. —An-
dreas, . . . odvig (d. 1607), Nakskov, 123. 
Danmarks Kirker, Maribo amt 

Ane, K., g. m. M. Winding (s. d.). 
Anna af  Danmark (1574—1619), 232. — 

Anna, g. 1. m. J. Guldsmed, 2. m. Niels 
Pedersen (s. d.). 

Anne, g. 1. m. O. Hiul (s. d.), 2. m. A. 
Boesen (s. d.). — Anne Sivertsdatter 
Blaa, g. m. E. Bølle, se Erik. 

Arenfeldt,  våben, 505. — Arenfeldt,  Ka-
ren, g. m. F. Urne (s. d.). 

Arild, Ane Sophie, g. m. C. N. Clausen 
(s. d.). 

Arnthiolm, Christopher (d. 1791), 78. 
Arrebo, Hans Eriksen Mandius, se Mand. 
Arreboe, Margrethe Andersdatter, g. m. 

P. A. Bredal (s. d.). 
Arrøbo, Christen Andersen (d. 1680), sog-

nepræst til Nebbelunde, g. m. Anne 
Knudsdatter, 171. 

As . . ., Sønder Kirkebystenen, 1380. 
Asmussen, Asmus, klokkestøber, 1619. 
Asseburg, Clara Magdalena von der, g. m. 

H. v. Lützow (s. d.). 
Assens, Laurids Jespersen (1686), degn i 

Vindeby, 527, g. m. Ursula Nielsdatter, 
525, 527. 

Asråd (Tirsted-stenen), 818. 
Atche, Mathias Carstensen (d. 1715), sog-

nepræst til Stokkemarke, g. m. Kirstine 
Margrethe Hansdatter Halsen (d. 1738), 
459, 463. 

Augusta af  Danmark (1580—1639), 232. 
Axel Mogensen Giøe (14. .), til Krenkerup, 

g. m. Karen Madsdatter, 730. 

B., guldsmedemærke, 1611. 
B., tysk guldsmedestempel, 1613. 
BAD (1627), Ønslev, g. m. HK, 1291. 
BASS, snedker, 1626. 
BH (1650), Vegerløse, 1351. 
BI?, guldsmed, 1611. 
BS (1736), Fæmø, 893. 
BS, guldsmedemærke, 1613. 
BVG, se Bochumer Verein. 
B. . . ., Rasmus Hansen, se R. Hansen. 
Baadsen, Anders (o. 1640), g. m. Anne 

Pedersdatter, 560. 
Baamand, Caspar (1706), g. m. Anna 

Maria . . . 1240. 
Baane, Jørgen (1596), kirkeværge i Østofte 

865. 
Babe, Hans Olufsen  (d. 1620), 75. — 

Babe, Oluf  (15. .) , 75. 
1 0 3 
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Baden, våben, 1029, 1030, 1031. — Baden, 
Anne Hansdatter, g. 1. m. J. Falster, 
2. m. Eustachius v. Thümen, 1031. — 
Baden, Christen Hansen (15. .), 1031. 
— Baden, Christen Hansen (d. 1618), 
1030, 1031. — Baden, Erik Hansen 
(15. .), 1032. — Baden,  Hans  Lauridsen 
(d. 1566), admiral, g. m. Karen  Gylden-
stierne (d. 1616), 1027, 1028, 1029, 1030, 
10312, 1031. — Baden, Herluf  Hansen 
(15. .), 1031, 1032. — Baden,  Knud  Han-
sen (d. 1589), 1031, 1032. — Baden, Tor-
kel, kammerråd, g. m. Johanne Søren-
sen (1742—89), 371. 

Badike, Ole Pedersen (1845), 878. 
Badsker, se Samuel. 
Balch, Edle Maria Jensdatter (1738), 1241. 

— Balch, Jens, g. m. Cathrine . . . 
(1738), 1241. 

Baldtzer (d. 1485), dronningens køgeme-
ster, 1032. 

Balle, Nicolai Edinger (1744—1816), bi-
skop, 478. — Balle, P., maler, 1621. 

Bang, Jens Eriksen (d. 1629), sognepræst 
til Sandby, g. m. Margrethe Bartholo-
mæusdatter, 495. 

Bandholm Jernstøberi, 138. 
Bang, Christopher, snedker (1758), 1626. 

— Bang, Niels Hansen (1614—76), bi-
skop, 1168. — Bang, Vibeke Jensdat-
ter, g. m. J. Clausen (s. d.). 

Barnekow, Sophie, g. m. E. Gyldenstierne 
(s. d.). 

Barner, Christiane Henriette, se Rosenørn-
Lehn. 

Barnewitz, våben, 302, 303, 345, 3472, 
349, 1340, 1343. — Barnewitz, Frederik 
(d. 1653), 350, g. in. Ide Grubbe, 349, 
351. — Barnewitz, Joachim  (1563— 
1626), hofmester,  342, 343, 1340, 1341, 
1343, g. m. Øllegaard  Pentz (1596— 
1654), 302, 340, 345, 347, 349, 350, 351. 
— Barnewitz, Jochum (d. 1676), 351. 
— Barnewitz, Margrethe Sibylle, g. m. 
J. Rodsteen (s. d.). — Barnewitz, Ølle-
gaard, g. m. C. Bülow (s. d.). 

Barthling, Vesalius Henriksen (d. 1688), 
sognepræst til Vesterborg, g. m. Mar-
garetha Asmusdatter Rosenfeldt,  628. 

Bartholomæusdatter, Margrethe, g. 1. m. 
Niels Pedersen (s. d.), 2. m. J. E. Bang 
(s. d.). 

Basse, våben, 182, 711. — Basse, Chri-
stopher (d. o. 1636), g. m. Ellen (Abel) 
Norby, 74. — Basse, Margrethe, g. m. 

H. H. Steensen (s. d.). 
Bassano, venetiansk maler, 1588. 
Bathe, Sophie Anthoniidatter, g. m. K. 

Lerche (s. d.). 
Battus, Antonius (d. 1602) livlæge, g. m. 

Sara Oberberg (d. 1602), 239. 
Baumbach, Claes, snedker, 1626. 
Bayer, Erik, maler, 1621. 
Bech, Christopher Hansen (1610—73), 

sognepræst til Vaalse, 1292. — Bech, 
Hans  Knudsen  (d. 1630), sognepræst til 
Ønslev, g. m. Anna Ditlevsdatter,  1292, 
1294. 

Beck, våben, 165, 460, 1078. — Beck, 
Kirsten, g. m. J. Daa (s. d.). — Beck, 
Lave (d. 1607), til Havrelykke, g. m. 
Agathe Grubbe (d. 1623), 460. — Beck, 
Niels, se Niels. 

Becker, Sophia, født  Iversdatter (1689), 
183, 1882. 

Beckmand, Cathrine (1696), 1240. 
Bejerholm, Anders (16. . ) , 1115. 
Bek, Niels, se Niels. 
Beldenak, Jens Andersen (d. 1537), biskop 

i Odense, 772, 782, 1013, 1118, 1216, 
1244, 1282, 1327. 

Bendtsdatter, Ellen, g. m. M. Hansen 
(s. d.). 

Benninck, Mathias, klokkestøber, 1619. 
— Benninck, Reinholt, klokkestøber, 
1619. 

Bent . . . sen (158?), Brarup, 1258. 
Bentzen, Knud  (1649), borgmester i Ny-

købing, vinskænker, 225, g. m. Karen 
Andersdatter  Schytte,  2242, 235*, 236. 

Benzon, Cathrine Marie, g. m. N. G. J. 
Koch (s. d.). — Benzon, Christian (1748 
—81), g. 1. m. Johanne Christine Bra-
sen (d. 1780), 2. m. Margrethe Maria 
Busch (d. 1781), 289. — Benzon, Chri-
stian Nielsen (1699—1765), byfoged  i 
Stubbekøbing, g. 1. m. Maren Nielsdat-
ter Cheldorph (1696—1735), 2. m. Giør-
vel Cathrine Bilsøe (1717—40), 3. m. 
Dorothea Margrethe Buch (1724—1804), 
289. — Benzon, L., maler, 1621. — Ben-
zon, L. J. (1860), 280. — Benzon, Lo-
rentz Jacob (1740—99), sognepræst til 
Vestenskov og Kappel, g. 1. m. Sophie 
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Amalie Suhr, 2. m. Karen Sophie Sei-
delin, 305, 3. m. Dorothea Bertelsen, 
305. — Benzon, Niels (1747—1803), 
postmester i Stubbekøbing, 289. 

Berg, Claus, billedsnider, 1620, 1626. — 
Berg, Hans Christian, snedker, 1626. — 
Berg, Hans Wilhelm (d. 1837), g. m. 
Anne Thorsen (1804—39), 496. 

Bergen, Anna Madsdatter, g. m. H. H. 
Hammer (s. d.). 

Bergeshagen, Anna, g. m. H. Flindt (s. d.). 
Bergishagen, Anna, g. m. L. P. Wendelboe 

(s. d.). 
Bergmann, orgelbygger, 280, 1624. 
Berns, Gotlieb, maler, 1621. 
Berrig, Andreas Nicolai (1748), tolder i 

Stubbekøbing, 288. — Berrig, Karen, 
g. m. D. Staal (s. d.). 

Bert, Hillebrand (17. .), Sakskøbing, 154. 
— Bert, Peder Henriksen (17. .), g. m. 
Sara Mathiasdatter von Westen, 148, 
151, 154. 

Bertel, murmester i Nakskov, 99, 100. — 
Bertel, landstingskriver (o. 1620), Ma-
ribo, 82. — Bertel Espensen (1470), 
borgmester i Nakskov, 127. 

Bertelsen, Dorothea, g. m. L. J. Benzon 
(s. d.). — Bertelsen, Rasmus (d. 1652), 
Stubbekøbing, g. m. Johanne Rasmus-
datter (d. 1643), 286. 

Bertouch, Christian Frederik Julian von 
(1761—1831), kammerherre, 715, 725, 
g. 3. m. Louise Frederikke Juliane von 
Wallmoeden (1775—1831), 732, 733. 

Bertouch-Lehn, slægten, 692, 702. — Ber-
touch-Lehn, Johan Julian Sophus Ernst 
baron (1826—1905), 681, 786, 788. 

Bertram (1367—1415), maler i Hamburg, 
860, 1582. 

Besche, Anders Jensen (d. 1627), sogne-
præst i Stubbekøbing, provst, 274. 

Beske, Ane Andersdatter, g. m. B. H. Fal-
ster (s. d.). — Beske, Mads (d. 1657), 
sognepræst til Fuglse, 728. 

Betz, F. C. A. (1895), lærer i Idestrup, 
1343. 

Beulwitz, Christoph Ernst von (1695— 
1757), gehejmeraad, 561. — Beulwitz, 
Frederike Luise Sophie Charlotte, g. m. 
C. D. F. Reventlow (s. d.). 

Beyer, Maren Jensdatter, g. m. Christen 
Jensen (s. d.). 

Bielke, våben, 1385 (1388). 
Biering, Hans Jørgen (1804), 1474. — 

Biering, Joh. Chr. (1824—30), 1325. 
Bierring, Christian Henrik (d. 1804), sog-

nepræst til Aastrup, 1456, 1462, 1472, 
1474. 

Bild, våben, 183. — Bild, Niels (d. 1622), 
til Ravnholt, 1098. 

Bilde, Hans, maler, 1621. 
Bille, våben, 1289. — Bille, Holger (d. 

1638), g. in. Anne Juul (d. 1634), 674, 
676. — Bille, Knud, til Billeskov, g. m. 
Hilleborg Gyldenstierne (f.  1548), 674, 
675. — Bille, Mette, g. m. H. D. greve 
Holck (s. d.). — Bille, Steen (1522—90), 
til Kærsgaard, g. m. Helvig Ulfeld 
(1531—1601), 675. 

Bildsøe, Mette Christine, g. m. M. Møller 
(s. d.). 

Bilsøe, Giørvel Cathrine, g. m. C. N. Ben-
zon (s. d.). 

Binck, Jacob, maler, 996. 
Bing, våben (1389). 
Birch, Jacob Lauridsen (1630—99), sogne-

præst i Stubbekøbing, 289. 
Birck, Inger Cathrine, g. m. Morten Jen-

sen (s. d.). 
Birgitte Lunge (14. .) , 621. 
Birket, Hans Frandsen (d. 1636), g. m. Bir-

gitte Hansdatter Lunde (d. 1646), 1477. 
Bisgaard, maler (1762), 1621. 
Bispenrade, Heyne (1501), 223. 
Bissen, C. V., billedhugger, 1627. — Bis-

sen, H. W., billedhugger, 1618, 1627. 
Bjerregaard, Ingeborg, g. Jacobsen (s. d.). 
Blaa, våben, 152, 1013. — Blaa, Anne 

Sivertsdatter, g. m. E. Bølle, se Erik. 
— Blaa, Barbara Eriksdatter,  g. m. Otto 
Huitfeldt  (s. d.). — Blaa, Lasse Jensen, 
se Lasse. 

Black, Anders Nielsen (d. 1654), g. m. 
Anna Rasmusdatter, 403. 

Bladt, Anne Margrete (1775), 62. 
Blechingberg, O. C. (o. 1820), 553. 
Blest, I., maler, 1621. 
Blichfeld,  Peder Thomsen (1674—1725), 

sognepræst til Fejø, g. m. Anna Sophie 
Kluver, 875, 880. 

Blieschou, Jacob, maler, 1621. 
Bliesek, Jacob, se Blieschou. 
Blieskov, Asmus, g. m. Cathrine Degner, 

228. 
103* 
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Blisekow, Jacob, se Blieschou. 
Blistesen, jfr. Blieschou. 
Bloch, Carl, maler, 1373, 1623. — Bloch, 

Jørgen Karstens (1717—73), biskop, 
868. 

Blome, Anna, g. m. O. Pogwisch (s. d.). 
Bochumer Verein, jernstøberi, 1619. 
Bockenhofer,  Johan Jacob, guldsmed, 

1611. 
Bodelkiøn, se Kiøn. 
Bodil,  g. m. H. Ipsen (s. d.). 
Boeck, Johan Frederik (1763—1843), kon-

sistorialråd, g. m. Sophie Charlotte San-
drue (1771—1846), 84. 

Boesen, Anders (16. .), Branderslev, g. m. 
Anne, 479. — Boesen, Anders (d. 1629), 
288. 

Bogense, Jørgen Hansen (d. 1658), sogne-
præst til Holeby, g. m. Inger Hansdat-
ter (d. 1700), 761. — Bogense, Peder 
Lauridsen (d. 1619), sognepræst til Hor-
belev, 1444, g. m. Margrethe Jacobsdat-
ter (d. 1678), 1444. 

Bognes, Niels Rasmussen (1622), sogne-
præst til Tirsted, g. m. Ribora Jordans-
datter, 817, 818. 

Bogøe, Johanne Mortensdatter, g. m. F. F. 
Hollebye (s. d.). 

Boisen, Anna (1834—48), 632. — Boisen, 
Anton Nicolai (1801—58), g. m. Dore 
Schiern (1799—1849), 632. — Boisen, 
Christian Frederik Adolph (1837—1839), 
631. — Boisen, Lars Nannestad  (1803— 
75), sognepræst til Vesterborg, 627, 
g. 1. m. Beate Caroline Petrine Adelaide 
Schiern (1801—39), 630, 2. m. Mathilde 
Frederikke Ipsen (1810—86), 632. 
Boisen, Peter Outzen (1762—1831), bi-
skop, 627,  628, 630, g. m. Nanna Nan-
nestad (1775—1853), 631, 632. 

Bolde, Frederik Mortensen (1646), kirke-
værge i Nørre Vedby, 1176. 

Boldewin, Jacob, murermester, 1605. 
Bolt, Gertrud (1615—76), g. m. H. Møller 

(s. d.). 
Borch, Andreas (1728—1803), provst, 

1478. — Borch, C., billedhugger, 1627. 
— Borch, Jacob (d. 1801), sognepræst 
til Karleby, 1413, g. m. Christiane So-
phie Gymoes (d. 1800), 14212. — Borch, 
Karen (1772—1803), 1478. 

Borchgrevinck, Peder (1740—79), sogne-

præst til Gundslev, g. m. Cathrine Mar-
grethe Krenckel, 1170. 

Borchsenius, Johanne Dorothea, g. 1. m. 
Winther, 2. m. R. Møller (s. d.). 

Bornemann, Cosmus (1637—92), profes-
sor, 122. — Bornemann, Magdalene, 
g. 1. m. Morten Budolphi (s. d.), 2. m. 
F. Thestrup (s. d.). 

Borre, Anders Nielsen (1866), styrmand, 
882. — Borre, Hans  Nielsen  (d. 1641), 
sognepræst til Nørre Vedby, provst, 
g. m. Marie  Jochumsdatter,  1185. — 
Borre, Harald, maler, 1621. 

Borris, Karen, 118, 
Bosendal, våben, 182. 
Bothmer, våben, 555. — Bothmer, Jo-

hanne Frederikke Sophie baronesse, 
g. m. C. D. Reventlow (s. d.). 

Botmer, Cordt (1634), g. m. Margreta 
Weldeners, 1260. 

Boye, Albret (1741), 169. 
Braag, Maria Martha, g. m. S. A. Winther 

(s. d.). 
Brabant, Peder (1741), 169. 
Brahe, våben, 984, 986, 989, 990, 991, 

992, 1451. — Brahe, Axel (1582—1613), 
til Krenkerup, g. m. Elisabeth Rosen-
sparre (1592—1627), 985, 986, 988, 990, 
991, 992, 9932, 998, 1606. — Brahe, Bir-
gitte, g. m. H. Giøe (s. d.). — Brahe, 
Jørgen (1515—65), g. m. Ingeborg Oxe 
(d. 1591), 413. — Brahe, Otte (1579— 
1611), 989. — Brahe, Peter (1612—13), 
993. — Brahe, Sophie, g. m. J. Lunge 
(s. d.). 

Brandin, Philip, arkitekt, 1605. 
Brandt, våben, 556, 625, 6262, 627, 645. 

— Brandt, Anne Cathrine, født  Zim-
mer (1720), 1330. — Brandt, Christina 
Elisabeth, g. m. D. R. de Pieta (s. d.). 
— Brandt,  Frederik  (1632—91), sogne-
præst til Nykøbing, 1333, 1334, 1387. 
— Brandt, Lars Larsen (1768—1831), 
gårdmand, 979. — Brandt, Nicoline 
Juline, g. m. J. B. Nyholm (s. d.). — 
Brandt, Peder (1644—1701), til Peder-
strup, 546, 563, 621, 634, 648, g. in. 
Abigael Maria von Støcken (d. 1714), 
556, 559, 6252, 645. 

Brarup-mesteren, maler, 1621. 
Brasen, Johanne Christine, g. m. C. Ben-

zon (s. d.). — Brasen, Jørgen Christian, 
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klædekræmmer, g. m. Modeste Loren-
zen (d. 1722), 1325. 

Bredal, Peder Andersen (1600—60), sog-
nepræst til Kettinge, g. m. Margrethe 
Andersdatter Arreboe, 1097. 

Bredharders, Mariboe, g. m. P. K. Elle-
gaard (s. d.). 

Bregersen,  Christopher  (16. . ) , borgmester 
i Nysted, g. m. Kirsten  Madsdatter,  197, 
(198). 

Bremer, Christen, købmand i Nysted, 
1087, g. m. Wennike Cathrine Dishing-
ton, 1086, 1100. — Bremer, Gert Erik-
sen (1629—1705), sognepræst i Ket-
tinge, g. 1. m. Ingeborg Jacobsdatter, 
2. m. Anna Hansdatter Hammer, 1099. 
— Bremer, Maren, g. m. H. Sythes 
(s. d.). 

Bremersdatter, Maren (d. 1672), 288. 
Bremmer, Peder, g. 1. m. Anne Jacobs-

datter (d. 1652), 2. m. Maren Hansdat-
ter, 288. 

Brems, Hans (1643), foged,  1021. 
Brennecke (1742), rådmand i Nakskov, 

113. 
Brennike, Antoni (1718), 118. — Bren-

nike, Hans (1718), 118. — Brennike, 
Jens (1718), 118. 

Brincmand, Hindrich (d. 1655), guldsmed, 
83. 

Brings, Anna, g. m. H. H. Hasenhart (s. 
d.). 

Brock, våben, 1289. — Brock, Eske (1560 
—1625), g. m. Christence VifTert  (1561 
—1624), 1289. — Brock, Ludvig, bil-
ledskærer, 1626. — Brock, Rasmus Jør-
gensen, guldsmed, 1611. 

BrockdorfT,  våben, 183, 508, 987. — 
Brockdorff,  Benedicte Margrethe, g. m. 
C. D. greve Reventlow (s. d.). — Brock-
dorff,  Charlotte Sophie Amalie, baro-
nesse, g. m. J. Brockdorff  (s. d.). — 
BrockdorfT,  Ditlev (1642—1732), til 
Asserstrup og Grimsted, konferensråd, 
498. — BrockdorfT,  Joachim (1685— 
1714), til Grimsted og Asserstrup, 508, 
509, g. m. Charlotte Sophie Amalie 
baronesse BrockdorfT,  508. 

Brockhusen, Peter von, guldsmed, 445, 
1612. 

Brode, Hans Madsen (d. 1657), borger, g. 
m. Maren Pedersdatter (d. 1645), 1099. 

Broesen, Peder (1633), kirkeværge i Fuglse, 
728. 

Broge, Hans, maler, 1621. — Broge, I. C., 
maler, 1621. 

Brule, Rasmus (1733), skipper, 168. 
Brun III, våben, 183. — Brun, Catharine 

Elisabeth, g. m. J. Naus (s. d.). — 
Brun, Christen Madsen (d. 1639), sog-
nepræst i Hillested, provst, 842, 846, 
g. m. Maren Abildgaard, 846. — Brun, 
Christopher Hansen (d. 1602), sogne-
præst til Sædinge, 794. — Brun, Do-
rothea Jochumsdatter, g. m. H. Wulff 
(s. d.). — Brun, Frands (1616—92), 
sognepræst til Gundslev, 1168. —Brun , 
Hans (1657), stud. theol., 1145. — Brun, 
Hans Madsen (d. 1612), sognepræst til 
Østofte,  1145, g. m. Maren . . . 1146. — 
Brun, Henrik (d. 1667), sognepræst til 
Vesterborg, g. m. Maria Ruchrad, 628. 
— Brun, Jens  Christophersen  (1555— 
1616), sognepræst til Fejø, g. m. Maren 
Sørensdatter (f.  1567), 879, 881. 
Brun, Jesper Christophersen (d. 1608), 
sognepræst til Sædinge, 791, 794. — 
Brun, Jørgen Hansen (1603—36), g. m. 
Maren Olufsdatter,  1169. — Brun, Kir-
sten Johansdatter, g. m. Peder Thom-
sen (s. d.). — Brun, Laurids Hansen 
(d. 1644), sognepræst til Sandby, 491. 
— Brun, Mads (f.  1534), sognepræst i 
Stokkemarke, 464, g. m. Maren Hans-
datter (f.  1549), 465. — Brun, Margrethe 
Madsdatter,  g. m. H. F. Mule (s. d.). — 
Brun, Niels (1554), kirkeværge i Stok-
kemarke, 463. — Brun, Peder Hansen 
(d. 1653), sognepræst til Torkilstrup, g. 
1. m. Cathrine Jørgensdatter (d. 1631), 
1145, 1146, 2. m. Dorothea Rasmusdat-
ter (d. 1644), 1145, 1146, 3. m. Lucie 
. . ., 1145, 4. m. Helene . . ., 1145. 
Brun, Rasmus Pedersen (1678), rektor 
i Nykøbing, 1145. — Brun, Sebastian, 
tømrermester, 264, 268. 

Bruun, Frands (1680), provst, 1234. 
Bruun, Hans (d. 1612), sognepræst til 
Østofte,  provst, 865. — Bruun, Niels 
(1794—1824), godsfuldmægtig,  921. 

Brygger, Hans Larsen, snedker, 1626. — 
Brygger, Hans Lauridsen, kirkeværge i 
Tingsted, 1321, 1323, g. m. Karen Pe-
dersdatter, 1323. 
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Brügman, Caspar Hermann (1705—81), 
kirkeinspektør, konferensråd,  903, 1430. 

Brügmann, Hans (1711—74), sogne-
præst til Toreby, provst, g. m. Dorothea 
Margaretha Ryge (1718—78), 1014, 
1022. — Brügman, Margrethe Char-
lotte, g. m. L. C. Busch (s. d.). 

Bryms, Johannes, se Johannes. 
Brünniche, Andreas, maler, 1621. 
Bryske, våben, 183, 1047. — Bryske, Gert 

Hartvigsen, se Gert. — Bryske, Jesper 
Hartvigsen, se Jesper. — Bryske, Kir-
sten Hartvigsdatter, g. m. Herman von 
Hafn,  se Herman. 

Brøndlund, Andreas, guldsmed, 1611. 
Brønstorp, Rasmus Rasmussen (1699), g. 

m., Margrethe Pedersdatter, 474. 
Buch, Andreas, brygger, g. m. Pauline 

Luno, 69. —- Buch, Christense Johans-
datter, g. m. L. Knudsen (s. d.). — 
Buch, Dorothea Margrethe, g. m. C. N. 
Benzon (s. d.). 

Buchalf,  Christiane, g. m. J. B. Paasche 
(s. d.). 

Buchwaldt, våben, 1094. — Buchwaldt, 
Anna Catharina Henningia, g. m. O. L. 
Råben (s. d.). 

Budolphi, Morten (1634—97), rådmand i 
København, g. m. Magdalene Borne-
mann (1673—1715), 123. 

Bugge, Frederik (d. 1740), ritmester, 204. 
Bunaw, Christiana Magdalena (f.  1650), 

237. — Bunaw, Rudolph von, kammer-
junker, g. m. Anna Sophia von Roth-
schütz (d. 1650), 236 f. 

Buntzen, L. W., tinstøber, 1614. 
Busch, A. H. & Sønner, orgelbygger, 1624. 

— Busch, Christina, g. m. T. Stistrup 
(s. d.). — Busch, Lauritz Christopher 
(1748—98), sognepræst til Landet, g. m. 
Margrethe Charlotte Brügman (1751— 
-—94), 385. — Busch, Margrethe Maria, 
g. m. C. Benzon (s. d.). — Busch, Peder 
Sørensen, guldsmed, 1613. — Busch, 
Søren Pedersen (d. 1693), sognepræst 
til Vester Ulslev, g. m. Margrethe 
Jørgensdatter Ellegaard (1648—1724), 
1051. 

Busk, Jens (Hans) Rasmussen (1574), sog-
nepræst til Vestenskov, 304. — Busk, 
Moritz Densen (1639), kaptajn, 224, g. 
m. Mette Sørensdatter, 1352. 

Bussert, Morten, stenhugger, 1627. 
Bülow, våben, 183, 349. — Bülow, Anna 

Ilshen, 346. — Bülow, Christian (1643 
—92), til Rudbjerggaard, kammerherre, 
g. m. Øllegaard Barnewitz (1653—1729), 
344, 347. — Bülow, Cort Josua (1667), 
g. m. Else Catharina von Lepel, 933. — 
Bülow, Frederik Barnewitz (1689— 
1728), til Rudbjerggaard, 340, g. m. 
Sophie Holstein (d. 1727), 349. — Bü-
low, Nicolai Christopher (1667—1740), 
oberstløjtnant, g. m. Cecilia Catharina 
von Withberg, 933. 

Bog, Jens, orgelbygger (1669), 1624. — 
Bøg, Søren (d. 1607), sognepræst til 
Kettinge, g. 2. in. Mette Rasmusdatter 
(d. 1619), 198, 1096, 1098. 

Bøgvad, Peder Jensen (1671—1727), sog-
nepræst til Nysted og Herridslev, 196, 
g. m. Karen Olufsdatter  Lerche (1666 
—1744), 186, 194, 1114. 

Bølle, våben, 975, 1019. — Bølle, Birgitte, 
g. m. C. Giøe (s. d.). — Bølle, Erik, se 
Erik. — Bølle, Jacob (1781), 465, 541. 
— Bølle, Johan Antoni Pedersen (1753 
—87), 1478. — Bølle, Jørgen (1781— 
96), 465. — Bølle, Mads Eriksen (d. 
1539), til Orebygaard, ridder, 1013. 

Børge (1505), ærkebiskop, 528. 
Bøving, Johan Wilhelm (d. 1825), 964. — 

Bøving, Preben (d. 1811), sognepræst 
til Vigsnæs, g. m. Johanne Jacobsen 
(d. 1830), 964. 

CAM, maler, 1621. 
CF (1575?), Ringsebølle, 656. 
CG (1597), Købelev, 507. 
CH, tysk guldsmedestempel, 1613. 
CHDF (1689), Skelby, 1363. 
CHT (1628), Maribo, 77, 78. 
CIS (1646), Købelev, se Christen Jensen. 
CISW (1686), Hillested, g. m. KKDB, 

843, jfr. Chr. Jørgensen. 
C(?)K (1658), Majbølle, 976. 
CL (1760), Brarup, 1254. 
CLP (1768), Døllefjælde,  1050. 
CLS, snedkersignatur, 1626. 
CLS, tinstøber, 1614. 
CM (1891), Horreby, 1419. 
CS, guldsmed, 1613. 
CT (1575), Tingsted, 1320. 
CT (1691), Lillebrænde, 1156. 
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CWBH (o. 1650—75), Engestofte,  942. 
Canariis, Johan Nicolai (1764—1821), by-

foged,  287. 
Capel, Lauritz Hansen (d. 1679), sogne-

præst til Fæmø, 890. 
Caravaggio, maler, 1623. 
Carsten, Claus (1699), toldkontrollør, g. m. 

Mette Melhorn, 303. 
Carstensdatter, Gunder, g. 1. m. Hille-

brand Andersen (s. d.), 2. m. Jac. Wil-
lumsen (s. d.). — Carstensdatter, Maren, 
g. m. L. Hansen (s. d.). 

Carstensen, Søren (1699), 278, g. m. 
MESDL, Stubbekøbing, 276. 

Cassel, Hans Clausen (d. 1664), sogne-
præst til Stokkemarke, 461, g. 1. m. 
Anne Jørgensdatter Sadolin, 466, 2. m. 
Sidsel Madsdatter Lerche, 466. 

Catharina van Hafn,  se Herman van Hafn. 
Cederfeld  de Simonsen, Hans Wilhelm 

(1777—1836), stiftamtmand,  kammer-
herre, 640, 816, 831. 

Charlotte Amalie af  Hessen (1650—1714), 
Christian V's dronning, 251. — Char-
lotte Amalie (1706—82), prinsesse af 
Danmark, 293, 3002, 303, 307, 3112, 
328, 335, 361, 364. 

Cheldorph, Maren Nielsdatter, g. 1. m. 
L. Kaalund (s. d.), 2. m. C. N. Benzon 
(s. d.). 

Chiøring, se Kiøring. 
Christen, murmester i Nakskov, 99. — 

Christen . . bsen (d. 1658), Stubbekø-
bing, g. m. Anna Pedersdatter, 286. 

Christensdatter,  Anna, g. m. K. E. Pon-
toppidan (s. d.). — Christensdatter, 
Anna, g. m. T. H. Sadolin (s. d.). — 
Christensdatter,  Anne, g. m. L. P. Møn-
boe (s. d.). — Christensdatter, Anne, g. 
m. H. Torchilsen (s. d.). — Christens-
datter, Dorete, g. m. Peder Andersen 
(s. d.). — Christensdatter, Dorte (d. 
1628), Maribo, 79. — Christensdatter, 
Inger, g. m. H. R. Holm (s. d.). — 
Christensdatter, Johanne, g. 1. m. Jac. 
Olufsen  (s. d.), 2. m. C. Tusen (s. d.). — 
Christensdatter, Karen, g. m. R. R. 
Kiøring (s. d.). — Christensdatter, Lis-
bet, g. m. Hans Christensen (s. d.). — 
Christensdatter, Maren (1646—47), Ny-
sted, 199. — Christensdatter, Mårene, 
g. m. O. T. Stud (s. d.). — Christens-

datter, Regitze (f. 1649), Nysted, 199. 
— Christensdatter, Sidsel, g. m. Hans 
Jørgensen (s. d.). 

Christensen, Erik (1712), København, 149. 
— Christensen, Hans (d. 1616), Maribo, 
g. 1. m. Lisbet Christensdatter (d. 1602), 
2. m. Maren Lauridsdatter (d. 1616), 75. 
— Christensen, Hans (1677), Bjergby, 
495. — Christensen, Herman Ludvig, 
guldsmed, 1611. — Christensen, Hinse 
(1593), Købelev, 507. — Christensen, 
Jacob, borgmester i Nykøbing, g. m. 
Magdalene Jensdatter, 224. — Christen-
sen, Jacob (1599), Stubbekøbing, g. m. 
Maren Rasmusdatter, 287. — Christen-
sen, Jens (f.  1649), Nysted, 199. — Chri-
stensen, Jens, guldsmed, 1611.— Chri-
stensen, Jørgen, skriver på Aalholm, 
g. m. Margrete Lauridsdatter Lunde, 
183. — Christensen, Jørgen (d. 1593), 
sognepræst til Østofte,  865. — Christen-
sen, Jørgen (1628—30), Maribo, 78. — 
Christensen,  Jørgen  (d. 1636), sogne-
præst til Danmare, 3362, 337, g. m. 
Anna Madsdatter,  337, 338, 338. — Chri-
stensen, Knud (1581), sognepræst til 
Utterslev, 542. — Christensen, Knud 
(1639—41), Nysted, 199. — Christen-
sen, Knud (f.  1642), Nysted, 199. — 
Christensen, Niels (1693), Nysted, g. m. 
Giørel Lauridsdatter, 198. — Christen-
sen, Otte (d. 1603), rådmand, g. m. Lis-
bet Andersdatter (d. 1634), 120. — Chri-
stensen, Otto (1594), sognepræst til 
Horslunde, 555, 557, 558. — Christen-
sen, Peder, indsidder i Udstolpe, 1031. 
— Christensen, Peder (d. 1653), Aal-
borg, 105, 109, 116. — Christensen, 
Poul (d. 1699), handelsmand i Maribo, 
g. m. Margrethe Reimer, 83. — Chri-
stensen, Simon (1681), Rødby, g. m. 
Martha Pedersdatter, 168, 171. — Chri-
stensen, Søren (f.  1645), Nysted, 199. 

Christesen, V., guldsmed, 1611. 
Christgau, I. O., guldsmed, 1613. 
Christian IV (1577—1648), konge af  Dan-

mark, 232, 274, 275. — Christian V 
(1646—99), konge af  Danmark, 251. — 
Christian  VII  (1749—1808), konge af 
Danmark, 218, 223, 611. — Christian (5) 
(1603—47), udvalgt prins, 224, 230, 607, 
g. m. Magdalene Sibylla af  Sachsen 
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(1617—68), 180,196, 224, 389, 607,1398, 
1399, 1436. 

Christiansdatter, Margrethe, g. 1. m. A. 
P. Rhode (s. d.), 2. m. O. N. Glob (s. d.). 

Christopher II (1276—1332), konge af 
Danmark, 1309. — Christopher (d. 
1363), hertug af  Lolland, 1042, 1045, 
1606. — Christopher, snedker, Stubbe-
købing (1762), 1626. 

Christophersdatter, Anna (-1586-), Her-
reslev, 1116. — Christophersdatter, Bo-
dil, g. m. Samuel Badsker, se Samuel. 
— Christophersdatter, K., se KCD, Ma-
ribo. — Christophersdatter, Karen, g. 
m. Thomas Jørgensen (s. d.). — Chri-
stophersdatter, Kirstine (1591—1603), 
Herreslev, 1116. — Christophersdatter, 
Sidsel (?), g. m. L. J. Meulengracht 
(s. d.). 

Christophersen, Albert (d. 1640), kræm-
mer i Maribo, g. m. Barbara Olufsdat-
ter, 83. — Christophersen, Erik (1603), 
Nakskov, 106. — Christophersen, Hans 
(1582), degn i Landet, 378. — Chri-
stophersen, Hans (1749), substitut i 
Avnede, 445. — Christophersen, Jesper, 
se Brun. — Christophersen, Melcker 
(1610), Nykøbing, 248. — Christopher-
sen, Peder (1628), Maribo, 78. — Chri-
stophersen, Zacharias  (d. 1639), sogne-
præst til Herreslev, 1106, g. 1. m. Mette 
(d. 1608), 1116, 2. m. Kathrine,  1116. 

Cicignon, Erica Christina, g. m. P. A. 
Lehn (s. d.). 

Ciise, Peder Jacobsen, 1060. 
Classen, Johan Frederik (1725—92), ge-

neralmajor, 1379, 1404, 1407, 1431. -
Classen, Peter Hersleb (1738—1825), 
gehejmekonferensråd,  1456, 1474. 

Claus van Hafn  (14. .), 72. — Claus Sluter, 
se Sluter. 

Clausdatter, Dorete, g. m. NN Rafvens 
(s. d.). — Clausdatter, Dorete, g. m. 
N. P. Skricke. (s. d.). — Clausdatter, 
Karen, g. m. N. Simonsen (s. d.). 

Clausen, Abigail Nicoline (1794—1819), 
326. — Clausen, Ane Margrethe, født 
Langballe (1756—1827), 619. — Clau-
sen, Claus Nicolai (1765—1826), sogne-
præst til Arninge, g. m. Ane Sophie 
Arild (1763—1823), 326. — Clausen, 
Hans  Glud  (1782—1844), sognepræst til 

Halsted, 610, g. m. Frederikke Juli-
ane (Julie) Jørgensen (1798—1865), 619. 
— Clausen, Jacob, se Rosenquist. — 
Clausen, Jacob (1619—68), sognepræst 
til Erindlev, provst, 699, 701, 713, g. 
m. Vibeke Jensdatter Bang (d. 1659), 
697. — Clausen, Jens (1674), kloster-
forpagter,  927. — Clausen, Mads, guld-
smed, 1611. — Clausen, Margrethe, f. 
Sørensen (1811—46), Skelby, 1366. 
Clausen, Niels, af  Udstolpe, 1031. 
Clausen, Peder (d. 1625), sognepræst til 
Kettinge, 1097, g. m. Mette Rasmusdat-
ter (d. 1619), 1096. — Clausen, Peder 
(1621—25), Maribo, 78. — Clausen, 
Signe (1748), 144. 

Clemendsen, Mads (d. 1695), herredsfoged, 
g. m. Maren Eriksdatter Helmers, 440. 

Clemens, Johan Friedrich, kobberstikker, 
841. 

Clement, Anthonius, hofmaler,  1621. 
Clemmensen, Mogens, arkitekt, 850. 
Clemp, kandestøber, 1614. 
Colbjørnsen, Jacob Edvard (1744—1802), 

konferensråd,  1263, 1272, g. m. Kristine 
Hofgaard  (1754—1806), 1272. 

Conrad (1150), præst, Sønder Kirkeby, 
1381. — Conrad, I. (1817), 1184. 

Cornelisen, Jacob (d. 1724), forpagter,  g. 
m. Cathrine Rasmusdatter, 479. 

Cossel, Constance Alexandrine comtesse, 
g. m. J. H. greve Knuth (s. d.). 

Cramer, Johan Christopher, murmester 
(1753), 136. 

Cranach, Lucas d. æ., maler, 1621. 
Crespi, Daniele, maler, 963. 

DF (1573), Nakskov, 116. 
DN (1574), Solager, Skåne, 542. 
DTH (d. 1828), Aastrup, 1475. 
DTKD (1658), Torkilstrup, 1137. 
Daa, våben, 165, 366, (780), 1078. — Daa, 

Jørgen (1532—98), til Snedinge, g. m. 
Kirsten Beck (1537—98), 165, 1078. -
Daa, Karen, g. m. Claus Pors (d. 1617), 
793. 

Dael, Dorthea Sophie Henriette (1772— 
1830), 794. — Dael, Godske Hans (1775 
—1836), 794. 

Dahl, Elsebeth Kirstine, g. m. I. Fride-
richsen (s. d.). — Dahl, Jens, murme-
ster, 181. 
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Dahlerup, Vilhelm, arkitekt, 1605. 
Daldorf,  våben, 302. — Daldorf,  Elisabeth 

Cathrine, g. m. J. Gevecke (s. d.). — 
Daldorf,  Johan (1629), tøjmester, g. m. 
Anna Sommer, 124. 

Dalhoff,  Peder (1757—1827), sognepræst 
til Ønslev, 1294. 

Dalsgaard, Christian, maler, 1621. 
Dam, Dorthe, g. m. T. Just (s. d.). 
Danchel, Poul Poulsen (d. 1662), sogne-

præst til Købelev, 502, 505, 508, 509, 
510, 1600, g. m. Kirsten  Zachariasdat-
ter (d. 1662), 507, 511, 511*. — Danchel, 
Poul Poulsen (1638—81), sognepræst til 
Købelev, g. 1. m. Elsebeth Madsdatter, 
508, 2. m. Anna Cathrine Folkmarsdat-
ter Støcken, 508, 3. m. Else Jensdatter 
Fers, 508, 512. — Danchel, Poul Poul-
sen (1683—1757), sognepræst til Aa-
strup, 1468, 1469, 1472, 1473, g. m. 
Elisabeth Catharina von Poppe (1677 
—1757), 14682. — Danchel, Zacharias 
Poulsen (1643—1715), sognepræst til 
Øster-UIslev, provst, g. m. Margrethe 
Pedersdatter Rud (1648—93), 1069 f. 

Danckwart, Adam, klokkestøber, 1619. 
Danielsen, Jørgen (1665), kirkeværge i 

Stubbekøbing, 281. — Danielsen, Mads, 
guldsmed, 1613. — Danielsen, Rasmus 
(16. .) , ridefoged  på Aalholm, g. m. 
Gertrud Hansdatter, 197. 

Dankwarth, madam (1654), 1098. 
Danmark, se rigsvåbenet. 
Dannefer,  Erik Jacobsen (d. 1729), sogne-

præst til Karleby, provst, 1356. 
Danneskiold-Samsøe, Christian greve (1702 

—28), til Lundegaard, 481. 
Decken, Adelheit v. d., g. m. L. C. D. F. 

L. E. greve Reventlow (s. d.). 
Decker, Ewert, maler, 1621. 
Degn, Niels (1619), kirkeværge i Gurreby, 

440. 
Degner, Cathrine, g. m. A. Blieskov (s. d.). 
Desington, se Dishington. 
Deurs, Ida van, g. m. A. W. Dinesen 

(s. d.). 
Dibeler, Michel, bøssestøber, 1619. 
Diderichsen, Diderich (1737), købmand i 

Nakskov, g. m. Maren Tønnesen, 414. 
Diderichsen, Hans (1737—90), til 

Øllingesøgaard, kammerråd, 406, 414, 
g. 1. m. Margaretha Heitmann, 414, 

2. m. Maria Margaretha Neander (1733 
—95), 414. — Diderichsen, Maren, g. m. 
S. A. Dons (s. d.). 

Didrichsen, Peder (1690), tolder i Faaborg, 
g. m. Elisabeth Nagel, 1146. 

Didriksen, Christopher (d. 1626), sogne-
præst i Maribo, 62, g. m. Maren Mads-
datter, 76. — Didriksen, Didrik (1748), 
kirkeværge i Nakskov, 119. 

Dinesen, Axel Wilhelm (1865—1932), til 
Skjørringe, g. m. Ida van Deurs (f. 
1868), 1454. 

Dionysius (1407), præst i Kettinge, 1098. 
Dishington, Wennike Cathrine, g. 1. m. 

C. Bremer (s. d.), 2. m. M. Alrøe (s. d.), 
3. m. J. Meyer (s. d.). 

Ditlevsdatter, Anna, g. 1. m. H. K. Bech 
(s. d.), 2. m. L. O. Agendorph (s. d.). 

Dittmers, Heinrich, maler, 1621. 
Dohse, Dorothea, g. m. C. Herfordt  (s. d.). 
Dolci, Carlo, maler, 1623. 
Dons, Johannes Klingenberg (1770— 

1829), birkedommer, justitsråd, 619. — 
Dons, Simon Andersen (1756—1828), 
etatsråd, g. 1. m. Maren Diderichsen 
(1757—93), 2. m. Nicoline Hincheldey 
(1774—1813), 496. 

Dorman, Frantz Christian (1701), kapel-
lan i Købelev, 508. 

Dorothea, g. m. P. Hansen (s. d.). 
Dorph, A., maler, 1621, 1623. — Dorph, 

Ole Frants  (1711—77), sognepræst i 
Nakskov, 117. 

Dragsted, A., guldsmed, 1611. 
Dreier, Hans Caspar (1667—1719), sogne-

præst til Fæmø, 891. 
Dresselberg, våben, 190. — Dresselberg, 

Anders (1543—1613), g. m. Karen Skin-
kel (d. 1624), 190. 

Dreyer, Benedict, snedker, 1626. — 
Dreyer, Carsten (1679—1731), sogne-
præst til Askø, 901. 

Drucken, Hans Jensen (1638), g. m. Jo-
hanne Madsdatter, 69. 

Due, våben, 183. — Due, Anna, g. m. 
J. J. Riber (s. d.). — Due, Jørgen Jen-
sen (1745), g. m. Else Kirstine . . ., 1256. 

Duguay, Mariane, 561. 
Duplet (d. 1720), oberstløjtnant, 204. 
Dwerzactzek, A., maler, 1621. 
Dyre, Palle (d. 1707), til Gammelgaard, 

g. m. Marie Grubbe (d. 1718), 398. 
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Dyssel, Edvardine, g. Sidenius (s. d.). 
Dyssell, Johan Arendt (1726—95), ma-

gister, provst, 866. — Dyssell, T. T. 
(1802), 866. 

Dyste, Ole Andersen (1595), sognepræst 
til Nørre Alslev, 1201. 

EHS (1768), Stokkemarke, 463. 
EK, guldsmedemærke, 1613. 
EMAP (o. 1730), Torkilstrup, 1137. 
EPHV, Nørre Kirkeby, 1280. 
Eberstein, Ludvig, se Ludvig. 
Eckersberg, G. W., maler, 1621, 1623. 
Edinger, Sophie Amalie, g. m. A. Lehn 

(s. d.). 
Egede, Gjertrud Kirstine, g. m. H. G. 

Glahn (s. d.). 
Eggers, Margrethe, g. m. P. Rødsteen 

(s. d.). 
Eggersen, Poul Resen, guldsmed, 1611. 
Eggert, Anders Jensen, snedker, 1626. 
Eggertsen, Thomas (d. 1616), Maribo, g. 

m. Ellene Pedersdatter (d. 1628), 78. 
Egh, Marie Margrethe, g. m. C. Kehlet 

(s. d.). 
Ehlers, Anna Magdalene Hansdatter, g. m. 

M. K. Hosum (s. d.). — Ehlers, Hans 
(1694), borgmester i Nykøbing, g. m. 
Sophie Amalie Rosenfeldt,  1296. 
Ehlers, Hans, maler, 1621, 1624. — 
Ehlers, Hans Christopher Hansen (1692 
—1766), sognepræst til Horbelev, 1440, 
1445, 1452. 

Eiler Rønnow (d. p. 1434), 1047. 
Eilertsdatter, Engel, g. m. J. Jacobsen 

(s. d.). 
Eilertz, Søren Johansen (1692—1753), 

sognepræst til Rødby, g. m. Margrethe 
Olufsdatter  Lundt (1688—1744), 164. 

Einsiedel, Maria Catharina, g. m. C. U. v. 
Harstall (s. d.). 

Elbertstochter, Inger g. m. D. J. Kool 
(s. d.). 

Elisabeth af  Danmark (1573—1626), 232. 
Elers, se Ehlers. 
Elkier, Rasmus Jensen (d. 1681), g. m. 

Margrethe Jacobsdatter, 1477 f. 
Ellegaard, Anne Jørgensdatter ( (-1657-), 

1051. — Ellegaard, Barbara Jørgens-
datter (-1657-), 1051. — Ellegaard, 
Else Jørgensdatter, g. m. P. F. Møller 
(s. d.). — Ellegaard, Hans Jørgensen 

(1660—1700), degn i Døllefjælde,  1051. 
— Ellegaard, Jørgen Knudsen (d. 1683), 
sognepræst til Døllefjælde,  g. m. Anne 
Hansdatter Mule (d. 1671), 1051. — 
Ellegaard, Knud Jørgensen (1658— 
1707), degn i Slemminge, 1051. — Elle-
gaard, Maren Jørgensdatter, g. 1. m. 
P. Sørensen (s. d.), 2. m. P. Jensen (s. 
d.). — Ellegaard, Margrethe Jørgens-
datter, g. m. S. P. Busch (s. d.). — 
Ellegaard, Peder Knudsen (1727), g. m. 
Mariboe Bredharders, 1051. 

Ellen (1629), Vindeby, 530. 
Ellers, se Ehlers. — Ellers, Wibeke, g. m. 

J. Gevecke (s. d.). 
Elvers, C. F. (1860), 280. 
Emmiksen, våben, 182. 
Engberg, Andreas von, se Meyercrone. — 

Engberg, Jesper Jespersen (1599-1668), 
sognepræst i Stubbekøbing, provst, 281 
(her kaldet Caspar Jacobsen), 1168. — 
Engberg, Jesper Jespersen (1665-1723), 
sognepræst til Stubbekøbing, provst, g. 
m. Dorothea Skildorph (1671-1730), 
1293. — Engberg, Susanne, g. m. H. 
Sythes (s. d.). 

Engel, Christiane Frederikke, g. m. C. 
Thorsen (s. d.). 

Engelbertsdatter, Dorothea (1686), 445. 
Erichsen (1828), byfoged  i Nakskov, 113. 

— Erichsen, Hans, tømmermester, Stok-
kemarke (1775), 388. 

Erik guldsmed (1674), 1613. — Erik Bølle 
(d. p. 1492), g. m. Anne Sivertsdatter 
Blaa, 1013. 

Eriksdatter,  Maren,  g. m. P. M. Wilder 
(s. d.). 

Eriksen, Hans (1741), Rødby, 169. — 
Eriksen, Laurids (16. .), byfoged  i Ma-
ribo, 76, 83. — Eriksen, Mouritz (15. .), 
Radsted, 995. — Eriksen, Olaf  (1619), 
kirkeværge i Horslunde, 559. — Erik-
sen, Peder (1633), Fuglse, 728. — Erik-
sen, Søren (1633), Maribo, g. m. Gier-
trud Pedersdatter, 78. 

Ernst, Johan Conrad, kgl. bygmester, 
1605. 

Eskil Sulkesøn (runesten), 351. 
Esbern Næb (runesten), 676. 
Espe (1574), sognepræst til Solager, Skåne, 

542. 
Evens, billedhugger, 1627. 
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FIFS (1654), Maribo, 65. 
FHS (o. 1575), Holeby, 759. 
FST (1620), Ønslev, 1288. 
Faaborg, Hans Pedersen (d. o. 1583), sog-

nepræst i Sakskøbing, 154. — Faaborg, 
Jørgen Jensen (d. 1603), sognepræst til 
Vaalse, 1213, g. m. Karen Hansdatter, 
1214. 

Faack, Katharina Hansdatter, g. m. A. H. 
Vesterborg (s. d.). 

Falchenberg, Ellen Christine, g. m. L. Sat-
terup (s. d.). 

Falckenberg, Christopher (1689), 1229. 
Falentin, Jørgen Pedersen (d. 1620), sog-

nepræst til Erindlev, 698. — Falentin, 
Laurids (1607), kirkeværge i Erindlev, 
698. 

Falk, våben, 72. — Falk, snedker i Nak-
skov, 1626. — Falk, Ide Eskilsdatter, 
g. m. Mogens Gøie, se Mogens. 

Falkenberg, Margrethe von, g. m. J. von 
Papenheim (s. d.). 

Fallentinsen, se Valentinsen. 
Falster, våben, 768, 769, 1399. — Falster, 

Anne Josephsdatter, g. m. I. Lunge 
(s. d.). — Falster,  Birgitte,  g. m. B. v. 
Papenheim (s. d.). — Falster, Bo Han-
sen (d. 1625), kapellan i Stubbekøbing, 
g. m. Ane Andersdatter Beske (d. 1657), 
288. — Falster, Margrete, g. m. E. Kru-
ckow (s. d.). — Falster  (Bielke), Mogens 
(d. 1571) til Bellinge, g. 1. m. Ellen  Rot-
feld  (d. 1538), 13892, 2. m. Mette  Wal-
kendorff  (d. p. 1582), 13892. — Falster, 
Peder  (d. 1556) til Korselitze, g. m. Ølle-
gaard  Walkendorff  (d. 1575), 1201, 1399, 
1400*, 14012. 

Farken, Simon (16. .) , 1377. 
Faxe,  Jørgen  Christensen  (d. 1623), sogne-

præst i Maribo, provst, 67, 75*. 
Feddersen,  Jens  (d. 1600), sognepræst til 

Danmare, g. m. Anna Madsdatter,  338. 
Feilberg, Ane Marie, g. m. J. N. Møller 

(s. d.). 
Felthuus, Christen, g. m. Sidsel Margrethe 

Mortensdatter (1681—1702), 479. 
Fenger, Johannes Ferdinand (1805—61), 

kirkehistoriker, 908. 
Fers, Else Jensdatter, g. 1. m. P. P. Dan-

chel, 2. m. J. Top (s. d.). 
Ferø,  Sara  Hansdatter,  g. m. J. J. Rasch 

(s. d.). 

Fiil, Laurids Hansen (d. 1720), sogne-
præst til Landet, 383, 832. 

Fikkesen, våben, 240. — Fikkesen, Anne, 
g. m. O. H. Ulfstand  (s. d.). 

Finde, Peder Mikkelsen (d. 1611), sogne-
præst til Toreby, 1020, g. in. Anne Ottes-
datter, 1022. 

Fischer, Christen Sørensen (d. 1710), sog-
nepræst til Radsted, g. m. Maren Pe-
dersdatter Stub (d. 1712), 996. 
Fischer, Hans (1660), Lubeck, 228. — 
Fischer, Lauritz Urne (1764—1843), 
sognepræst til Vestenskov og Kappel, 
g. m. Kirstine Langeland (1768—1845), 
305. 

Fjeldskov, N. W., billedhugger, 1627. 
Fleischer, Agneta, g. m. L. Öher (s. d.). — 

Fleischer, Marie, g. m. G. Treschow (s. 
d.). 

Flindt, Anna, g. m. C. L. Pontoppidan 
(s. d.). — Flindt, Anna Petra Catha-
rina, g. m. C. W. v. Munthe af  Morgen-
stierne (s. d.). — Flindt, Christine Bo-
dille (1748—82), g. m. Otto von Munthe 
af  Morgenstierne, 933. — Flindt, Hans 
Bergishagen (1703), hospitalsforstander 
i Nykøbing, 1144. — Flindt, Henrik 
(d. 1689), købmand, g. m. Anna Berges-
hagen (d. 1729), 932. — Flindt, Henrik 
de (1718—90), konferensråd,  landsdom-
mer, 923, 931, g. 1. m. Johanne Chri-
stine Riis (1719—55), 933, 2. m. Fre-
derikke Christiane comtesse Holck (1724 
—84), 933. — Flindt, Jacob (1685— 
1750), kommerceråd, 190, 927, 1606, g. 
1. m. Anna Christina Greve (d. 1721), 
932, 1115, 2. m. Bodil Birgitte Monrad 
(1701—47), 932 f. 

Flint, Anna, se Staal. — Flint, Ditlev 
(1709), 279. 

Floris, Frans, billedskærer, 1589. 
Fobor, Andreas Johannes (1674), 348. 
Fo?ilsen, jfr. Ful. — Fo?ilsen, Laurids 

(16. . ) , Maribo, 82. 
Fold, Jens Nielsen (1745), 893. 
Forbus (1758), borgmester i Nakskov, 113. 

— Forbus, Claus (1683—1724), sogne-
præst til Sdr. Kirkeby, 1386, 1399. 

Fox, Johan, maler, 1621. 
Frans, Maribo, g. m. Maren (d. 1602), 74. 
Frandsdatter, Anne (d. 1610), Maribo, 82. 
Frandsen, Frands (1648), Nysted, 190. — 
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Frandsen, Jens (1680), degn (?) i Kip-
pinge, 1238. — Frandsen, Peder, se 
Møller. — Frandsen, Peder (d. 1627), 
ridefoged,  g. m. Bodil Hildebrandsdat-
ter, 1280. 

Frede (Tirsted-stenen), 818. 
Frederik I (1471—1533), konge af  Dan-

mark, 244. — Frederik II (1534—88), 
konge af  Danmark, 232, 244. — Fre-
derik III (1609—70), konge af  Dan-
mark, 474, 505. — Frederik  IV  (1671— 
1730), konge af  Danmark, 183, 188, 218, 
223, 326, 1144, 1228. 

Frederiksdatter, Else (1766), Fæmø, 893. 
— Frederiksdatter, Karen, g. m. L. N. 
Roholt (s. d.). 

Frederiksen, C., snedker, 1626. — Fre-
deriksen, Jochim, billedskærer, 1626. 

Frentzen, se Frandsen. 
Freuchen, Nicolai (d. 1834), g. m. Mar-

grethe Elisabeth . . . (d. 1843), 1128. 
Freund, Herman Ernst, billedhugger, 

1618, 1627. 
Fri, Anders (1665), rådmand i Stubbe-

købing, 281. 
Friderichsen, familien,  340. — Friderich-

sen, I., forpagter,  g. m. Elsebeth Kir-
stine Dahl (1798—1837), 1023. 

Fridscher, Christian, g. m. Christiana Ma-
ria Wichman, 227. 

Friedscher, Chr., murermester (1732), 159, 
160. 

Friis, våben (Skaktavl), 656. — Friis, vå-
ben (Egern), 1468. — Friis, baron (mu-
lig en søn af  greve Niels Frijs), 961. — 
Friis, Anna Christine, g. m. C. Lerche 
(s. d.). — Friis, Anna Kathrine, g. m. 
T. Juul (s. d.). — Friis, Berthel (1692), 
skipper, g. m. Johanne Knudsdatter, 
313. — Friis, Bertel (1734), 125. 
Friis, Christen (1788—1857), gårdejer, 
513. — Friis, Christian Frederik (1782 
—1845), 1366. — Friis,  Christopher  Pe-
dersen  (d. 1609), borgmester i Stubbe-
købing, g. m. Magdalene  Andersdatter, 
282, 282. — Friis, Elisabeth, g. m. Jacob 
Huitfeldt  (s. d.). — Friis, Herbert (d. 
1602), 282. — Friis, Johan Christian 
(1747—1822), kammerråd, 1359, 1366, 
g. m. Elisabeth Marie Aagaard (1754?— 
1848?), 1367. — Friis, Jørgen (d. 1616), 
til Krastrup og Halkjær, g. m. Lisbet 

Galde (d. 1616), 656. — Friis, Kirstina 
(d. 1602), 282. — Friis, Lisbeth (1555— 
1631) til Berridsgaard, g. m. Jacob 
Huitfeldt,  129. — Friis, Margaretha 
Sophia, g. m. L. Satterup (s. d.). — 
Friis, Niels (1544—1610) til Hesselager, 
1438, 1468. 

Frimand, Hans Hansen (1879), købmand, 
883. 

Frobenius, Th., orgelbygger, 1624. 
From, Bodil Cathrine, g. m. B. Wichmand. 

— From, Johanne Magdalene, g. m. 
H. R. Steenstrup (s. d.). 

Frost, Laurits (1749), degn i Avnede, 445. 
Frændi (1231), 1396. 
Frølich, Lorenz, maler, 1621. 
Fuchs, Felix, klokkestøber, 1619. 
Fugl, Julius Henrich (1755), 1087. 
Fuglsang, Herman (d. 1777), sognepræst 

til Holeby, 761. 
Ful, jfr. Fo?ilsen. — Ful, Jacob Laurid-

sen (d. 1640), 80. 
Funch, A., urmager, 1630. — Funch, Jør-

gen, murmester, 664. 
Funck, C. E., guldsmed, 1612. 
Fynbo, Knud Jørgensen (d. 1660), 1308. 

G (o. 1600), Godsted, 1077. 
GDA, Aastrup, 1471. 
GGMB (1599), Vesterborg, 627. 
GJD (1715), Nakskov, 108. 
GK (o. 1650), Majbølle, 976. 
GKDD (1662), Fejø, 875. 
GRVA (1646), g. m. SAW, 1077. 
GSP (1585), Kippinge, 1238. 
GTD, Branderslev, 474. 
Gaard, Jens (1638), kirkeværge i Nørre 

Alslev, 1201. 
Gabel, Christian Carl (1679—1748), 966, 

1001. 

Galde, våben, 656. — Galde, Lisbet, g. m. 
J. Friis (s. d.). 

Galschiøtt,  Christian  Ludvig  (1795—1883), 
sognepræst til Stokkemarke, 459, 463. 

Galt, våben, 67. — Galt,  Anne, g. m. M. 
Venstermand (s. d.). 

Gamel, V., klokkestøber, 1619. 
Gammel, Hans (1581), Utterslev, 543. — 

Gammel, Jens (1642), Købelev, 510. — 
Gammel, Peter (1581), Utterslev, 543. 

Gamst & Lunds Eftf.,  klokkestøbere, 1619. 
Gamst, H. & H. C. Lund, klokke-
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støbere, 1619. — Gamst, H. G., klokke-
støber, 1619. — Gamst, J. C., klokke-
støber, 1619. — Gamst, J. C. & H., 
klokkestøbere, 1619. 

Garde, Hans Friboe (d. 1819), 561. 
Garstenbüttel, Ulrich, se Ulrich, Joachim. 
Geelmand, Johan Michael, guldsmed, 1613. 
Gemzøe, Else Elisabeth, g. m. P. Reen-

berg (s. d.). 
Gentz, Marie Dorthea, f.  Schmidt (1740— 

1823), 1411. 
Gerbetu?r, Sophia, g. m. J. Holst (s. d.). 
Gersdorff,  Else (d. 1674), 1228. 
Gersdorff-Hardenberg-Reventlow,  Chri-

stian Ludvig Johan Adolph Dormind 
greve (1809—46), 999. 

Gert Hartvigsen Bryske (d. 1441), g. m. 
N. N. Rønnow, 1047. 

Gertgens, Lyder (1665), 239. 
Gertsen, Peter, orgelbygger, 1624. 
Gese, g. m. Chrf.  Jacobsen (s. d.). 
Getreuer, Zacharias Philip, se Philip, 

Zacharias. 
Gevecke, Jacob (1617), borgmester i Burg, 

g. m. Wibeke Ellers, 124. — Gevecke, 
Jacob (1617—1699), generalmajor, g. m. 
Elisabeth Cathrine Daldorf  (1629—98), 
124 f. 

Gherard (14. .) , klokkestøber, 1619. 
Giedde, våben, 423. — Giedde, Carl Vil-

helm baron (1698—1757), 515, 528, 610. 
— Giedde, Margrethe, g. m. H. Vind 
(s. d.). 

Giese, Peter (d. 1717), købmand i Rødby, 
g. 1. m. Kirsten Jensdatter, 2. m. Abel 
Cathrine Meier (d. 1719), 83, 163, 656. 

Gisike, biskop (1286—1300), 453, 458, 
1564. 

Gisse, Peter, se Giese. 
Giøe, våben, 72, 82, 182, 694, 695, 698, 

699, 700, 724, 727, 730, 794, 932, 975, 
986, 988, 989, 990, 991, 992, 1451. — 
Giøe, Absalon (1539—1602), 700. — 
Giøe, Albert  (d. 1558) til Krenkerup, 
981, g. m. Anne Rosenkrantz,  988, 990, 
991, 995*, 996. — Giøe, Anders  (d. 1559), 
716, 727, g. m. Karen  Walkendorf†  (d. 
1567), 697, 700, 730, 730, 731*. — Giøe, 
Anne (1545—76), 72, 700. — Giøe, Axel 
Mogensen, se Axel. — Giøe, Birgitte, g. 
m. H. Trolle, 1590. — Giøe, Cecilie 
(15. .), 700. — Giøe, Christopher (d. 1584) 

til Gunderslevholm, g. m. Birgitte Bølle 
(d. 1595), 975. — Giøe, Eline, g. 1. m. 
M. O. Krognos, 2. m. V. Juel, 1589. — 
Giøe, Elline  (1540—1626), g. m. Laurids 
Ebbesen (Udsen), 700. — Giøe, Eskil 
(d. 1573), g. m. Sybilla  Gyldenstierne 
(1540—1611), 1447, 1451, 1454. — Giøe, 
Henning  (1538—1617), 700, 716, 717, 
719, 7232, 724, 728, 730, 1439, 1606, g. 
m. Anne Skram (d. 1593), 727. — Giøe, 
Henrik (d. 1533) til Gisselfeld,  1454. — 
Giøe, Henrik (1562—1611) til Skørringe, 
1447, g. m. Birgitte Brahe (1576— 
1619), 1451. — Giøe, Lene, g. m. Jacob 
Hvide (d. 1563), 700. — Giøe, Margrethe 
(15. . ) , 700. — Giøe, Mette  (d. 1564), 
700. — Giøe, Mogens (d. 1544), rigshof-
mester, 981, 996,1589 f.  — Giøe, Mogens 
(1547—p. 1608), 72, 675, 6922, 694, 698, 
700, 700, 1606. — Giøe, Mogens Axel-
sen, se Mogens. — Giøe, Otto  (d. 1566) 
til Krenkerup, 981, 995*, 997. — Giøe, 
Sophie, g. m. M. Bille, 1589. 

Glahn, tømrermester, 985. — Glahn, Hen-
rik Christopher, arkitekt, 1027, 1605. 
— Glahn, Henrik Christopher (d. 1804), 
sognepræst til Nørre Vedby, professor, 
g. m. Gjertrud Kirstine Egede (1748— 
1815), 1186. — Glahn, Otto Michael, 
arkitekt, 1605. 

Glob, Albert (d. o. 1519?), ridder, 449, 
457, 1573. — Glob, Anders (d. 1546), 
degn i Roskilde, 457, 1573. — Glob, 
Olav Nielsen (d. 1635), g. m. Margrethe 
Christiansdatter (d. 1647), 1069. 

Glud, murermester, 328. 
Glüer, Ernst Heinrich (1855), arkitekt, 

1348. 
Godtfredsen,  Jens, g. m. Karen (1743), 70, 

119. 
Goldschmidt, Jørgen, guldsmed, 1611. 
Gottleber,  Christian  (1646), 1376,  1377*. 

— Gottleber,  Georg  (1646), kromand, g. 
m. Anna . . ., 1376,  1377*. 

Gram, våben, 602. — Gram, Sophie Mag-
dalene, g. m. J. baron Krag-Juel-Vind 
(s. d.). 

Grandjean, Carl (1771—1844), stamhus-
besidder, justitsråd, 1263, 1272, g. m. 
Marie Louise Ytting (1762—1837), 1271. 
— Grandjean, Frederik, maler, 1622. 

Graver, Jørgen (1694), København, 1240. 
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Green, F., landsdommer (1767), 1431, 
1440. 

Gregersen (1857), orgelbygger, 1624. — 
Gregersen, Karen Jensdatter (1711), 119. 

Greiersen, Christian, guldsmed, 1611. 
Greve, Anna Christina, g. m. J. Flindt 

(s. d.). 
Grib, våben, 183. 
Grot, Abraham, klokkestøber i Wismar, 

1619. 
Groth, Johan Pedersen, købmand, 65, 

g. m. Anne Margrete Wolchartsen (1777), 
58, 68. — Groth, Morten Simonsen 
(1845), 878. 

Grubbe, våben, 190, 192, 376, 378, 380, 
389, 397, 401, 403, 457, 460, 779, 831, 
913, (929), 1029, 1048, 1094, 1106, 1114, 
1146. — Grubbe, Agathe, g. m. L. Beck 
(s. d.). — Grubbe, Elsebe, g. m. J. T. 
Sparre (s. d.). — Grubbe, Erik til Aal-
strup, g. m. Anne Vasspyd (d. 1585), 
73, 376, 378, 389, 404. — Grubbe, Erik 
(1605—92) til Tjele og Gammelgaard, 
402. — Grubbe, Ide, g. m. F. Barne-
witz (s. d.). — Grubbe, Jens (d. p. 
1588), 495. — Grubbe, Jesper  (d. 1622), 
380, g. m. Anne Wittrup,  380, 382, 384, 
385*. — Grubbe, Jørgen (1584—1640) 
til Tostrup, g. m. Lene Rud (1594— 
1671), 615. — Grubbe, Karine (15. . ) , 
495. — Grubbe, Laurids (1560—1639) 
til Gammelgaard, g. 1. m. Dorte Urne 
(d. 1600), 396, 397, 401, 402, 404, 2. m. 
Anna Sparre (d. 1653), 274, 402, 404, 
779, 831, 1048, 1106. — Grubbe, Mar-
grethe, g. m. K. Urne (s. d.). — Grubbe, 
Marie, g. m. Palle Dyre (s. d.). — 
Grubbe, Peder  til Aalstrup (d. 1614), 378, 
380, g. m. Karen  Rud  (d. 1612), 382, 
384, 385*. 

Grubendal, se Albrecht Nielsen. 
Guldsmed, Jens, g. m. Margrethe Hans-

datter (d. 1577), 74. — Guldsmed,  Jør-
gen (d. 1541), byfoged  i Stubbekøbing, 
g. m. Anna, 282, 284*. 

Grüner, våben, 1340. — Grüner, Eva Mar-
grethe, g. m. P. O. Rosenørn (s. d.). 

Groeben, v. d., våben, 946, 958. — Groe-
ben, Anna Elisabeth v. d., g. m. F. Ul-
feldt  (s. d.). — Groeben, Christopher 
v. d. (1612), jægermester, g. m. Jyt te 
Henriksdatter Gyldenstierne, 948, 958. 

Gude, Maria Amalia, g. m. C. Lerche (s. 
d.). — Gude, Markvard (1674), etats-
råd, 934. 

Gudewerth, Hans d. y., billedskærer, 1626. 
Gudme, orgelbygger, 1624. 
Guldborg, Niels Christensen (1673), 1261. 

— Guldborg, Peder Christensen (1673), 
1261. 

Gundersdatter, Regitze, g. m. L. Jørgen-
sen (s. d.). 

Gunderup, Kjeld Thøgersen (1639), sogne-
præst til Birket, 649. 

Gyldenkrone, Vilhelm Frederik baron 
(1681—1708), 816. 

Gyldenstierne, våben, 541, 598, 958, 986, 
992, 1029, 1030, 1031, 1067, 1439, 1440, 
1443, 1451. — Gyldenstierne, Anne, g. 
m. C. T. Viffert  (s. d.). — Gyldenstierne, 
Christopher (d. 1562) til Iversnæs, g. m. 
Anne Parsberg (d. 1587), 675. — Gyl-
denstierne, Eiler (1592—o. 1624), g. m. 
Sophie Barnekow, 932. — Gyldenstierne, 
Elisabeth, g. m. O. Rosensparre (s. d.). 
—- Gyldenstierne, Ermegaard (1552— 
90), abbedisse i Maribo, 72. — Gylden-
stierne, Hildeborg, g. m. K. Bille (s. d.). 
— Gyldenstierne, Jy t te Henriksdatter, 
g. 1. m. C. v. d. Groeben (s. d.), 2. m. 
E. Urne (s. d.). — Gyldenstierne, Karen, 
g. m. H. L. Baden (s. d.). — Gylden-
stierne, Knud (1573—1636), til Tim, 
1031. — Gyldenstierne, Mogens (1481 
—1569), 72,1454. — Gyldenstierne, Per-
nille, g. m. J. Rosenkrantz (s. d.). — 
Gyldenstierne, Sophie (d. p. 1607), ab-
bedisse i Maribo kloster, 74, 848, 865. 
— Gyldenstierne, Sybilla, g. m. E. Giøe 
(s. d.). 

Gymoes, Christiane Sophie, g. m. J. Borch 
(s. d.). — Gymoes, Godtfred  (1766— 
1802), kapellan i Karleby, g. m. Sophie 
Dorthea Hvalsøe (1766—1852), 1421. 

Gyrstinge, våben, 182. 
Gøye, se Giøe. 

HB (16. . ) , Nysted, 200. 
HB (16. .) , Rodby, 164. 
HB (1648), Torslunde, 685. 
HBL, guldsmed, 1613. 
HCT (1770), Lillebrænde, 1156. 
H(?)G(?)D (1648), Torslunde, 685. 
H H K (1620), Ønslev, 1288. 
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HHM (1646), Danmare, 337. 
I IHNP (158?), Brarup, 1258. 
HIE (1650), Nørre Ørslev, 1428. 
HK (1627), Ønslev, g. m. BAD, 1291. 
HLFC (1585), Kippinge, 1238. 
HLR (17. .) , Sakskøbing, 149. 
HLS (17. .) , Tingsted, 1323. 
HLS (1723), Vaalse, 1213. 
HM (1712), Falkerslev, 1452. 
HMM (1768), Nakskov, 1162. 
HMS (1630), Stubbekøbing, 284. 
HNMSF (1689), Skelby, 1363. 
HNS (1807), Tingsted, 1324. 
HP (1581), Holeby, 758. 
HR (Leipzig?), 957. 
HRS (o. 1630), Branderslev, 479. 
HS (1625), Vindeby, 527. 
HS (17. . ) , Vesterborg, 626. 
HS, gørtler, 1614. 
HTS (1631), kirkeværge i Kippinge, 1236. 
Haar, Søren Udesen (1679), 1226. 
Haard, Jørgen Hansen (d. 1658), sogne-

præst i Arninge, 320. 
Habsburg, våben, 506, 726, 943. 
Hafn,  våben, 72, 139*, 142, 1047. — Hafn, 

se Catharina, Claus, Herman van. 
Hagen, Peter Terpager, guldsmed, 1351. 
Hahn, Vilhelm (1707—1802), provinsial-

medicus, 50. 
Hak, våben, 698, 727. 
Hald, Lars Pedersen, slotstømmermand, 

1220, 1619. 
Halling, Hans Nielsen (1745), 893. 
Halse, Edle Christine (1800—22), 1242. — 

Halse, Jens Conradi (1756—1829), sog-
nepræst til Kippinge, 1242. 

Halsen,  Hans  Pedersen,  sognepræst til 
Stokkemarke, g. m. Barbara Olufsdatter, 
464, 464*. — Halsen, Kirstine Mar-
grethe Hansdatter, g. m. M. C. Atche 
(s. d.). 

Hammer, Anna Christensdatter, g. m. 
M. T. Ruchrad (s. d.). — Hammer, Anna 
Hansdatter, 817. — Hammer, Anna 
Hansdatter, g. m. G. E. Bremer (s. d.). 
— Hammer, Ellen Cathrine, g. m. C. 
Krøyer (s. d.). — Hammer, Hans Han-
sen, 817. — Hammer, Hans Hansen 
(1632—1699), sognepræst til Tirsted, 
818, g. m. Anna Madsdatter Bergen 
(1640—p. 1716), 817, 830. — Hammer, 
Margareta Hansdatter, 817. 

Hammerich, Emil (1801—77), politime-
ster, 117. 

Hans (1455—1513), konge af  Danmark, 
244, 248. — Hans (Johan) af  Danmark 
(1583—1602), 232. — Hans klokkestø-
ber (1678), 1619. — Hans sejermager 
(1679), Nykøbing, 1630. — Hans Sned-
ker (1751), 68. — Hans Snedker i En-
derslev, 1592. — Hans Ghyse, klokke-
støber, 1619. — Hans Henriksen, klok-
kestøber, 1619. — Hans Jørgen, maler, 
1622. — Hans maler, stenhugger, 1627. 
— Hans Myndel, møntmester (d. 1455), 
g. m. Marina Krumpen, 66, 1586. — 
Hans Nielsen, klokkestøber, 1620. 

Hansdatter, . . ., g. 1. m. J. J. Faaborg (s. 
d.), 2. m. E. Hansen (s. d.). — Hansdat-
ter, . . ., g. m. M. Pedersen (s. d.). — 
Hansdatter, Abigael Maria (16. .), Taa-
gerup, 676. — Hansdatter, Anna, g. m. 
C. Lunde (s. d.). — Hansdatter, Anna 
(d. 1637), Stubbekøbing, 288. — Hans-
datter, Anne (1591), Købelev, 512. — 
Hansdatter, Anne, g. m. R. N. Lise (s. 
d.). — Hansdatter,  Anne, g. m. P. M. 
Wilder (s. d.). — Hansdatter, Bodil 
(1591), Købelev, 512. — Hansdatter, 
Bodil, g. m. R. M. Kresen (s. d.). — 
Hansdatter, Dorte (d. 1638), Sæddinge, 
794. — Hansdatter, Elisabeth, g. m. 
Anders Sørensen (s. d.). — Hansdatter, 
Else, g. m. Samuel Badsker, se Samuel. 
— Hansdatter, Gertrud (1591), Købe-
lev, 512. — Hansdatter, Gertrud, g. 1. 
m. Rasm. Danielsen (s. d.), 2. m. Tho-
mas Jensen (s. d.), 3. m. Jens Hansen 
(s. d.). — Hansdatter, Gertrud, g. m. 
O. Hansen (s. d.). — Hansdatter, Gese, 
g. m. N. Nielsen (s. d.). — Hansdatter, 
Hilleborg, g. m. Laurids Nielsen (s. d.). 
— Hansdatter, Ingeborg, g. m. P. G. 
Holst (s. d.). — Hansdatter, Ingeborg, 
g. m. Hans Olufsen  (s. d.). — Hansdat-
ter, Inger, g. 1. m. J. H. Bogense (s. d.), 
2. m. H. H. Skelskør (s. d.). — Hans-
datter, Karen (16. .), Taagerup, 676. — 
Hansdatter, Karen (d. 1630), Stubbe-
købing, 288. — Hansdatter, Karen, g. 
m. Zach. Hansen (s. d.). — Hansdatter, 
Katrina (1689), Maribo, 65. — Hans-
datter, Kirsten, g. m. R. S. Rosenquist 
(s. d.). — Hansdatter, Kristine, g. m. 



1648 H A N S D A T T E R — H A N S E N 

J. Henriksen (s. d.). — Hansdatter, 
Maren, g. m. P. Bremmer (s. d.). — 
Hansdatter, Maren, g. m. M. Brun (s. 
d.). — Hansdatter, Maren, g. m. M. J. 
Klog (s. d.). — Hansdatter, Maren, g. 
m. R. N. Lise (s. d.). — Hansdatter, 
Margareta (16. . ) , Taagerup, 676. — 
Hansdatter, Margrethe, g. m. J. Ander-
sen (s. d.), 2. m. Jens Guldsmed, se 
Guldsmed. — Hansdatter, Margrethe, 
g. m. N. R. Schow (s. d.). — Hansdat-
ter, Maria, g. m. G. C. Seyling (s. d.). 

Hansen, maler i Stubbekøbing, 1622. — 
Hansen, Adolph H., maler, 1373. — 
Hansen, Andreas (1770—1829), semi-
narielærer, 628, 632. — Hansen, Andres 
(1581), Utterslev, 543. — Hansen, Ar-
ved, guldsmed, 1611. — Hansen, Bernt 
(d. 1624), sognepræst til Søllested, 414. 
— Hansen, Christen, Sandager, g. m. 
Maren Rasmusdatter (d. 1642), 1086. -
Hansen, Christian, snedker, 1626. — 
Hansen, Christopher, se Brun. — Han-
sen, Eskil (d. 1618), sognepræst til 
Vaalse, g. m. Karen Hansdatter, 1214. 
— Hansen, Eskild, maler, 1622. — Han-
sen, Frands (d. 1610), Maribo, 82. — 
Hansen,  Frands  (d. 1624), rådmand i 
Maribo, g. 1. m. Anne Lauridsdatter (d. 
1609), 74, 2. m. Margrethe  Albretsdatter, 
75 /. — Hansen, Frederik (1887), orgel-
bygger, 1355. — Hansen, Fr. & Søn, 
orgelbygger, 1624. — Hansen, H. C., 
bygningsinspektør, 1605. — Hansen, 
Hans (d. 1599), Landet, 384. — Han-
sen, Hans (16. .), Taagerup, 676. — 
Hansen,  Hans  (1627—85), sognepræst 
til Taagerup, 676,  g. m. Abigael Sadolin 
(f.  1637), 676. — Hansen, Hans (1665), 
forvalter  over Lolland-Falster, 281, 
1168. — Hansen, Hildebrand (d. 1611), 
herredsfoged,  g. m. Karen Pedersdatter 
(d. 1627), 1389. — Hansen, I., maler, 
1622. — Hansen, Jacob (1591), Købe-
lev, 512. — Hansen, Jacob (d? 1615), 
Kippinge, 1242. — Hansen, Jens (d. 
1599), Landet, 384. — Hansen, Jens 
(1610), rådmand i Nysted, 188. — Han-
sen, Jens (1632), skriver på Aalholm, 
g. m. Gertrud Hansdatter, 197. — Han-
sen, Jeppe (d. 1650?), sognefoged  i Løj-
tofte,  592. — Hansen, Johan, glarme-

ster, 182. — Hansen, Johan Peter, sned-
ker (1775), 1626. — Hansen, Johanne, 
g. m. Hans Nielsen (s. d.). — Hansen, 
Jonatan, skipper (1714), 226. — Han-
sen, Julius, maler, 1622. — Hansen, 
Jørgen, se Bogense. — Hansen, Jørgen 
(1646), kirkeværge i Systofte,  1332. — 
Hansen, Jørgen (d. 1658), sognepræst 
til Holeby, g. m. Inger Hansdatter (d. 
1700), 761. — Hansen, L., maler, 1622. 
— Hansen, Lars (1693), Gedesby, 1375. 
— Hansen, Lars (d. 1864), Udstolpe, 
1031. — Hansen, Laurids (1581), Ut-
terslev, 543. — Hansen, Laurids (d. 
1594), Døllefjælde,  1051. — Hansen, 
Laurids (d. 1679), sognepræst til Fejø, 
g. m. Maren Carstensdatter, 874. — 
Hansen, Mads (1591), Købelev, 512. — 
Hansen, Mads (1601), Tillese, 349. — 
Hansen, Mads, drejer, 182. — Hansen, 
Mads (1613—60), sognepræst til Taars, 
g. 1. m. Ellen Bendtsdatter (d. 1648), 
960, 2. m. Kirsten Henriksdatter Tis-
dorph, 960. — Hansen, Mikkel (16. . ) , 
kedelfører,  g. m. Wivicke Olufsdatter, 
285. — Hansen, Morten (d. 1833), 480, 
g. m. Gjertrud Marie Poulsdatter (d. 
1854), 479. — Hansen, Niels (1595), 
sognepræst til Horbelev, 1443. — Han-
sen, Niels (1642), Købelev, 510. — Han-
sen, Niels (1707), sogne(?)foged  i Vester-
borg, 630. — Hansen, Niels (1807—50), 
proprietær, 530. — Hansen, Ole (d. a. 
1704), Fejø, 874. — Hansen, Oluf  (d. 
1636), degn i Lillebrænde, g. m. Gertrud 
Hansdatter (d. 1635), 1157. — Hansen, 
Oluf,  tinstøber, 1614. — Hansen, Peder 
(1591), Købelev, 512. — Hansen, Peder 
(d. 1631), sognepræst til Købelev, 509, 
g. m. Dorothea (d. 1636), 512. — Han-
sen, Peder (d. 1638), Nysted, 199. — 
Hansen, Peder (d. a. 1704), Fejø, 874. 
— Hansen, Peder (1745), Fæmø, 893. 
— Hansen, Peder (1782), Nakskov, 118. 
— Hansen, Peter (d. 1706), kusk, 
Krønge, 750. — Hansen, Rasmus, se 
Løje. — Hansen, Rasmus (d. 1565), 
Maribo, 71. — Hansen, Rasmus (1578), 
sognepræst til Aageby, senere Glos-
lunde, 389. — Hansen, Rasmus (1582), 
sognepræst til Landet, 378. — Hansen, 
Rasmus (1596), degn i Stokkemarke, 
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464. —- Hansen, Rasmus (1621), kirke-
værge i Majbølle, 978. — Hansen, Ras-
mus (1704), Fejø, 874. — Hansen, Ras-
mus (1749), kirkeværge i Avnede, 445. 

Hansen, Rubeck (1689), Maribo, 65. 
— Hansen, Søren (d. a. 1704), Fejø, 
874. — Hansen, Thomas (1693), borg-
mester i Nysted, g. 1. m. Sidsel Jens-
datter (d. 1689), 2. m. Elline Laurids-
datter, 198. — Hansen,  Thor  (16. .) , 
Maribo, 78. — Hansen, Zacharias (1630 
—85), sognepræst til Vindeby, 522, g. m. 
Karen Hansdatter (1642—78), 530. 

Hanssen, Hans Asmus (1612), Majbølle, 978. 
Hanstrøm, maler, 1622. 
Harbo, Jens (d. 1615), g. m. Anne Jør-

gensdatter (d. 1616), 1098. 
Harbow, Johanne Marie, g. m. L. Svane 

(s. d.). 
Flardenberg, våben, 612, 723, 1019. 

Hardenberg, Anna Magdalena von, g. m. 
H. U. v. Lützow (s. d.). — Hardenberg, 
Anne, g. m. E. Rud (s. d.). — Harden-
berg, Margrethe (d. p. 1621), abbedisse 
i Maribo, 61, 62, 67. 

Hardenberg-Reventlow, Carl August greve 
(1750—1822), 488, 491 (begge steder an-
ført  som baron), g. m. Frederikke Ju-
liane Christine comtesse Reventlow (d. 
1793), 992. — Hardenberg-Reventlow, 
Christian Heinrich August greve (1774 
—1840), gehejmekonferenråd,  532, 573, 
992, 999, g. m. Jeanette von Reitzen-
stein (1777—1819), 999. — Harden-
berg-Reventlow, Ida Augusta comtesse 
(1799—1867), g. 1. m. H. greve Holck, 
2. m. C. L. J. A. D. greve Gersdorff,  3. 
m. S. D. greve Almaforte-Hardenberg-
Reventlow, 524, 999. 

Harder, Daniel Danielsen, guldsmed, 1612. 
— Harder, Johan, maler, 169. 

Harras, Jacob, perlestikker, 1623, 1625. 
Harstall, våben, 401, 435, 9562, 9572, 958, 

963. — Harstall, Christian Ulrich von 
(1645—1719), 154, 949, 954, 957, 962, 
g. 1. m. Maria Catharina Einsiedel 960f., 
2. m. Eleonora Helena von Phülen, 961, 
3. m. Sophia von Offenberg  (1648— 
1724), 956, 958, 959, 961, 963. — Har-
stall, Dorothea Magdalene von, g. m. 
F. v. Lützow (s. d.). — Harstall, Hans 
Wilhelm von (1611—66), 956, 957. 
Danmarks Kirker, Maribo amt 

Harte, Hans Hansen, se Hasenhart. 
Hartmann, Bodil, se de Neergaard. 
Hartman, Jacob, urmager i Leipzig, 1630. 
Hartvigsen, Claus (1671), amtsskriver, 

606. — Hartvigsen, Jørgen, major, g. m. 
Kirstine Rothkirck (1646—1706), 416. 

Hasenhart, Daniel Hansen (16. .) , g. m. 
Karen Pedersdatter (d. 1629), 283. — 
Hasenhart, Hans Hansen (16. .), borg-
mester i Stubbekøbing, 274, 282, g. 1. m. 
Maren Knudsdatter (d. 1593), 2. m. 
Anna Brings, 287. 

Hasenkampf,  tømrermester, 140. 
Hass, Gerhard, guldsmed, 1611. 
Haugaard, maler, 1622. 
Haure, Rasmus Pedersen (1684), kirke-

værge i Vindeby, 522, 523, 527, g. m. 
Barbara Maria Rasmusdatter, 5282. 

Haven, Peter Nicolai von, guardein, 626. 
Heberliin, Christen (1748), kirkeværge i 

Nakskov, 119. 
Hedvig af  Danmark (1581—1641), 232. 
Hee, Thomas (1745—90), sognepræst i 

Stubbekøbing, 274, 281. 
Heegaard, Anker, jernstøber, 1619. 
Heerfort,  se Herfordt. 
Heglund, Charlotte, g. m. J. Sørensen 

(s. d.). 
Heiche, Claus (1633—96), sognepræst til 

Kippinge, 1234, 1239. 
Heide, Henning v. d., billedskærer, 942, 

1587. 
Heidemand, Andres, maler, 1622. 
Heitmann, Margaretha, g. m. H. Diderich-

sen (s. d.). 
Heldt, Peder (1656), 958. 
Helmers, Maren Eriksdatter, g. 1. m. C. 

Wulff  (s. d.), 2. m. M. Clemendsen (s.d.). 
Helsted, Lauritz, kordegn og klokker i 

Maribo, g. m. Inger Holm (d. 1789), 82. 
Helveg,  Hans  Frederik  (1816—1901), sog-

nepræst til Købelev, 512. 
Hemmendorph, våben, 528. — Hemmen-

dorph, Anna Jørgensdatter, g. 1. m. M. 
Richter (s. d.), 2. m. H. E. Mand (s. d.). 

Hemmer, de, våben, 1068. 
Hendrich maler (1745), 1622. 
Hendrichsen, Baltzer, snedker, 1626. 
Henning Kabel (d. p. 1430), ridder, 807. 

- Henning Walkendorff  (d. 1475), 82. 
Henrik guldsmed, 1613. — Henrik sned-

ker, 1626. — Henrik Plot (1400), rid-
104 
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der, 1046, 1573. — Henrik Wardenberg 
(1414), ridder, 657. 

Henriksdatter, Elsebe (d. 1624), 649. — 
Henriksdatter,  Giertrud,  g. m. A. Schytte 
(s. d.). 

Henriksen, Christen (1664), Stokkemarke, 
459, 460. — Henriksen, Hans (d. 1843), 
Stadager, 1272. — Henriksen, Hille-
brand, rådmand i Sakskøbing, 148. — 
Henriksen, Jacob (1646), kirkeværge i 
Sakskøbing, 152. — Henriksen, Jacob, 
borger i Sakskøbing, g. m. Kristine 
Hansdatter (d. 1626), 979. — Henrik-
sen, Laurids (1733), skipper, 168, 169. 
— Henriksen, Mads, maler, 1622. 

Henselin, billedskærer fra  Strasbourg, 
1583. 

Herbst, D. C., klokkestøber, 1619. 
Herfordt,  Christopher (16. .), hofapoteker, 

g. m. Dorothea Dohse, 239. — Herfordt, 
Christopher (d. 1691), apoteker, 216, g. 
m. Cecilia Iwer, 183, 1882, 239. — Her-
fordt,  Magdalena Sybilla, g. m. M. Ly-
serus (s. d.). 

Herholdt, Johan Daniel, arkitekt, 1605. 
Herman van Hafn,  g. m. Catharina van 

Hafn,  72. — Herman van Hafn  (d. p. 
1435), g. m. Kirsten Hartvigsdatter 
Bryske, 1047. 

Hermansen,  Hans  (d. a. 1584), Maribo, 72. 
— Hermansen,  Herman  (d. a. 1584), 
Maribo, 72. 

Hesselberg, Hanne Sophie Abrahamine, 
g. m. J. P. Schougaard (s. d.). 

Hichmand, Margrethe Jørgensdatter, g. 
m. O. K. Lerche (s. d.). 

Hildebrandsdatter, Bodil, g. m. P. Frand-
sen (s. d.). 

Hildebrandsen, Hans (d. 1660), Maribo, 
80, g. m. Anne Jacobsdatter, 80. — 
Hillebrandsen, Henrik (1643), Sakskø-
bing, g. m. Lucia Jacobsdatter, 80. 

Hildung (Tirsted-stenen), 818. 
Hildvig (Tirsted-stenen), 818. 
Hincheldey, Cathrine (—1783—), 1402. 

— Hincheldey, Christian, g. m. Lau-
rentia HofTgaard,  1396, 1606. — Hin-
cheldey, Jørgen (1767—69), 1401. — 
Hincheldey, Nicoline, g. m. S. A. Dons 
(s. d.). 

Hinse, Niels (1645), Købelev, 508, 510. 
Hiort, maler (1779), 1622. — Hiort, Bagge 

Thomsen, guldsmed, 1613. — Hiort, 
Jørgen Jensen (1638), 749. 

Hiorth, Catharina Elisabeth (1772—1802), 
866. — Hiorth, I. A., skibskaptajn, g. 
m. Maria Catharina Schive (1748—1801), 
866. 

Hiul, Oluf  (d. 1618), sognefoged  i Bran-
derslev, g. m. Anne . . ., 479. 

Hobe, våben, 186, 222, 683, 684, 1077. — 
Hobe, Frederik (d. 1597), 678, 717, 
1001, 1020, 1071, g. m. Sidsel Urne (d. 
1601), 186, 2222, 683, 684, 1077. — 
Hobe, Victor Ludwig (d. 1650), 238. 

Hof,  A. T., guldsmed, 1611. 
HofTgaard, Laurentia, g. m. C. Hinchel-

dey (s. d.). 
Hoffman,  Jacob, maler, 1622. — Hoff-

man, Jørgen (1646), kirkeværge i Nørre 
Vedby, 1177. 

Hoffmann,  snedker, 1626. 
Hofgaard,  Kristine, g. 1. m. H. Tersling 

(s. d.), 2. m. J. E. Colbiørnsen (s. d.). 
Hofman,  våben, 509. — Hofman,  H., 

maler, 1350. — Hofman,  Johan Hiero-
nymus (1646—96), til Grimsted, ju-
stitsråd, 499, 513, 1606, g. m. Luta-
mella Peters (1646—1712), 509, 513. 

Holck, Christian Christopher greve (1629 
—76), g. m. Sophie Ulfeldt  (1636—98), 
701, 948. — Holck, Christian Chri-
stopher greve (1698—1774), general-
løjtnant, g. m. Armgard Sophie ba-
ronesse Winterfeldt  (1702—56), 933. 
Holck, Flemming greve (1659—1701), 
amtmand, 689, g. m. Margrethe Rod-
steen (1664—1711), 695, 701. — Holck, 
Frederik Carl Gerhard (1810—17), 999. 
—- Holck, Frederikke Christiane com-
tesse, g. m. H. de Flindt (s. d.). — 
Holck, Henrik greve (1661—75), 948. 
— Holck, Henrik Ditlev greve (1630— 
81), g. m. Mette Bille (1639— ), 
948. — Holck, Hilleborg Dorothea com-
tesse (d. 1724), 948. — Holck, Mogens 
baron (1670—1712), g. m. Barbara Kir-
stine Steensen (d. 1755), 410, 416. — 
Holck, Sophia Amalie baronesse, g. m. 
G. E. Reichau (s. d.). 

Holck-Hardenberg-Reventlow, Rudolph 
greve (1818—85), 599, 985. 

Holck-Winterfeldt,  Gustav greve (1733— 
76), 1345, 1359. — Holck-Winterfeldt, 
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Polly, g. m. C. J. L. C. greve Revent-
low (s. d.). 

Holdentze, Thomas M. (1664), 579. 
Hollebye, Frederik Frederiksen (1760), g. 

m. Johanne Mortensdatter Bogøe, 325. 
Hollender, Peder Jørgensen (1745), 893. 
Holm, Andreas, guldsmed, 1611. — Holm, 

Carl Christian, guldsmed, 1613. — Holm, 
Hans J., arkitekt, 190, 1605. — Holm, 
Hans Rasmussen, kirkeværge i Nak-
skov, 104, 109, 116, 117, g. m. Inger 
Christensdatter, 116, 122. — Holm, 
Helge, arkitekt, 1605. — Holm, Her-
man Corditsen, guldsmed, 1613. — 
Holm, I., guldsmed, 1613. — Holm, 
I. F. (1816), 1292, 1293. — Holm, In-
ger, g. m. L. Helsted (s. d.). -— Holm, 
J. , guldsmed, 1611. — Holm, Jacob, 
blytækker, 178. — Holm, Karen, g. m. 
A. Rigelsen (s. d.). — Holm, Niels, la-
tinskolelærer, g. m. Charlotte Amalie 
Schovstrup (1690-1733), 1146. — Holm, 
Ole Johansen, tinstøber, 1614, 1628. — 
Holm, Peder Rasmussen (d. 1669), 448. 

Holmer, Knud Jørgensen (1648—1708), 
sognepræst til Holeby, g. m. Elisabeth 
Wulff  (1643—1714), 760. 

Holmsted, Karen Krog, g. m. T. Stistrup 
(s. d.). 

Holst, Ane Kirstine, g. m. N. H. Ranleff 
(s. d.). — Holst, Johan (1658), g. m. 
Sophia Gerbetu?r, 1099. — Holst, 
Mathias  Jensen  (1690), kromand, sogne-
foged,  g. m. Anna . . ., 1376.  — Holst, 
Poul Gertsen (d. 1627), g. m. Ingeborg 
Hansdatter, 198. 

Holstein, våben, 349, 557, 561, 603, 695, 
8133, 8142. — Holstein, Charlotte Ama-
lie, g. m. C. D. greve Reventlow (s. d.). 
— Holstein, Wilhelm Friderich v. (d. 
1659), major, 125. 

Holstein-Ledreborg, Charlotte Amalie, g. 
m. Reventlow (s. d.). — Holstein-
Ledreborg, Juliane Frederikke com-
tesse, g. m. F. greve Juel-Vind-Frijs 
(s. d.). 

Holsten, våben, 752 (her fejlagtigt:  Hol-
stein). — Holsten, Anna Sophia, g. m. 
C. F. v. Lützow (s. d.). 

Holtzmann, Friederich, klokkestøber, 
1619. — Holtzmann, Johan Barthold, 
klokkestøber, 1619. 

Horen, Reinholdt, maler, 1622. 
Hornhawer, Johan Peter, klokkestøber, 

1619. 
Hosum, Anna Andersdatter, g. m. N. C. 

Lyndesøe (s. d.). — Hosum, Cecilie Jo-
hanne Mogensdatter (1721—22), 1295. 
— Hosum, Charlotte Amalie Mogens-
datter (1719—20), 1295. — Hosum, 
Dorothea Emerenze (1748), 148. — 
Hosum, G. A. Mogensdatter (d. 1719), 
1295. — Hosum, Knud Mogensen (1639 
—1714), sognepræst til Ønslev, 1292, 
1307, g. 1. m. Margrethe Pedersdatter, 
1289, 2. m. Margrethe Pedersdatter 
Tuxen (1646—1720), 1293, 12952. — 
Hosum, Margrethe Mogensdatter (d. 
1716), 1295. — Hosum,  Mogens  Knud-
sen (d. 1745), sognepræst til Ønslev, 
1292, 1293, 1296, g. m. Anna Mag-
dalene Hansdatter Ehlers (1694—1736), 
1294, 1296. — Hosum,  Mogens  Knudsen 
(1681—1745), magister, sognepræst i 
Sakskøbing, 150, 150, 978. 

Hou, Axel, maler, 1622. 
Hugaf,  Hans Nielsen, guldsmed, 1613. 
Huitfeldt,  våben, 152, 1012. — Huitfeldt, 

Jacob  (d. 1583), g. m. Elisabeth  Friis, 
152, 153*. — Huitfeldt,  Otto  (d. 1529), 
1012 f.,  g. m. Barbara Eriksdatter  Blaa 
(d. p. 1558), 152, 153*. — Huitfeldt, 
Peder (d. 1584), 935, 944. 

Humble, Marcus Christensen (1601—61), 
sognepræst i Karleby, biskop i Stavan-
ger, 1411. 

Husanus, Heinrich (1603) til Tessin, meck-
lenburgsk statsråd, 780 f. 

Husfoged,  Peder, se Peder. 
Huve, Albrecht, klokkestøber, 1619. — 

Huve, Hans, klokkestøber, 1619. 
Hvalsøe, Sophie Dorthea, g. m. G. Gy-

moes (s. d.). 
Hvid, Clemens (d. 1602), sognepræst til 

Tirsted, 815, g. m. Karen . . ., 815. — 
Hvid, Peder (d. 1585), sognepræst til 
Tirsted, 817. — Hvid, Søren Pedersen 
(1696), kirkeværge i Landet, 383, 832. 

Hviid, Christian, maler, 1622. — Hviid, 
Hans Pedersen (16. .), g. m. Anne Lau-
ridsdatter, 82. 

Hvitting, våben, 183. 
Hwos, Niels (1595), kirkeværge i Toreby, 

1020. 
104* 
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Hynemøder, Hans, klokkestøber, Lü-
beck, 1619. 

Härdtil, Friedrich  (1679), færgemand, 
1183, g. m. Anna Maria  von Wechlen, 
1183*, 1185. 

Høderich, Johan Georg, guldsmed, 1611. 
Høeg, Stygge (1629—p. 82), landsdom-

mer, 68, 938. 
Høfding,  Oluf  (d. 1736), birkeskriver, 1325. 
Hørup, Michael (1781—1843), købmand, 

g. m. Anne Margrethe Mogensen (1794 
—1834), 84. 

Høy, Arendal, tinstøber, 1614. — Høy, 
Hans, tinstøber, 1614. 

Høyen, N. L., 1606. 
Høyer, Catharina (17. .) , 1227. 

ICW (16. .) , Ønslev, 1288. 
IDS (1828), Aastrup, 1475. 
IE (1650), Vegersløse, 1351. 
IED (1600), Hunseby, 913. 
IFW (17. . ) , Gundslev, 1168. 
IG (17. . ) , Vesterborg, 626. 
IH (1617), Bregninge, 1106. 
IIS (1719), Aastrup, 1472. 
IKS (1666), sognefoged  i Gundslev, 1168. 
INS (1733), Hillested, 839. 
IP (1768), Døllefjælde,  1050. 
IP (1891), Horreby, 1419. 
IPS (1712), Falkerslev, 1452. 
IR (1569), Arninge, 324. 
I.R., guldsmedemærke, 1613. 
IS (1574), Solager, Skåne, 542. 
IS (1650), Vegerløse, 1351. 
I(?)S, guldsmed, 1611. 
ISL (1658), Majbølle, 976. 
IVB (o. 1650), Nakskov, 119. 
IØL (1624), Fuglse, 727. 
Ibsdatter, Maren, g. m. T. Pedersen (s.d.). 
Ibsen, Niels (d. 1588), sognepræst til 

Gloslunde, g. m. Johanna M., 360, 
362 f.  — Ibsen, Søren, billedskærer på 
Bremerholm, 1626. 

Ide Eskilsdatter Falk, g. m. Mogens Gøie, 
se Mogens. 

Ieile, W., Askø, 902. 
Ild, Samuel Jensen (1638—99), sogne-

præst til Hunseby, 917, g. m. Dorothea 
Nielsdatter (d. 1699), 913. 

Ingemann, Lucie Marie, f.  Mandix, ma-
lerinde, 1622. — Ingemann, Søren (1735 
—99), sognepræst til Torkilstrup, provst, 

g. m. Birgitte Swane (1751—1809), 
1147. 

Ipsen,  Hans  (d. 1607), sognepræst til Kø-
belev, 507, 509, g. 1. m. Maren  Peders-
datter,  512, 2. m. Bodil,  512. — Ipsen, 
Mathilde Frederikke g. m. L. N. Boisen 
(s. d.). 

Ivan Sasse (1398), underdiakon i Nakskov, 
89. 

Iwer, Cecilia, g. m. C. Herfordt  (s. d.). 
Iversdatter, Bodil, se Raun. — Iversdat-

ter, Cecilia, g. m. C. Herfordt  (s. d.). — 
Iversdatter, Mette, g. 1. m. Hans Pe-
dersen (s. d.), 2. m. M. v. Westen (s. d.). 

Iversdatter, Sophia, se Becker. 

JASS (1755), Bursø, g. m. AHD, 771. 
JFM (1769), Nakskov, 116. 
JM guldsmedemærke, 346, 1612. 
Jacob drejer, 1626. — Jacob, maler i Ny-

købing (1696), 195. — Jacob murme-
ster, 110. — Jacob R. (1594), Femern, 
164. 

Jacobsdatter,  Anna, g. m. J. P. Prip (s. d.). 
— Jacobsdatter, Anne, g. m. P. Brem-
mer (s. d.). — Jacobsdatter, Anne, g. 
m. Hans Hildebrandsen (s. d.). — Ja-
cobsdatter, Cidsel (1614—96), Maribo, 
81. — Jacobsdatter, Gunder,  g. m. A. 
Thøgersen (s. d.). — Jacobsdatter,  Gunild, 
g. m. C. J. Warberg (s. d.). — Jacobs-
datter, Ingeborg, g. m. R. S. Alrod (s. 
d.). — Jacobsdatter, Ingeborg, g. ni. 
G. E. Bremer (s. d.). — Jacobsdatter, 
Lucia, g. ni. H. Hildebrandsen (s. d.). 

Jacobsdatter, Margrethe, g. 1. m. P. 
L. Bogense (s. d.), 2. m. H. T. Sadolin 
(s. d.). — Jacobsdatter, Margrethe, g. 
1. m. R. J. Elkier (s. d.), 2. m. A. Krag 
(s. d.). 

Jacobsen, . . . (d. 1719), handelsmand i 
Nakskov, 123. — Jacobsen, Anders 
(1580), Rødby, 164. — Jacobsen, As-
bjørn, guldsmed, 1611. — Jacobsen, 
Caspar, se Jesper Jespersen Engberg. 
— Jacobsen, Christen (d. 1590), Stubbe-
købing, 287. — Jacobsen, Christen (d. 
1599), Stubbekøbing, 287. — Jacobsen, 
Christen (16. .) , Vegerløse, 1352. — 
Jacobsen,  Christopher  (d. 1620), Maribo, 
g. m. Gese, 75, 77*.  — Jacobsen, Hans 
(d. 1590), Stubbekøbing, 287. — Jacob-

1652 
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sen, Ingeborg, f.  Bjerregaard (1752— 
1837), 964. — Jacobsen, Jacob (d. 1695), 
herredsskriver, g. m. Margrethe Peders-
datter (d. 1695), 617. — Jacobsen, Ja-
cob, degn i Skelby, g. m. Engel Eilerts-
datter (1717), 1365. — Jacobsen, Jo-
hanne, g. m. P. Bøving (s. d.). — Ja-
cobsen, Laurids (1627—28), Maribo, 76. 

Jacobsen, Niels (d. 1622), Maribo, 83. 
— Jacobsen, Peder (d. 1561), Nykøbing, 
239. — Jacobsen, Peder (d. 1613), sog-
nepræst til Tirsted, g. m. Ribora Jor-
dansdatter, 817. 

Jens Billedsnider (1660), Stubbekøbing, 
1597. — Jens Olufsen  Lunge (1386 og 
1421), 621. 

Jensdatter, Abild Maria, g. m. I. Sidenius 
(s. d.). — Jensdatter, Ane, g. m. P. Jen-
sen (s. d.). — Jensdatter, Anna, g. m. 
Chr. Knudsen (s. d.). — Jensdatter, 
Anna, g. m. A. H. Vesterborg (s. d.). — 
Jensdatter, Birgitte, g. m. T. M. Ruch-
rad (s. d.). — Jensdatter,  Karen  (d. 
1605), Fejø, 880, 881*. — Jensdatter, 
Kirsten, g. m. P. Giese (s. d.). — Jens-
datter, Magdalene, g. m. Jacob Chri-
stensen (s. d.). — Jensdatter, Maren, g. 
m. N. H. Ledsøe (s. d.). — Jensdatter, 
Maren,  g. m. H. Olsen (s. d.). — Jens-
datter, Sidsel (d. 1636), Eskilstrup, 1308. 
— Jensdatter, Sidsel, g. m. Th. Hansen 
(s. d.). — Jensdatter, Vibeke, se Bang. 

Jensen, Anders, kedelsmed (1616), Løj-
tofte,  589. — Jensen, Axel, maler, 1622. 

- Jensen, Carl Adolph (d. 1864), 494. 
— Jensen, Christen (1605), Sakskøbing, 
152. — Jensen, Christen (f.  1611), ride-
foged  på Aalholm, g. m. Maren Jens-
datter Beyer (1615—49), 199. — Jen-
sen, Christen (1645), Købelev (507), 508. 
— Jensen, Christen, guldsmed, 1611. — 
Jensen, Claus (1576), Majbølle, 976. 
— Jensen, Daniel (1659), kirkeværge, 
Fæmø, 890. — Jensen, Einar V., ma-
ler, 1622. — Jensen, Erik (d. 1620), 
tolder i Rødby, 170. — Jensen, F. A., 
stenhugger, 1453. — Jensen, H., sned-
ker (1832), 1626. — Jensen, H. C. (1876), 
stenhuggersvend, 1453. — Jensen, H. C., 
billedhugger, 1627. — Jensen, Hans (d. 
1602), borgmester i Stubbekøbing, g. m. 
Birithe Pedersdatter, 282. — Jensen, 

Hans  (d. 1632), sognepræst til Landet, 
g. m. Dorete Sørensdatter,  384. — Jen-
sen, Hans (16. .) , Nysted, g. m. Mar-
grethe . . ., 194. — Jensen, Hans (1622), 
sognefoged  i Søllested, 414. — Jensen, 
Hans (1649), Slemminge, 1031. — Jen-
sen, Hans (1687), pottemager, Køben-
havn, g. m. Magdalene Andersdatter, 
1240. — Jensen, Heinrich Simon von 
(1787), oberstløjtnant, 84. — Jensen, 
Herman, guldsmed, 1612. — Jensen, 
Jacob (1617—75), borgmester i Maribo, 
g. m. Maren Andersdatter (f.  1621), 81. 
—- Jensen, Jens (d. 1580), sognepræst til 
Torkilstrup, 1146. — Jensen, Jørgen, 
Maribo (1739), 63. — Jensen, Niels 
(16. .) , Gedesby, 1376. — Jensen, Ka-
ren (d. 1634), Nakskov, 123. — Jensen, 
Mikkel (1618), kirkeværge i Stubbekø-
bing, 274. — Jensen, Mikkel (d. 1644), 
Herredskirke, 583. — Jensen, Morten 
(1601), Tillese, 349. — Jensen, Morten 
(1748), Sakskøbing, g. m. Inger Ca-
thrine Birck, 154. — Jensen, Ole (1646), 
kirkeværge i Systofte,  1332. — Jensen, 
Ole (1756), Fejø, 878. — Jensen, Paa-
sche, købmand i Nysted, g. m. Maren 
Jørgensdatter Ellegaard (1650—1718), 
1883, 1051. — Jensen, Peder, gårdmand 
i Udstolpe, 1031. — Jensen, Peder 
(1649), kirkeværge til Tillese, 349. — 
Jensen, Peder (1668), kaptajn, 626, 627, 
630. — Jensen, Peder (1710), kirke-
værge i Lillebrænde, 1156. — Jensen, 
Peder (1742), Maribo, 68. — Jensen, 
Peder, købmand i Maribo (1774), 63, 
g. m. Anna Marie Reimer, 66, 70. — 
Jensen, Peter (1822), gårdmand, g. m. 
Ane Jensdatter, 478. — Jensen, Rasmus 
(1573), borgmester i Nakskov, 116, 1410. 
— Jensen,  Rasmus (d. 1613), sogne-
præst til Arninge, g. m. Ida,  326. — 
Jensen, Rasmus (16. .), rådmand i Saks-
købing, 152. — Jensen, Thomas (16. .), 
ridefoged  på Aalholm, g. m. Gertrud 
Hansdatter, 197. 

Jensen-Klint, P. V., arkitekt, 1605. 
Jep Andersen (1470), præst i Nakskov, 

126. 
Jeppesen, Jens (1689), Maribo, 65. — Jep-

pesen, Johan (1741), Rødby, 169. — 
Jeppesen, Ole (d. 1782), Arninge, 326. 
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— Jeppesen, Peder (1619), kirkeværge 
i Gurreby, 440. 

Jepsdatter, Boel, g. m. R. Olsen (s. d.). 
Jepsen, Hans (1554), kirkeværge til Stok-

kemarke, 463. 
Jeremiasen, Jacob, klokkestøber, 1619. 
Jerndorff,  Aug., maler, 1622. 
Jesdatter, Anne, g. m. J. Sadolin (s. d.). 
Jesper Hartvigsen Bryske (d. p. 1481), g. 

m. Mette Ottesdatter Kabel (d. p. 1486), 
1047. 

Jespersen, NN (1672—1718), handels-
mand i Stubbekøbing, 286. — Jesper-
sen, Jeppe (1618), rådmand i Stubbe-
købing, 274. — Jespersen, Peter, guld-
smed, 1256, 1613. 

Jessen, Frederik (1665—1731), sognepræst 
til Idestrup, 1344. — Jessen, Jess (1625 
—76), sognepræst til Nykøbing, 222. — 
Jessen, Mathias Reinhold von (1780— 
1853), amtmand, 53. 

Joachim Ulrich, maler, se Ulrich, Joachim. 
Jochumsdatter, Helvig, g. m. Jac. Tyge-

sen (s. d.). 
Jode, Jacob, klokkestøber, 1619. 
Joensen, Thomas, maler, 1622. 
Johan den milde (d. 1359), greve af  Hol-

sten, 1194, 1309. — Johan maler (1654), 
1622. — Johan maler i Branderslev 
(1692), 1622. — Johan maler (1729), 
1622. — Johan Kruckow (1397), 842. 

Johanna M . . ., g. m. Niels Ibsen (s. d.). 
Johanne Mikkels (1580), Rødby, 164. 
Johannes (1300), præst i Sdr. Kirkeby, 

1386. — Johannes Bryms (1408), Kan-
sler, 29. — Johannes Fwl (1530), abbed 
i Halsted kloster, 603. — Johannes 
Junge, se Junge. — Johannes Nicolai, 
klokkestøber, se Hans Nielsen. — Jo-
hannes Pøiske (d. 1478) til Berrits-
gaard, g. m. Katerina, 72 f.  — Johan-
nes Stigsøn (14. . ) , kapellan, 426. 

Johansdatter, Bodil, g. m. R. L. Kierte-
minde (s. d.). — Johansdatter, Maren, 
g. m. Iver Mikkelsen (s. d.). — Johans-
datter, Marine, g. m. J. Krog (s. d.). 

Johnsen, Margrethe Christierne, f.  Schmidt 
(d. 1778), 274, 276, 281. — Johnsen, 
Niels, guldsmed, 1611 f.  — Johnsen, 
Rasmus, gårdejer, Fæmø, g. m. Maren 
Jørgensdatter (1786—1848), 894. — 
Johnsen, Zacharias, guldsmed, 1612. 

Jonsen, C. (1887), 1184. — Jonsen, Chri-
stopher, guldsmed, 1603, 1612. 

Jordaens, maler, 1623. 
Jordansdatter, Ribora, g. 1. m. P. Jacob-

sen (s. d.), 2. m. N. Bognes (s. d.). 
Junge, Johannes, billedhugger, 1583, 1605, 

1627. 
Junior, H. J. (1791—1839), 1023. — 

Junior, Lars H. (d. 1803), 154. 
Just , Thomas (1720), 192. — Just , Tøn-

nes, forvalter,  g. m. Dorthe Dam, 347. 
Justesen,  Hans  (d. 1616), sognepræst til 

Nørre Vedby, g. m. I. A. D., 1185. 
Juel, våben, 1029, (1029). — Juel af  Lan-

geland, våben, 183. — Juel, Jens baron 
(1631—1700), til Juellinge, 796, 820, 
826, g. 3. m. Dorte Krag (1675—1754), 
828. 

Juel-Vind, Jens baron (1694—1726), 441. 
Juel-Vind-Frijs, Carl Ludvig greve (1780 

—1838), 618, g. m. Charlotte Frede-
rikke de Roepstorff  (1795—1861), 444, 
618. 

Jungersen,  Henrik  Gerner Helm  (1862— 
1942), sognepræst til Halsted, 610. 

Juul, Anne, g. m. H. Bille (s. d.). — Juul, 
Hans (1649), kirkeværge til Tillese, 349. 
— Juul, Ove (1549—1604) til Mejl-
gaard, g. m. Johanne Kaas (d. 1604), 
674. — Juul, Tønne (1620—84) til En-
gestofte,  g. m. Anna Katrine Friis (1630 
—98), 938. 

Jürgens, Marie Margrethe Amalie, g. Lund 
(s. d.). 

Jürgensen, Jürgen, se Jørgen Jørgensen. 
Jæger, Samuel Halvardus Nicolai (1749— 

1814), postmester, 287. 
Jørgen graver (1694), København, 1240. 

— Jørgen klokkestøber, se Jørgen Stahl. 
— Jørgen snedker (1638), 1591, 1618, 
1626. — Jørgen, Rasmus (1594), Rødby, 
161. 

Jørgensdatter,  Anke,  g. m. P. M. Wilder 
(s. d.). — Jørgensdatter, Anne, g. m. 
J. Harbo (s. d.). — Jørgensdatter, Bir-
the (1830—49), Fæmø, 894. — Jørgens-
datter, Cathrine, g. 1. m. C. J. Svindinge 
(s. d.), 2. m. P. H. Brun (s. d.). — Jør-
gensdatter,  Christine,  g. m. C. J. War-
berg (s. d.). — Jørgensdatter, Else, g. 
m. O. P. Lock (s. d.). — Jørgensdatter, 
Kirsten, g. m. T. Vobster (s. d.). — Jør-
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gensdatter, Maren, g. m. R. Johnsen 
(s. d.). — Jørgensdatter, Margrethe, g. 
m. C. Kneutel (s. d.). 

Jørgensen, Christen, Stokkemarke, 462. — 
Jørgensen, Christian (1688), Hillested, 
843. — Jørgensen, Christopher (1583), 
Idestrup, 1341. — Jørgensen,  Chri-
stopher (d. 1616), sognepræst til Hal-
sted, 447, 609, g. m. Marine,  616.  — 
Jørgensen,  Christopher  (d. 1620), borg-
mester i Nysted, g. m. . . . Sørensdatter, 
199. — Jørgensen, Christopher, guld-
smed, 1612. — Jørgensen, Christopher 
(1624), rådmand i Maribo, 78, g. m. 
Margrethe Thomasdatter (d. 1622), 76. 
— Jørgensen, Frederikke Juliane (Julie), 
g. m. H. Clausen (s. d.). — Jørgensen, 
Gabriel (17. .), rådmand i Nakskov, 125. 
— Jørgensen, Hans (1630), smed i Stub-
bekøbing, g. m. Sidsel Christensdatter, 
288. — Jørgensen, Ilder (d. 1618), bonde 
i Vester Ulslev, g. m. Maren Rasmus-
datter (d. 1618), 1086. — Jørgensen, J. , 
maler, 1622. — Jørgensen, Jacob (16. .), 
borgmester i Slagelse, g. m. Maren . . ., 
1146. — Jørgensen, Jens (1595), kirke-
værge i Toreby, 1020. — Jørgensen, 
Jens (16. .), foged,  1355. — Jørgensen, 
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KHD (1651), Nakskov, g. m. Hans Poul-

sen (s. d.). 
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KL (1573), Nakskov, 116. 
KMD (1681), Idestrup, 1343. 
KMS (1639), Branderslev, 479. 
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Kiøring, Rasmus Rasmussen (d. o. 1643), 
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Kneiln, Maria Benedicte von, g. m. P. 

Rosenstand Goiske (s. d.). 
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Poulsdatter (d. 1675), 1214, 2. m. Mar-
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Knudsdatter, Anne, g. m. C. A. Arrøbo 
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Johanne, g. m. B. Friis (s. d.). — Knuds-
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Knudsen, Christian (d. 1674), sognepræst 
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5442. — Knudsen, Hans (16. .), Toreby, 
g. m. Anne Nielsdatter, 1021. — Knud-
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Knudsen, Laurs (1701), kornet, g. m. 
Christense Johansdatter Buch, 832. — 
Knudsen, Morten (d. 1616), sognepræst 
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Adam Levin (1648—99), overkammer-
junker, 834. — Knuth, Adam Levin 
greve (1735—37), 920. — Knuth, Adam 
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(s. d.). — Knuth, Carl Conrad Gustav 
greve (1796—1855),hofjægermester,348. 
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Vind, Siegfred  baron (1792—98), 618. 
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Krejberg, Henrik Peter, guldsmed, 1613. 
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Kresen, Rasmus Mikkelsen (16. .) , g. m. 

Bodil Hansdatter, 1261. 
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— Kræsing, Jørgen Rasmussen (1674), 
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Sophia Jørgensdatter (d. 1665), 288. 
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82. — Lauridsen, Frederik (d. 1599), 
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970, g. m. Erica Christina Cicignon 
(1744—92), 710, 781, 964. — Lehn, 
Sophie Amalie (1737—54), 979. 
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Lerche, Cornelius (1615—81), etatsråd, 
stiftamtmand,  918, 923, 1025, 1034, 
1234, 1606, g. 2. m. Anna Christine 
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gense, g. m. Anna Sophie Ottesdatter 
(d. 1737), 194. — Lerche, Mathias  (d. 
1679), sognepræst til Landet, 374, g. m. 
Elisabeth,  383, 383*. — Lerche, Oluf 
Knudsen (1622—82), sognepræst i Ny-
sted, provst, g. m. Margrethe Jørgens-
datter Hichmand, 194. — Lerche, Sid-
sel Madsdatter, g. m. H. C. Cassel (s. 
d.). — Lerche, Søster, g. m. E. C. Knuth 
(s. d.). 

Levetzau, våben, 200. — Levetzau, Eme-
rentia von, g. m. J. O. Råben (s. d.). 

Lexou, Kirsten, g. Sønderup (s. d.). 
Lime, Margrethe, g. m. H. J. Torp (s. d.). 
Lind, Egmont, maler, 1622. — Lind, Jens, 

snedker, 1626. — Lind, Jørgen Nielsen, 
guldsmed, 1612. — Lind, Niels, kon-
trolør (1753), 113. 

Lindenov, våben, 1289. 
Lindholm, Cornelius (1782—1851), lærer, 

1475. — Lindholm, Ellen Marie (1786 
—1831), 1475. 

Lise, Rasmus Nielsen (d. 1631), g. 1. m. 
Maren Hansdatter (d. 1624), 1146, 2. m. 
Kirstine Olufsdatter  (d. 1629), 1146, 3. 
m. Anne Hansdatter, 1146. 

Lisse, Jacob Nielsen (d. 1640), g. m. Ma-
ren Olesdatter (d. 1640), 284. 

Lock, Ole Petersen, gårdmand, g. m. Else 
Jørgensdatter (1836), 889. 

Lodberg, Jacob (1672—1731), biskop over 
Fyen, 917, 1144. 

Lolle, Rasmus (1649), kirkeværge, 1031. 
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Lorenz Snedker (1773), 1626. 
Lorenzen, Modeste, g. m. J. C. Brasen 

(s. d.). 
Louw, A. Chr., urmager, 1356. 
Lubbeke, Caspar, billedskærer, 1600. 
Lucas snedker i Sæddinge (1679), 1626. 
Lucia Bormesters (16. . ) , Rødby, 164. 
Lucin, Dorthea, g. m. D. Schøler (s. d.). 
Luckmann, tømrermester, 137, 1606. 
Luekow-Nielsen, Henry, billedhugger, 

1627. 
Ludvig Eberstein (d. 1328), marsk, 1309. 
Lund, våben, 794. — Lund, orgelbygger 

i Stege, 1624. — Lund, Anker, maler, 
1622. — Lund, Anna Marie, g. m. C. 
Suhr (s. d.). — Lund, F. C., maler, 1622. 

Lund, Gunder Pedersdatter, g. m. 
H. P. Top (s. d.). — Lund, Hans (1760 

1840), g. m. Christine Marie Alm-
qvist (1768—1831), 1116. — Lund, 
Jacob, snedker (1782), 1626. — Lund, 
Johan Peter, guldsmed, 1613. — Lund, 
Lauritz (d. 1699), sognepræst til Toreby, 
g. m. Anna Rostrup (d. 1714), 1014. 
Lund, Ludvig Michael (1771—1843), 
sognepræst til Nørre Vedby, konsisto-
rialråd, 1186. — Lund, Margrethe, g. m. 
S. J. Eilertsen (s. d.). — Lund, Marie 
Margrethe Amalie, f.  Jürgens (1768— 
1842), 979. — Lund, Niels (1764— 
1800), kleinsmedemester i Nakskov, 
124. — Lund,  Peter Martin  (1831 
1911), sognepræst til Halsted, provst, 
610. 

Lunde, Birgitte Hansdatter, g. 1. m. J. H. 
Skriver (s. d.), 2. m. H. F. Birket (s. d.). 

Lunde, Christen (d. 1555), sogne-
præst til Tirsted, g. m. Anna Hansdat-
ter (d. 1555), 817. — Lunde, Margrethe 
Lauridsdatter, g. m. Jørgen Christensen 
(s. d.). 

Lundqvist, gørtler, 1305. 
Lundt, Anna Nickelsdatter (1640), 226. 

Lundt, Anna Maria, g. m. H. C. Siden-
borg (s. d.). — Lundt, Hans Nickeisen, 
226. — Lundt,  Karen  Olufsdatter  (d. 
1701), 1357. — Lundt, Margrethe Olufs-
datter, g. m. S. J. Eilertz (s. d.). 
Lundt, Nickel Hansen, borgmester i 
Nykøbing, 226. - Lundt, Oluf  Jørgen-
sen (1652—1730), sognepræst til Veger-
lose, 1355, 1356, g. m. Dorothea Ravn 

(1659—1740), 13512, 1357. — Lundt, 
Oluf  Nickeisen  (d. 1638), rådmand i Ny-
købing, 226, g. m. Karen  Andersdatter 
Schytte,  224, 235*, 236. 

Lunge, våben, 990, 1226, 1322, 1430. -
Lunge, slægten, 509. — Lunge, Anne, 
g. m. Knud Steensen (s. d.). — Lunge, 
Birgitte, se Birgitte. — Lunge, Iver (d. 
1570) til Asserstrup, g. m. Anne Jo-
sephsdatter Falster, 495. — Lunge, 
Jens Olufsen,  se Jens. — Lunge, Jørgen 
(1577—1619) til Odden, g. m. Sophie 
Brahe (1588—1659), 998. — Lunge, 
Kirsten, g. m. K. Venstermand (s. d.). 
— Lunge, Lisbet, g. m. P. Rosenkrantz 
(s. d.). — Lunge, Niels  (d. 155.) til 
Asserstrup, 495, 496*, g. m. Karine 
Rosengaard, 495. — Lunge, Olaf,  se 
Olaf. 

Luno, Pauline, g. m. A. Buch (s. d.). 
Lure, Michael de, se Michael. 
Lurido?, Petrus (—1581—), 1146. 
Luxdorph, Hedevig Ulrica, g. m. A. C. 

greve Knuth (s. d.). 
Lyder Kabel (d. 1389), 205. 
Luders, Cort (16. .) , 239. 
Lykke, våben, 183, 1019. — Lykke, Hen-

rik (1555—1611) til Hverringe, 67 f. 
Lyndesøe, Niels Clausen (1665—1744), 

sognepræst til Radsted, g. m. Anna 
Andersdatter Hosum (1687—1730), 996, 
998. 

Lyserus, Michael, livlæge, g. m. Mag-
dalena Sybilla Herfordt  (d. 1659), 239. 

Lytzen, N. A., maler, 1622. 
Lützow, våben, 401, 435, 723, 729, 751, 

7522, 768, 770. — Lützow, Christian 
Frederik von (1701—59), generalmajor, 
715, 727, 745, 754, 760, 1061, g. m. 
Anna Sophia Holsten (1722—82), 724, 
7252, 7322, 752. — Lützow, Christopher 
Ulrich von (d. 1733), amtmand, 733. -
Lützow, Elisabeth Sophie von (1750— 
59), 732. — Lützow, Frederik von (d. 
1710), oberst, 372, 376, g. m. Dorothea 
Magdalene von Harstall (1677—1743), 
374, 960. — Lützow, Henning von 
(1649), til Hulseburg, g. m. Clara Mag-
dalena von der Asseburg, 731. — Lüt-
zow, Henning  Ulrich  von (1649—1722), 
stiftamtmand,  196, 715, 719, 720, 728, 
729*, 731, 733, 741, 751, 754, 762, 1242, 



LÜTZOW—MALLING 1661 

g. 1. m. Eleonora Catharina von Scha-
gen (1652—91), 728, 732, 733, 768, 770, 
2. m. Anna Magdalene von Harden-
berg (1671—1730), 723, 728, 732, 733, 
7512. — Lützow, Henning Ulrich von 
(1753—55), 732. — Lützow, Louise von 
(1746—52), 732. 

Læsøe, Hans (1756), Fejø, 878. 
Last, Catharina,  g. m. J. M. Vejle (s. d.). 

Læt, Jacob (1622), borgmester i Odense, 
234. 

Løget, Laurids (1649), foged,  1031. 
Løget, Rasmus (1649), kirkeværge, 1031. 

Løje, Rasmus Hansen (1879), kirkeværge, 
Fæmø, 883. 

Løjet, Rasmus (d. 1639), herredsfoged,  g. 
m. Magdalene Olufsdatter,  385 f. 

Lønborg-Jensen, Harald, arkitekt, 1606. 
Løschenkohl, F. W., klokkestøber, 1619. 
Løw & Søn, B., klokkestøber, 1619 f. 
Løwenhertz, Thomas Mogensen, guld-

smed, 1612. 
Løvenørn, Poul (1686—1740), generalad-

jutant, 179. 
Løye, Peder Hansen (1753), Askø, 898. 
Løyet, Rasmus (1642), Købeløv, 510. 

MAD (o. 1575), Holeby, 759. 
MAD (1765), 323. 
MAD (1768), Stokkemarke, 463. 
MC, guldsmedemærke, 1613. 
MESDL (1699), Stubbekøbing, se Søren 

Carstensen. 
MF,  g. m. N. Wismarus (s. d.). 
MGD (1670), Rødby, 171. 
MGS (17..) , Vesterborg, 626. 
MHD (1719), Aastrup, 1472. 
MKS (1638), Krønge, 749. 
ML (1600), Hunseby, 913. 
ML, gørtler, 1614. 
MLP (1625), Vindeby, 527. 
MMS, Branderslev, 474. 
MMWF (1619), Horslunde, 559. 
MND (1649), Vaalse, 1211. 
MNS (1658), Majbølle, 976. 
MOD (ca. 1630), Branderslev, 479. 
MP (16. .) , Nysted, 200. 
MPD (17..) , Gundslev, 1168. 
MR (15. .) , Horslunde, 556. 
MR, stenhugger, 985. 
MRS (1765), Arninge, 323. 

MSD (o. 1575), g. m. SO IS, Vaabensted, 
930. 

MSD (1660), Danmare, 336. 
MW (1595), Nørre Alslev, 1201. 
MW (1595), Horbelev, 1444. 
Maas, Peter (1635), 1060. — Maas, Sara 

(d. 1635), 1060. 
Mackeprang, Hans, g. m. Johanne Mar-

cusdatter Willer, 166. — Mackeprang, 
Hans Jørgen, tobaksspinder, 1672, 168. 

Mads orgelbygger, 1624. 
Madsdatter,  Anna, g. 1. m. N. S. Mariager, 

2. m. J. Feddersen, 3. m. H. Aagesen, 
4. m. J. Christensen (s. d.). — Madsdat-
ter, Elsebeth, g. m. P. P. Danchel (s. d.). 
— Madsdatter, Johanne, g. m. H. J. 
Drucken (s. d.). — Madsdatter,  Kirsten, 
g. 1. m. Christen Vedersen (s. d.), 2. m. 
Chrf.  Bregersen (s. d.). — Madsdatter, 
Maren, g. m. Chrf.  Didriksen (s. d.). 
Madsdatter, Maren, g. m. P. H. Pom-
iner (s. d.). 

Madsen, Anders (d. 1634), sognepræst til 
Vindeby, 506. — Madsen,  Christopher 
(d. 1635), sognepræst til Gundslev, g. m. 
Anna Masqvedel (d. 1630), 1169. 
Madsen, Hans (1596), kirkeværge i 
Østofte,  865. — Madsen, Hans (1645), 
Købelev, 508. — Madsen, Jacob, våben, 
1468. — Madsen, Jacob (1538—1606), 
biskop over Fyn, 1468. — Madsen, Jens 
(d. 1594), skolemester i Stubbekøbing, 
287. — Madsen, Jørgen (1700), Fæmø, 
g. m. Maren Pedersdatter, 891. — Mad-
sen, Laurids (1594), kirkeværge i Hors-
lunde, 558. — Madsen, Lauritz, klokke-
støber, 1620. — Madsen, Mikkel (d. 
1654), rådmand i Nakskov, g. m. Gun-
der Thomasdatter, 107, 123. — Madsen, 
Morten (1681), toldskriver i København, 
g. m. Sara Mathiasdatter von Westen, 
192. — Madsen, Peder (1622), kirke-
værge i Søllested, 414. — Madsen, Ras-
mus (16. .), skræder i Maribo, 977. — 
Madsen, Rasmus (1654), kirkeværge i 
Kettinge, 1098. 

Maes, Anders Jørgensen (d. 1618), sogne-
præst til Bursø og Krønge, 768, 771. 

Magdalena Sibylla af  Sachsen, g. m. Chri-
stian (5) (s. d.). 

Magister Majestatis, stenhugger, 1627. 
Malling, Johs., maler, 1622. 
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Malmborg, Peder Jacob, guldsmed, 1612. 
Malmø, Hans Pedersen (d. o. 1609), sogne-

præst til Idestrup, 1343. 
Maltzan, Henrich (1609) til Zeyer, 351. 

Maltzan, Ulrich (d. 1669), 351. 
Mand, våben, 528. — Mand, Catharina, 

529. — Mand, Christina-Charlotta, 529. 
— Mand, Erik, 529. — Mand, Hans 
Eriksen (Arrebo) (1653—90), sogne-
præst til Vindeby, 523, 527, g. m. Anna 
Jørgensdatter Hemmendorph, 527, 529. 
— Mand, Hedevig-Elisabeth, 529. — 
Mand, Michael, 529. — Mand, Sophia, 
529. 

Mandel (1724), byfoged i Stubbekøbing, 
279. 

Mann, Martinus von (d. 1702), løjtnant, 
1214. 

Marcussen, orgelbygger, 1624. — Marcus-
sen, Anders (d. 1640), 1411. 

Maren Frånses, se Frans. 
Margrethe, dronning af  Danmark (d. 1412), 

747. 
Maria skinders, Sakskøbing, 155. 
Mariager,  Niels  Sørensen  (d. 1596), sogne-

præst til Danmare, g. m. Anna Mads-
datter,  338. 

Marina Møntmesters, se Hans Myndel. 
Marine . . ., g. m. Hans Sørensen (s. d.). 
Marinne, g. 1. m. Svend . . ., 2. m. Rein-

holt Rasmussen (s. d.). 
Markes, Morten, snedker, 1078. 
Markussen, Hans (1642), sognefoged  i Kø-

belev, 510. 
Markvarsen, Asser (d. 1612), sognepræst 

til Vindeby, 526, 528. 
Marsvin, våben, 348, 509. — Marsvin, 

Ellen, g. m. K. Rud (s. d.). 
Marthisøn, This (1741), Rødby, 169. 
Masqvedel,  Anna, g. m. C. Madsen (s. d.). 

— Masqvedel, Gregers (d. 1723), sogne-
præst i Sakskøbing, 154. 

Massy-Beresford,  Monica, se Wichfeldt. 
Mathias snedker (1720), 1626. 
Mathiesen, Jørgen, Stubbekøbing, g. m. 

Anna Pedersdatter, 286. — Mathiesen, 
Peder, urmager, 1630. — Mathiesen, 
Vibert, slotssnedker, 1626. 

Mathisen, Jørgen (1665), kirkeværge i 
Stubbekøbing, 281. 

Matse, Laurids (1584), kirkeværge i Ny-
købing, 227. 

Matthiesen, Poul (d. 1708), landsdommer, 
1087, 1095, 1101, g. m. Ide Portuan 
(1658—1715), 1097, 1099. 

Matthæi, Andreas (16. .), Kippinge, 1238. 
May, Mathias, tømmermand, 87. 
Mecklenburg, våben, 220, 275, 1385. 
Meden, Andreas Peter (1771—1831), sog-

nepræst til Kippinge, 1242. 
Meding, Johan Jacob (1774—1824), sog-

nepræst i Sakskøbing-Majbølle, 979. 
Meel, Johan Heinrich, guldsmed, 1612. 
Meier, Abel Cathrine, g. m. P. Giese (s. d.). 
Meinke, H. (1854), justitsråd, 395. 
Mejer, Anna Botilda (1611), 240. — Mejer, 

Catharina, g. m. J. Landorph (s. d.). — 
Mejer, Christine (1693), 300. — Mejer, 
Cort, færgemand  i Guldborg, hans enke 
(1690), 1261. — Mejer,  Geert Albertsen 
(1646—87), sognepræst til Nørre Vedby, 
g. m. Elisabeth  Lassen (d. 1728), 1176, 
1178, 1183*, 1184, 1186, 1200. — Mejer, 
Johan (1745), kirkeværge i Nysted, 181. 
— Mejer, Magdalena Sybilla, g. m. C. 
Lebzeiter (s. d.). — Mejer, Magdalene 
(1611), 240. 

Melfart,  Peder Hansen (d. a. 1648), sogne-
præst til Slemminge, 1032. 

Melhorn, Mette, g. m. C. Carsten (s. d.). 
Mentzler, Anne Katharine, f.  Schmøe (d. 

1835), 1032. 
Merckly, Michael, maler, 1622. 
Mervelt, Gert van, klokkestøber, 1620. 
Mes, Abel Pedersdatter, g. m. J. Rosen-

quist (s. d.). 
Mesteren fra  Frankfurt,  maler, 1622. 
Mette Ottesdatter Kabel, g. m. Jesper 

Hartvigsen Bryske, se Jesper. 
Meulengracht, Lorentz Jacobsen (1647— 

83), sognepræst til Aastrup, 1467, 1470, 
g. m. Sidsel (?) Christophersdatter, 1470. 

Meyer, malermester (1854), 1622. — 
Meyer, Johan, g. m. Wennike Cathrine 
Dishington, 1087, 1095. — Meyer, 
Ottilie, g. m. A. E. Meyercrone (s. d.). 

Meyercrone, våben, 289. — Meyercrone, 
Andreas Engberg (d. 1690), g. m. Ottilie 
Meyer, 289. — Meyercrone, Henning 
(1645—1707), diplomat, 289. 

Michael de Lure, klerk fra  Køln, 205. 
Michel snedker, 1626. 
Michelsen, Anton, guldsmed, 1612. 
Middeldorp, Karsten, klokkestøber, 1620. 
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Midlerkamp, Karen Madsdatter, g. m. J. 
A. Kielskov (s. d.). 

Mikkelsdatter, Bodil (d. 1708), Nakskov, 
123. — Mikkelsdatter, Karen (1631), 
Nakskov, 107. — Mikkelsdatter, Mette 
(1631), Nakskov, 107. 

Mikkelsen, Claus (d. 1632), Maribo, g. m. 
Giertrud Pedersdatter, 78. — Mikkel-
sen, Hans (1578—1651), biskop i Fyen, 
1437. — Mikkelsen, Hans, snedker, 
1626. — Mikkelsen, Iver (d. 1617), g. 1. 
m. Kirstine Nielsdatter (d. 1601), 2. m. 
Maren Johansdatter, 82. — Mikkelsen, 
Jens (1584), kirkeværge i Herredskirke, 
582. — Mikkelsen, Oluf  (d. 1648), Stub-
bekøbing, 288. — Mikkelsen, Peder, se 
Finde. — Mikkelsen, Peder (1589), 
Brarup, 1260. — Mikkelsen, Rasmus 
(1554), kirkeværge i Stokkemarke, 463. 

Moe, Andreas, maler, 1622. 
Mogens (?), biskop, 1076. — Mogens hjul-

mand (1756), 192. — Mogens Axelsen 
Giøe (d. p. 1450) til Krenkerup, g. m. 
Ide Eskilsdatter Falk, 72. 

Mogensen, Anne Margrethe, g. m. M. 
Hørup (s. d.). — Mogensen, Peder (1642), 
Købelev, 510. 

Mohr, Georg Mathias (d. 1729), oberst-
løjtnant, g. 1. m. Sophia Amalia Las-
sen, 2. m. Anna Dorothea Rohwerders, 
74 f. 

Moltke, våben, 379, 398, 816. — Moltke, 
Adam Gottlob greve (1709—92) til Bre-
gentved, 372, 379. — Moltke, Agnes 
Margrethe comtesse, g. m. C. E. F. L. 
greve Reventlow (s. d.). — Moltke, 
Eleonore Lovisa Carolina Augusta, g. m. 
E. C. greve Knuth (s. d.). 

Monrad, Bodil Birgitte, g. m. J. Flindt 
(s. d.). — Monrad,  D. G. (1811—87), 
biskop, 70. — Monrad, Erik (1672— 
1711), sognepræst til Flintinge, g. m. 
Johanne Dorothea Ravn, 932. 

Monteleone, Marguerite Franfoise  Isidore 
Cassado markise de, g. m. E. C. greve 
Knuth (s. d.). 

Montrose, Hans Andersen (1670), borg-
mester i Stubbekøbing, 281, g. m. Mar-
gareta Jacobsdatter Williams, 280. 

Moridtsen,  Andreas  (1611), g. m. Mag-
dalene  Andersdatter,  280, 283. 

Mormand, våben, 492, 539, 788, 792, 794. 

— Mormand, Barbara, g. m. E. Steen-
sen (s. d.). — Mormand, Herluf  (d. p. 
1656) til Sæddinge, 793. — Mormand, 
Mads  Eriksen  (d. 1585), 792, g. m. Anne 
Abildgaard,  788 f.,  793*, 794. — Mor-
mand, Margrethe Eriksdatter, g. m. L. 
Norby (s. d.). 

Morsing, Søren Jacobsen (d. 1667), sogne-
præst til Hunseby, 921. 

Morsleth, Jacob Laursen (d. 1776), gods-
inspektør, 832. — Morsleth, Johan 
(17. .), 832. — Morsleth, Karen (17. .), 
832. — Morsleth, Knud (17. .), 832. -
Morsleth, Maren (17. . ) , 832. 

Mortensdatter, Karen, g. m. Christen Pe-
dersen (s. d.). — Mortensdatter, Lucia, 
se Laale (?) — Mortensdatter, Sidsel 
Margrethe, g. m. C. Felthuus (s. d.). 

Mortensen, NN (1596), foged  i Avnede, 
447. — Mortensen, Anders (1656), bil-
ledskærer, Odense, 1602, 1626. — Mor-
tensen, Anders (1595), kirkeværge i 
Nørre Alslev, 1201. — Mortensen, Eiler, 
guldsmed, 1612. — Mortensen, Erik 
(1649), sognepræst til Tillese, 349. — 
Mortensen, Hans (1622), kirkeværge i 
Søllested, 414. — Mortensen, Mads 
(1777—1850), gårdmand i Revshale, 85. 
— Mortensen, Michel (1745), snedker, 
1626. — Mortensen, Morten (1687), 
kirkeværge i Vindeby, 523, g. m. Mag-
dalene Rasmusdatter, 528. — Morten-
sen, Peder, borgmester i Nakskov, 104, 
1477. — Mortensen, Rasmus (1595), 
kirkeværge i Toreby, 1020. —- Morten-
sen, Rasmus (1654), kirkeværge i Ket-
tinge, 1098. — Mortensen, Wilhelm 
Friderich (d. a. 1707), Sakskøbing, 148. 

Moth, Christine, g. m. O. Thestrup (s. d.). 
Moulton, Lilli Susanne, g. m. F. greve 

Raben-Levetzau (s. d.). 
Mouritsen, Erik (1588), sognepræst til 

Tersløse og Skellebjerg, 959. 
Mule af  Kærstrup, våben, 183. — Mule, 

Anne Hansdatter, g. m. J. K. Ellegaard 
(s. d.). — Mule, Christian (1654—1705), 
assessor, 498. — Mule, Claus (d. p. 
1640), til Nislevgaard, 122. — Mule, 
Else, g. m. F. Thestrup (s. d.). — Mule, 
Hans (1621—92), sognepræst i Nyborg, 
provst, 122, g. m. Helene Christiane 
Vejle (d. 1681), 124. — Mule,  Hans Fre-
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deriksen  (d. 1626), sognepræst i Stokke-
marke, g. m. Margrethe  Madsdatter  Brun 
465, 465*. — Mule, Hans Hansen (d. 
1681), sognepræst til Danmare, 333, 338. 

Mule,  Hans  Hansen  (1644—p. 1695), 
sognepræst til Landet, g. m. Karen 
Madsdatter  Lerche, 383*, 383 f.  — Mule, 
Jens Hansen (d. 1703), sognepræst til 
Vestenskov, 304, 313. 

Munk, våben, 183, 439, 600. — Munk, 
Dorete (d. 1641) til Sødal, g. m. Chrf. 
Parsberg, 439. Munk, Harald, maler, 
1622. 

Munthe af  Morgenstierne, Gaspar Wilhelm 
von (1744—1811), stiftamtmand,  391, 
392, g. m. Anna Petra Catharina Flindt 
(1750—1814), 404, 933. — Munthe af 
Morgenstierne, Henrik Flindt von (1791 
—1807), 404. 

Mus, Rasmus (1584), sognepræst til Her-
redskirke, 582. 

Muller (1723), birkedommer, 1388. — Mul-
ler, Anna Birgitte Marie (1744—p. 
1766), 187, 203. — Muller, Barbara Ane, 
g. m. M. Rahr (s. d.). — Myller, Ch. 
Dorothea (1730—1812), 287. — Muller, 
Christian Rudolph (1651—1712), biskop, 
630, 1356. — Muller, Henrik (1609—92), 
rentemester, 178, 195. — Muller, Knud 
(d. 1755), sognepræst til Halsted, 445. 

Muller, Mathias (1700—65), sogne-
præst til Taagerup, 187, g. m. Fre-
derikke Cathrine Suhr (1709—93), 68, 
203. 

Mylting, Claus Jacobsen til Gammelby-
gaard, g. m. Margrethe Vasspyd (d. 
1585), 350. 

Myndel, Hans, se Hans. 
Myre, våben, 1194. 
Møller, maler (1832), 1622. — Møller, A., 

maler (1845), 1622. — Møller, A. C., 
maler, 1622. — Møller, Andreas Mad-
sen (1726—1809), sognepræst til Hors-
lunde, 561. -— Møller, C. A., justitsråd 
(1858), 69. — Møller, C. E., maler, 1622. 

Møller, Christian (1676), 81. — Møl-
ler, H.  L. (d. 1911), sognepræst til Hors-
lunde, 558. — Møller, Hans, kaptajn, 
g. m. Gertrud Bolt (1615—76), 81. — 
Møller, Hans Hansen (1730), 228. -
Møller, Hans Philip, snedker, 1626. — 
Møller, Jacob Nielsen (1759—1834), 

justitsråd, g. m. Ane Marie Feilberg 
(1768—1848), 85. — Møller, M. (1775), 
præsteenke, 68. — Møller, Martin (1676), 
81. — Møller, Mathias (d. 1767), køb-
mand i Maribo, 56, g. m. Mette Chri-
stine Bildsøe (d. 1786), 82, 83. — Møller, 
Peder Frandsen (1634—1707 el. 15), 
sognepræst til Døllefjælde,  g. in. Else 
Jørgensdatter Ellegaard (1653—1715), 
1051. — Møller, Poul Martin (1794-
1838), digter, 513. — Møller,  Rasmus 
(1763—1842), biskop, 70, 84, 509, 528, 
g. 1. m. Bodil Marie Thaulow (1765— 
1810), 513, 2. m. Johanne Dorthea 
Borchsenius (1767—1830), 513. — Møl-
ler, Rasmus, guldsmed, 1613. 

Møller-Jensen, J., arkitekt, 1606. 
Mønboe,  Laurits Pedersen  (1634), borgme-

ster i Stubbekøbing, 282, 288, g. m. 
Anne Christensdatter,  279. — Mønboe, 
Peder Jørgensen (d. 1620), 288. 

NHS (1646), Købelev, 507. 
NIS (1681), Idestrup, 1343. 
NHPS (1624), Horbelev, 1432. 
NL (1581), Holeby, 758. 
NP (1574), Solager, Skåne, 542. 
NP (1588) snedker, 1591, 1626. 
NRS (1625), Vindeby, 527. 
NSAE (1618), Bursø, 771. 
NT (1574), Solager, Skåne, 542. 
NØS (1624), Fuglse, 727. 
Nagel, Elisabeth, g. m. P. Didrichsen 

(s. d.). 
Nakskov, Christopher Pedersen (1555— 

1604), sognepræst til Tingsted, 1325. 
Nannestad, Elisa (d. 1844), 631. — Nanne-

stad, Nanna, g. m. P. O. Boisen (s. d.). 
— Nannestad, Sara (d. 1840), 631. 

Naus, Johan (1689), kobberhandler, g. m. 
Catharine Elisabeth Brun, 876. 

Neander, Jørgen Henrik (1733), købmand 
i Nakskov, g. m. Anne Tofte,  415. -
Neander, Maria Margaretha, g. m. H. 
Diderichsen (s. d.). 

Neb, Niels Henriksen, se Niels. 
Nebbelundt, Knud Knudsen (d. 1650), 

sognepræst i Bødby, 171. 
Neergaard, Bodil de, født  Hartmann (f. 

1867), 1001, 1014. 
Neetz, Andreas (1753) af  Gloslunde, sned-

ker, 1626. 
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Niels snedker i Sakskøbing, 986. — Niels 
. . . kinsen  (d. 1411), sognepræst til 
Taars, 959, 960*. — Niels Beck (1465), 
sognepræst i Hunseby, 151, 918. — 
Niels Henriksen Neb (d. 1339), 1079. 

Nielsdatter, Ane (18. .), Vindeby, 530. — 
Nielsdatter, Anne, g. m. H. Knudsen (s. 
d.). — Nielsdatter, Bodil, g. m. Lars 
Andersen (s. d.). — Nielsdatter, Bodil, 
g. m. Niels Thomsen (s. d.). — Nielsdat-
ter, Dorethe, g. m. Rasm. Sørensen (s. 
d.). — Nielsdatter, Dorothea, g. m. S. 
Ild (s. d.). — Nielsdatter, Gidsel, g. m. 
N. N. Koch (s. d.). — Nielsdatter, Kir-
stine, g. m. Iver Mikkelsen (s. d.). — 
Nielsdatter, Maren, g. 1. m. J. L. Res-
sendal (s. d.), 2. m. P. Williamsen (s. d.). 
— Nielsdatter, Maren, g. m. J. Tiursen 
(s. d.). — Nielsdatter, Sine (d. 1628), 
Utterslev, 544. — Nielsdatter, Ursula, 
g. in. L. J. Assens (s. d.). 

Nielsen, Andreas, snedker, 1626. —- Niel-
sen, C. C., arkitekt, 1606. — Nielsen, 
Carsten (d. 1625), borgmester i Nakskov, 
g. m. Lisbet Andersdatter (d. 1634), 120. 
— Nielsen, Christen (d. 1666), færge-
mand, g. m. Kirsten Pedersdatter (d. 
1666), 1261. — Nielsen, Christen (1742), 
Stokkemarke, 463. — Nielsen, Friede-
rich (1745), orgelbygger, 1624. — Niel-
sen, Hans (1581), Utterslev, 543. — 
Nielsen, Hans (d. 1669), kaptajn, 204. 
— Nielsen, Hans, smed, 1626. — Niel-
sen, Hans (1798—1854), sognefoged  i 
Branderslev, g. m. Johanne Hansen 
(1802—50), 480. — Nielsen, Hans Chri-
stopher (1681—1721), sognepræst til 
Nebbelunde, 780. — Nielsen, Iver (d. 
1618), sognepræst til Vaabensted, 931, 
932. — Nielsen,  Iver  (1615—66), slots-
skriver på Aalholm, 183, 188, g. m. 
Johanne  Knudsdatter  Lerche (f.  1631), 
197*, 199. — Nielsen, Jørgen (1814— 
50), gårdmand i Houlykke, 866. -—-
Nielsen, Laurids, Maribo, g. m. Hille-
borg Hansdatter (d. 1624), 76. — Niel-
sen, Morten (1699), kirkeværge i Kip-
pinge, 1241. — Nielsen, Niels (d. 1642), 
Maribo, g. m. Gese Hansdatter (d. 1640), 
80. — Nielsen, Niels (1646), Utterslev, 
g. m. Kirsten Pedersdatter, 539. — 
Nielsen,  Niels  (1646), tolder og råd-
Danmarks Kirker, Maribo amt 

mand i Nakskov, g. m. . . ., 2. m. KHB, 
121*, 122. — Nielsen,  Niels  (d. 1671), 
borgmester i Nakskov, 122. — Nielsen, 
Peder (1649), Slemminge, 1031. — Niel-
sen, Peder (1707), skipper, København, 
g. m. Anna Catharine Lauridsdatter, 
1240. — Nielsen, Rasmus, se Snøde. — 
Nielsen, Rasmus (1591), kirkeværge i 
Herrested, 1098. — Nielsen, Rasmus 
(1699), kirkeværge i Kippinge, 1241. — 
Nielsen, Troels (d. 1632), sognepræst til 
Utterslev, 5442. 

Nissen, Jørgen (1785—1840), proprietær, 
1296. 

Norberg, Christen, gørtler, 1614. 
Norby, våben, 366. — Norby, Abel, g. in. 

C. Basse (s. d.). — Norby, Anne (d. 
1606), 1116. — Norby, Ellen, g. m. C. 
Basse (s. d.). — Norby, Laurids (d. 
1584), g. m. Margrethe Eriksdatter Mor-
mand (d. 1584), 1116. — Norby, Mar-
grethe (d. 1602), abbedisse i Maribo, 74, 
1116. — Norby, Peder Lauridsen (d. o. 
1558) til Urup, 74. 

Norge, våben, 183. 
Norman, Anna Cathrine, g. m. P. Riis 

(s. d.). 
Normand, Andreas, guldsmed, 1612. 
Notke, Bernt, 1587. 
Numsen, Maria, g. m. E. C. greve Knuth 

(s. d.). — Numsen, Michael (1686— 
1757), feltmarskal,  g. m. Margaretha 
Thomasine von Ingenhaef  (1705—76), 
919. 

Nyegaard, blytækker, 179. 
Nyekiøbing, Anna Jørgensdatter Rubert, 

g. 1. m. L. O. Agendorph (s. d.), 2. m. 
M. M. Skildorph (s. d.). 

Nyemann, Abraham, guldsmed, 1612. 
Nyholm, Jens Brandt (1792—1850), kam-

merråd, g. m. Nicoline Juline Brandt 
(1792—1853), 1475. 

Nykøbing, Niels Jensen (d. 1625), sogne-
præst til Utterslev, 5442. 

OCS (1575), Utterslev, 540. 
OHKFS (1822), Arninge, 326. 
Obel, J. B. (1760—1808), sognepræst, 

1478. 
Oberberg,  Johannes  (d. 1632), rentemester, 

233*, 236, 239. — Oberberg, Sara, g. m. 
A. Battus (s. d.). 

1 0 5 
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Offenberg,  von, våben, 956, 958, 963. — 
Offenberg,  Sophia von, g. m. C. U. v. 
Harstall (s. d.). 

Olaf  Lunge (14. .), 621. 
Olafsen,  Anders (1619), sognefoged  i Hors-

lunde, 559. 
Oldenborg, våben, 248. 
Ole Pe , rebslager i Nakskov (179?), 

124. 
Olesdatter, Johanne, g. m. N. P. Skricke 

(s. d.). — Olesdatter, Karen, g. m. H. P. 
Skricke (s. d.). — Olesdatter, Maren, 
g. m. J. N. Lisse (s. d.). 

Olesen, Hans (1704), Fejø, 874. — Olesen, 
Hans (1704), Fejø, 874. — Olesen, Jør-
gen (16. .) , Vegerløse, 1355. 

Olsdatter, Else Marie (1845), Fejø, 878. 
Olsen, Hans  (d. 1646), herredsfoged,  g. m. 

Maren  Jensdatter  (d. 1653), 1333, 1334*. 
— Olsen, Hans (1820), Fæmø, 894. — 
Olsen, Jens (1574), kirkeværge i Nørre 
Alslev, 1200. — Olsen, Jep (1645), kir-
keværge i Gedesby, 1374. — Olsen, 
Knud, orgelbygger, 1624. — Olsen, Mar-
grethe (d. 1892), Systofte,  1334. — 
Olsen, Peder (1645), kirkeværge i Ge-
desby, 1374. — Olsen, Rasmus (d. 1567), 
sognepræst til Nørre Vedby, 1171, g. m. 
Boel Jepsdatter (d. 1560), 1184. 

Olufsdatter,  Barbara, g. m. Alb. Christo-
phersen (s. d.). — Olufsdatter,  Barbara, 
g. m. H. P. Halsen (s. d.). — Olufsdat-
ter, Kirstine, g. m. R. N. Lise (s. d.). — 
Olufsdatter,  Magdalene, g. m. R. Løjet 
(s. d.). — Olufsdatter,  Maren, g. m. 
J. H. Brun (s. d.). — Olufsdatter,  Ma-
ren (1680), Egeslevmagle, 1239. — 
Olufsdatter,  Wivicke, g. m. Mikkel Han-
sen (s. d.). 

Olufsen,  Giøder, skiferdækker,  178. — 
Olufsen,  Hans (d. 1635), Nysted, g. m. 
Ingeborg Hansdatter, 198. — Olufsen, 
Jacob (d. 1630), Nysted, g. m. Johanne 
Christensdatter, 198. —- Olufsen,  Jens 
(1636—70), g. m. Barbara Marie Bas-
musdatter, 528. — Olufsen,  Jørgen 
(1708), Vegerløse, 1355. — Olufsen, 
Niels (1620), kirkeværge i Ønslev, 1288. 

Osted, Jesper Jensen (d. 1716), kapellan i 
Nysted, 1114. 

Osten, Anna Christine von der, g. m. 
C. F. baron Knuth (s. d.). 

Ottesdatter, Anna Sophie, g. m. K. O. 
Lerche (s. d.). -— Ottesdatter, Anne, g. 
m. P. M. Finde (s. d.). 

Ottosen, Jacob (1733), skipper, 168, 169. 
- Ottosen, Lars (1741), Rødby, 169. 

Otzing,  Niels  Christensen  (d. 1658), sogne-
præst til Nørre Vedby, 1176, 1181, 1184. 

Oxe, våben, 698, 727, 932, 1012. — Oxe, 
Ingeborg, g. m. Jørgen Brahe (s. d.). — 
Oxe, Johan (d. 1534) til Nielstrup, rid-
der, 932, 1013, 1590. — Oxe, Peder 
(1520—75), rigshofmester,  1261. 

PCI (158?), Brarup, 1258. 
PCS (17. . ) , Tingsted, 1323. 
PH, Branderslev, 475. 
PH (1565), Sakskøbing, 144. 
PHS (1634), kirkeværge i Vaalse, 1212. 
PHS (1666), kirkeværge i Gundslev, 1168. 
PIG (1691), Lillebrænde, 1156. 
PKS (1755), Nakskov, 116. 
PNS (1700), Fæmø, 891. 
PS (1680), Musse, 1060. 
PSS (1703), Fuglse, 723. 
PW (1649), Vaalse, 1211. 
Paasche, Anna Ingeborg, g. m. J. B. 

Paasche (s. d.). — Paasche, Joachim 
Barner (d. 1768), generalauditør, g. m. 
Christiane Buchalf,  512. — Paasche, 
Joachim Barner (d. 1809) til Frederiks-
dal, kancelliråd, 498, g. m. Anna Inge-
borg Paasche (1757—94), 512. 

Paaske, Claus (1686), 527. 
Paludan, Peder (d. 1637), sognepræst til 

Bylderup, 286 (her anført  som Kier). 
Papenheim, våben, 180, 389, 538, 541, 

598, 605, 7492. — Papenheim, Borchard 
von (d. 1590), g. m. Birgitte  Falster  (d. 
1586), 614. —- Papenheim, Frederik  von 
(15. .), 614. — Papenheim, Just Fride-
rich (d. 1649) til Søholt, 191, 202, 498, 
510, 741, 751, 1031, g. m. Regitze Urne 
(1608—79), 180, 192, 2022, 203, 320, 
369, 389, 745, 749, 750. — Papenheim, 
Jørgen von til Liebenow, g. m. Mar-
grethe von Falkenberg, 202. — Papen-
heim, Knud Alexander von (1645—77), 
kaptajn, 202. — Papenheim, Magdalena 
Sybilla von, g. m. O. J. von Korff  (s. d.). 
— Papenheim, Margrethe von, g. m. 
E. Rud (s. d.). 

Paproczky, Bartholomæus, maler, 1622. 
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Parsberg, Anne, g. m. C. Gyldenstierne (s. 
d.). — Parsberg, Sidsel, g. m. J. Sparre 
(s. d.). 

Passow, våben, 301, 345, (347). — Passow, 
Hartvig (1637), meckl. landråd, g. m. 
Øllegaard Pentz, 241, 301, 345, 349, 
350. 

Paulli, Henrik (d. 1610), livlæge, 239, 1478. 
— Paulli, Johannes, klokkestøber, 1614. 

Paulsen, Hans Jessen (d. 1644), sogne-
præst til Gedesby, 1374. 

Peder bildthugger, 1597, 1626. — Peder 
husfoged,  g. m. Karen . . . (1687), 1352. 
— Peder orgelmester, 1624. — Peder 
skoflikker  (1787), Nysted, 173. — Peder 
tømmermand, 1626. — Peder, urmager 
(1698), 1626. — Peder Karlsen (1326), 
183. 

Peders, Catharina, g. m. Fr. Suhr (s. d.). 
Pedersdatter, . . . (d. 1677), Østofte,  866. 

— Pedersdatter, Anna, g. in. N. Ander-
sen (s. d.). — Pedersdatter, Anna, g. 1. 
m. Christen . . bsen (s. d.), 2. m. Jørgen 
Mathiesen (s. d.). — Pedersdatter, Anna, 
g. m. J. R. Kræsing (s. d.). — Peders-
datter, Anna, g. m. N. K. Vejle (s. d.). 
— Pedersdatter, Anne, g. m. A. Baad-
sen (s. d.). — Pedersdatter, Anne, se 
Kier. — Pedersdatter, Birgitte, g. m. 
P. J. Tisted (s. d.). — Pedersdatter, 
Birithe, g. m. Hans Jensen (s. d.). — 
Pedersdatter, Catharina (d. 1620), Kø-
belev, 512. — Pedersdatter, Cathrine, 
g. m. C. A. Rod (s. d.). — Pedersdatter, 
Ellene, g. m. Thomas Eggertsen (s. d.). 
— Pedersdatter, Giertrud, g. 1. m. Claus 
Mikkelsen (s. d.), 2. m. Søren Eriksen 
(s. d.). — Pedersdatter, Karen, g. m. 
Peder Andersen (s. d.). — Pedersdatter, 
Karen, g. m. H. L. Brygger (s. d.). —-
Pedersdatter, Karen, g. m. H. Hansen 
(s. d.). — Pedersdatter, Karen, g. 1. m. 
Mikkel Thomsen (s. d.), 2. m. D. H. 
Hasenhart (s. d.). — Pedersdatter, Kir-
sten (1702), Fæmø, 893. — Pedersdat-
ter, Kirsten, g. m. C. Nielsen (s. d.). — 
Pedersdatter, Kirsten, g. m. Niels Niel-
sen (s. d.). — Pedersdatter, Maren,  g. m. 
H. Ipsen (s. d.). — Pedersdatter, Maren, 
g. m. J. Madsen (s. d.). — Pedersdatter, 
Maren, g. 1. m. K. Sørensen (s. d.), 2. m. 
H. M. Brode (s. d.). — Pedersdatter, 

Margrethe, g. m. R. R. Brønstorp (s. d.). 
— Pedersdatter, Margrethe, g. m. K. M. 
Hosum (s. d.). — Pedersdatter, Mar-
grethe, g. m. Jac. Jacobsen (s. d.). — 
Pedersdatter, Margrethe, g. m. P. J. 
Torp (s. d.). — Pedersdatter, Martha, 
g. 1. m. J. E. Willer (s. d.), 2. m. Simon 
Christensen (s. d.). 

Pedersen, Anders (1574), kirkeværge i 
Nørre Alslev, 1200. — Pedersen, An-
ders (1584), Vindeby, 528. — Pedersen, 
Christen (1618), byfoged  i Stubbekø-
bing, 274. — Pedersen, Christen (1653), 
Aalborg, g. m. Karen Mortensdatter, 
104. — Pedersen, Christen (1702), 
Fæmø, 893. — Pedersen, Christophorus 
(d. 1620), Købelev, 512. — Pedersen, 
Clemens (d. 1620), Købelev, 512. — 
Pedersen,  Hans  (d. 1621), rådmand i 
Maribo, g. m , 78. — Pedersen, 
Hans (1620), kirkeværge i Ønslev, 1288. 
—- Pedersen, Hans, snedker i Nykøbing, 
1626. — Pedersen, Hans (d. 1634), sog-
nepræst til Døllefjælde,  g. m. Dorthe 
(d. 1637), 1051. — Pedersen, Hans (d. 
1637), rådmand i Nysted, g. m. Mette 
Iversdatter (d. 1641), 194, 199. — Pe-
dersen, Hans (1638), sognefoged  i Nørre 
Alslev, 1201. — Pedersen, Hans, Nak-
skov, g. m. Maria Pøpping (1782), 118. 
— Pedersen, Hans (1841—64), Enges-
tofte,  943. — Pedersen, Jacob, byfoged 
i Maribo, 83. — Pedersen, Jens (1710), 
kirkeværge i Lillebrænde, 1156. — Pe-
dersen, Jesper (1591), kirkeværge i Her-
rested, 1098. — Pedersen, Johan, orgel-
bygger, 1624. — Pedersen, Johannes 
(d. 1620), Købelev, 512. — Pedersen, 
Jørgen, se Falentin. — Pedersen, Lau-
rids, se Thurah. — Pedersen, Laurids 
(1694), København, g. m. Kirstine . . ., 
1240. — Pedersen, Laurids, murmester, 
182. — Pedersen, Mogens (16. .) , her-
redsfoged  i Fuglse hrd., g. m. . . . 
Hansdatter, 760. — Pedersen,  Niels  (d. 
1568), borgmester i Stubbekøbing, g. m. 
Anna, 282, 284*. — Pedersen, Niels 
(1574), kirkeværge i Nørre Alslev, 1200. 
— Pedersen, Niels (d. o. 1610), sogne-
præst til Sandby, g. m. Margrethe Bar-
tholomæusdatter, 495. — Pedersen, 
Rasmus (1733), skipper, 168. — Peder-

105* 
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sen, Steen, guldsmed, 1351. — Peder-
sen, Stefan  Viggo, maler, 1304, 1622. 
— Pedersen, Thomas (d. 1683), Holeby, 
g. m. Maren Ibsdatter, 761. 

Pentz, våben, 301, 302, 303, 345, 3472, 
349. — Pentz, Øllegaard, g. 1. m. J. 
Barnewitz (s. d.), 2. m. H. Passow (s. d.). 

Perugino, maler, 1623. 
Peter, gørtler, 1229. — Peter snedker i 

Rødby (1679), 1626. 
Peters, våben, 509. — Peters, Lutamella, 

g. 1. m. F. Wintherborg (s. d.), 2. m. 
J. H. Hofman  (s. d.). 

Petersen, Albert, arkitekt, 1349, 1606. — 
Petersen, Carl, urmager, 1630. —- Peter-
sen, Christian Ulrik, guldsmed, 1613. — 
Petersen, Johannes (1822—48), gård-
ejer, g. m. Cathrine Marie Svendsen, 
478 f.  — Petersen, Magnus, maler, 1622. 
— Petersen, Niels (1708), kirkeværge i 
Idestrup, 1344. — Petersen, Ove, ar-
kitekt, 679, 680, 1606. — Petersen & 
Steenstrup, instrumentmager, 1128. 

Pether, nordtysk klokkestøber (14. .) , 
1620. 

Petræus, Simon (1703), 723. 
Philip, Zacharias, maler, 1622. 
Phülen, Eleonora Helena von, g. m. C. U. 

v. Harstall (s. d.). 
Pieta, Diederich Roderigo de (d. 1686), 

staldmester, g. m. Christina Elisabeth 
von Brandt, 238. — Pieta, Roderigo de 
(1638), 238. 

Pihl, Niels, guldsmed, 1612. 
Pilger (1767), 1282. 
Platen, jfr. Plot. — Piaten, slægten, 1046. 
Plessen, Berthe von, g. m. F. Raben (s.d.). 
Plot  (Platen?), våben, 1046, 1047*. 

Plot, Henrik, se Henrik. 
Ploug, Rasmus J. (d. 1864), 494. 
Podebusk, se Valdemar. -— Podebusk, 

Vibeke (d. 1596), g. m. Evert Bild, 
1098. 

Pogwisch, våben, 182. — Pogwisch, Ida, 
g. m. H. Rantzau (s. d.). — Pogwisch, 
Otto (1582—1642) til Farve, g. m. Anna 
Blome (1592—1642), 728. 

Pommer, Peder Hansen (1782), g. m. 
Maren Madsdatter, 1020. 

Pontoppidan,  Christian  Ludvigsen  (1696— 
1765), sognepræst til Torkilstrup, 1142, 
1143, 1144, 1146, 1153, g. 1. m. Mar-

grethe Cathrine Winterberg (1695— 
1723), 1144, 1146, 2. m. Anna Flindt 
(1703—63), 1142, 1146. — Pontoppidan, 
Hans (1730—1802), sognepræst til Ide-
strup, provst, 1144. — Pontoppidan, 
Johan August Stævens (—1735—),1146. 
— Pontoppidan,  Knud  Eriksen  (1599^— 
1662), sognepræst til Halsted, provst, 
1600, g. m. Anna Christensdatter,  615, 
617*.  — Pontoppidan,  Lars Eriksen 
(d. 1652), sognepræst til Utterslev, 543, 
544. —- Pontoppidan, Ludvig (1648— 
1706), sognepræst ved Aarhus Dom-
kirke, g. m. Else Sophie Spend (1673— 
1707), 1144. — Pontoppidan, Ludvig 
Theosophos (1728—93), sognepræst til 
Hygum, 1144. 

Poppe, våben, 1356. — Poppe, Elisabeth 
Catharina von, g. m. P. Danchel (s. d.). 

Poppe, Elisabeth Cathrine, g. m. 
O. S. Reedtz (s. d.). 

Pors, våben, 366, 780. — Pors, Christiern 
(d. 1559), g. m. Lucia Mortensdatter 
(Laale?) (d. 1556), 368. —Pors , Kirsten 
(1640), til Øllingsø, 779 f.  — Pors, Rud-
bek (d. p. 1657), 364, 367, 370, 1606, 
g. m. Sophie Kaas, 366. -— Pors, Stig 
(d. o. 1645), g. m. Dorte Eggertsdatter 
Abildgaard (f.  1597), 399. 

Portuan, A. (1717), 1107. — Portuan, 
C. C. (1717), 1107. — Portuan, Ide, g. 
m. P. Matthiesen (s. d.). 

Poul kleinsmed, 1630. — Poul snedker 
(1661), 1626. 

Poulsdatter, Gjertrud Marie, g. m. Mor-
ten Hansen (s. d.). — Poulsdatter, Mar-
grethe, g. m. C. Kneutel (s. d.). 

Poulsen, Albert, guldsmed, 1612. — Poul-
sen, Dirk, 1627. — Poulsen, Hans (1651), 
vestindiefarer,  g. m. KHD, 118. — 
Poulsen, Laurids (1704), rådmand i Ny-
købing, 874. — Poulsen, Niels (1619), 
kirkeværge i Horslunde, 559. 

Prahl, Samuel Jacob Nicolai, guldsmed, 
1612. 

Prip, våben, 183. — Prip, I. Jacobsen 
(1696), (700). — Prip, Jacob  Poulsen 
(1638—96), sognepræst til Erindlev, 
g. m. Anna Jacobsdatter  (1646—86), 
698*, 699, 701. — Prip, Lars, murer-
mester, 211. — Prip, P. Jacobsen (1696), 
(700). — Prip, S. E. Jacobsdatter(1696), 
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(700). — Prip, W. Jacobsdatter (1696), 
(700). 

Puge, Niels, degn i Majbølle, 979. 
Puttkammer, våben (240). — Puttkam-

mer, Eberhardt von (1619—59), svensk 
oberst, 240. 

Pøiske,  våben, 73, 139*, 142, 152, 1271. 
— Pøiske, Johannes, se Johannes. 

Pøpping, Maria, g. m. Hans Pedersen 
(s. d.). 

Qualen, Margrethe Benedicte, g. m. C. D. 
greve Reventlow (s. d.). 

Qvade, P. O., guldsmed, 1612. 
Qvitzow, Otte (d. o. 1652—55) til Glo-

strup, 502. 

R, se HR. 
REKHO (1822), Arninge, 326. 
RH, guldsmed, 1612. 
RHS (1748), kirkeværge i Maglebrænde, 

1126. 
RMS, malersignatur, 1622. 
RMSK (1727), Ringsebølle, 656. 
RS (1617), Bregninge, 1106. 
RS, gørtler, 670, 1614. 
Raader, Johan (a. 1669), amtsskriver på 

Aalholm, 190. 
Raadsig, H., maler, 1622. 
Raae, slægten, 417. — Raae, Peter (1825 

—89), sognepræst i Jerntved, 307. 
Raben, våben, 200, 1116. — Råben, fa-

milien, 180. — Raben, greve (1798—99), 
200. — Raben, Charlotte Sophie Wil-
helmine (1824—38), 733. — Råben, 
Christian greve (1724—50), kammer-
herre, 201, 1111, 1116. — Raben, Do-
rothea comtesse (1761—1827), stifts-
dame, 200. — Raben, Frederik (1823— 
26), 733. — Raben, Frederik (1693— 
1773), gehejmeråd, 664, g. m. Berthe 
von Plessen (1707—86), 202, 668. — 
Raben, Frederik (1784—1828), kam-
merherre, g. m. Charlotte Emerentze 
baronesse Rosenkrantz-Huitfeldt  (1791 
—1843), 715, 733. — Raben, Frederik 
Christian greve (1769—1838), 1025, 
1113, g. m. Amalie Gregersine Juel 
(1777—1813), 2003. — Raben, Johan 
Otto (1646—1719), gehejmeråd, g. m. 
Emerentia von Levetzau (1669—1746), 
191, 201, 1109. — Raben, Julius lens-

greve (1804—79), cand. jur., g. m. Jen-
sine (Signe) Christiane Wolff  (1814—88), 
2012. — Raben, Louise, g. m. F. A. 
greve Wedel-Jarlsberg (s. d.). — Raben, 
Margrethe comtesse (1767—91), 200. — 
— Raben, Otto Ludvig lensgreve (1730 
—91), 181, 191, 1113, g. m. Anna Ca-
tharina Henningia von Buchwaldt (1736 
—90), 2012, 1087, 1094. — Raben, Otto 
Ludvig greve (1795—1812), 200. — Rå-
ben, Sophia Magdalena (—1727—), 201. 

Raben-Levetzau, våben, 191, 1094. — 
Raben-Levetzau, Frederik greve (1850 
—1933), g. m. Lilli Susanne Moulton 
(1864—1946), 673. 

Raedt, Laurids (1584), Herredskirke, 582. 
Raft,  Jens (1593), Købelev, 507. 
Rafvens,  . . . (16. .), g. m. Dorete Claus-

datter, 286. 
Rahr, Mogens (d. 1722), sognepræst til 

Skovlænge, g. m. Barbara Ane Muller 
(d. 1709), 426. 

Ramus, orgelbygger, 1624. — Ramus, 
Christian (1687(8)—1762), biskop, 1343. 
— Ramus, Frantz (1766—1801), amts-
forvalter,  1402. 

Ran, Olaus Olsen, guldsmed, 1613. 
Randorph, Cidsel Volrathsdatter, g. m. 

R. H. Snæring (s. d.). 
Ranleff,  Niels Hansen (1768—1833), sog-

nepræst til Slemminge, g. m. Ane Kir-
stine Holst (1774—1849), 1032. 

Ranløse, O. (1765—1840), 1475. 
Rantzau, våben, 990, 1430. — Rantzau, 

Frantz (d. 1676), g. m. Elisabeth Ro-
senkrantz (1631—57), 998. — Rantzau, 
Henrik (1590—1644) til Schmoel, 125, 
g. m. Ida Pogwisch (f.  1605), 118. 

Rasch, Anders (f.  1694), 618. — Rasch, 
Andreas (—1692—), 618. — Rasch, 
Anna Margareta, g. m. S. P. Aarhus (s. 
d.). — Rasch, Anna Margareta (f.  1703), 
618. — Rasch, Gustav (f.  1695), 618. — 
Rasch, Hans (1665—97), sognepræst til 
Næstved St. Peders, 618. — Rasch, 
Hans (f.  1700), 618. — Rasch, Jens, 
gørtler, 1614. — Rasch, Johan  Jørgen-
sen (d. 1684), sognepræst til Halsted, 
600, 610, 1600, g. m. Sara  Hansdatter 
Ferø,  616,  618. — Rasch, Johan (f. 
1688), 618. — Rasch, Maren (f.  1689), 
618. — Rasch, Peder (f.  1686), 618. — 



1670 R A S C H — R E N D E R 

Rasch, Sara (f.  1697), 618. — Rasch, 
Simon (f.  1699), 618. — Rasch, Simon 
Peter (1691—94), 618. 

Rask, se Rasch. — Rask, Jens (1698), 
1362. 

Rasmus, maler (1593), 1622. — Rasmus 
maler (1649), 1622. — Rasmus, smed 
(1699), 1626. 

Rasmusdatter, Abelone, g. m. Ole Pe . . . . 
(179?), Nakskov, 124. — Rasmusdatter, 
Anna, g. m. A. N. Black (s. d.). — Ras-
musdatter, Anne (178.—1822), Veger-
løse, 1358. — Rasmusdatter, B. (1673), 
Maribo, 977. — Rasmusdatter, Barbara 
Marie, g. 1. m. Jens Olufsen  (s. d.), 2. m. 
R. P. Haure (s. d.). — Rasmusdatter, 
Bodil (16. .), Vaalse, 1214. — Rasmus-
datter, Cathrine, g. m. J. Cornelisen (s. 
d.). — Rasmusdatter, Dorothea, g. m. 
P. H. Brun (s. d.). — Rasmusdatter, 
Dorthe, g. m. J. Willumsen (s. d.). — 
Rasmusdatter, Johanne, g. m. R. Ber-
telsen (s. d.). — Rasmusdatter, Mag-
dalene, g. m. Morten Mortensen (s. d.). 
— Rasmusdatter, Maren, g. m. Jac. 
Christensen (s. d.). — Rasmusdatter, 
Maren, g. m. C. Hansen (s. d.). — Ras-
musdatter, Maren, g. m. I. Jørgensen 
(s. d.). — Rasmusdatter, Margrethe, g. 
m. J. Lauridsen (s. d.). — Rasmusdat-
ter, Mette, g. 1. m. S. Bøg (s. d.), 2. m. 
P. Clausen (s. d.). — Rasmusdatter, 
Sophie (d. 1644), Brarup, 1261. 

Rasmussen, tømrermester (1846), 268. — 
Rasmussen, Hans, se Busk, Jens. — 
Rasmussen, Jens (d. 1551), borgmester 
i Nakskov, 124. — Rasmussen, Jens, 
snedker (1692), 1626. — Rasmussen, 
Jens (Ianr!) (1638), sognefoged  i Nørre 
Alslev, 1201. — Rasmussen, Jens (1641), 
Sakskøbing, 152. — Rasmussen, Jens 
(1749), kirkeværge i Avnede, 445. — 
Rasmussen, Jeppe (d. 1677), Sandby, 
495. — Rasmussen, Jørgen (d. 1619), 
sognepræst til Branderslev, 479. 
Rasmussen, Lars (d. 1864), Musse, 1060. 
— Rasmussen, Laurids (1638), Nakskov, 
123. — Rasmussen, Mads (1584), Vin-
deby, 528. — Rasmussen, Mads (1618), 
kirkeværge i Stubbekøbing, 274. — Ras-
mussen, Morten (1638), kirkeværge i 
Nørre Alslev, 1201. — Rasmussen, Niels 

(1595), kirkeværge i Nørre Alslev, 1201. 
— Rasmussen, Niels (d. 1615), byfoged 
og tolder i Nykøbing, g. m. Dorothea 
Andersdatter, 233, 1593. — Rasmussen, 
Oluf,  tømmermand (1753), 136. — Ras-
mussen, Reinholt (d. 1593), rådmand i 
Maribo, g. m. Marinne, 74. — Rasmus-
sen, Tønne (1696), tolder i Nakskov, 105. 

Rauchhauvt, Catharina von, se von Seu-
bern. 

Raun, madam (1715), 216, 223. — Raun, 
Bodil, født  Iversdatter (1689), 183, 1882. 

Ravn, Dorothea, g. m. O. J. Lundt (s. d.). 
— Ravn, Johanne Dorothea, g. m. E. 
Monrad (s. d.). 

Reckentin, Hedvig Maria, g. m. G. Re-
genspurgk (s. d.). 

Reedtz, våben, 1356. — Reedtz, Kirsten, 
g. m. W. Rothkirck (s. d.). — Reedtz, 
Otte Scheel (d. 1719), kaptajn, 1358, g. 
m. Elisabeth Cathrine Poppe (d. 1739), 
1356. 

Reenberg, Peder (1681—1750), sogne-
præst til Toreby, provst, 1016, 1018, g. 
m. Else Elisabeth Gemzøe (1690— 
1740), 154. 

Regel,  Niels  Andersen  (d. 1629), sogne-
præst til Arninge, g. m. Ida,  326. 

Regenspurgk, Christopher (d. 1642), 238. 
— Regenspurgk, Gabriel (d. 1661), 
oberstløjtnant, g. 1. m. Sybilla Winckel 
(d. 1643), 2. m. Hedvig Maria Recken-
tin (d. 1676), 238. 

Reichau, Georg Ernst (1658—1735), stifts-
befalingsmand,  g. 1. m. Sophie Amalie 
baronesse Holck (d. 1694), 203, 2. m. 
Anna Margrethe Knuth (1678—1712), 
186, 203. — Reichau, Sophie Ulrikka 
von, g. m. C. Lerche (s. d.). — Reichau, 
Hilleborg Leonore (d. 1690), 203. 

Reimer, familien,  50. — Reimer, byfoged 
(1779), 53. — Reimer, Anna Marie, g. m. 
P. Jensen (s. d.). — Reimer, Margrethe, 
g. 1. m. Poul Christensen (s. d.), 2. m. 
P. K. Sølling (s. d.). 

Reinau, C., murermester, 136, 178, 955. 
Reinicke, Henrik, guldsmed, 1612. 
Reitzenstein, Jeanette von, g. m. C. H. A. 

greve Hardenberg-Reventlow (s. d.). 
Rembrandt, 1143. 
Render, Hans (1595), kirkeværge i Toreby, 

1020. 
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Resenhof,  Marcus, guldsmed, 1612. 
Ressendal, Jacob Lauridsen (d. 1633), råd-

mand i Maribo, 76 f.,  g. m. Maren Niels-
datter, 78, 79. 

Reventlow, våben, 504, 555, 557, 561, 695, 
727, 8133, 8142, 816, 986, 987. — Re-
ventlow, slægten, 552, 563. — Revent-
low, Armgard Margrethe, g. m. F. greve 
Ahlefeldt  (s. d.). — Reventlow, Bene-
dicte Louise Agnes comtesse (—1813—), 
632. — Reventlow, Christian Ditlev 
greve (1671—1738), 546, 796, 797, 802, 
825, 999, g. m. Benedicte Margrethe 
Brockdorff  (1678—1739), 981, 986, 987, 
992, 999, 1606. — Reventlow, Chri-
stian Ditlev greve (1710—75), 546, 553, 
558, 559, 560, 621, 689, 1606, g. 1. 
m. Johanne Frederikke Sophie baro-
nesse Bothmer (1718—54), 560, 2. m. 
Charlotte Amalie comtesse Holstein 
(1736—92), 695. — Reventlow, Chri-
stian Ditlev greve (1775—1851), 568, 
g. m. Margrethe Benedicte Qualen (1774 
—1813), 632, 816. — Reventlow, Chri-
stian Ditlev Frederik greve (1748— 
1827), statsminister, 546, 621, 628, 812, 
814, 816, 822, g. m. Frederike Luise 
Sophie Charlotte von Beulwitz (1747— 
1822), 561. — Beventlow, Christian-
Einar Ferdinand Ludvig Eduard greve 
(1864—1929), g. m. Agnes Margrethe 
comtesse Moltke (1866—1941), 816. — 
Reventlow, Christian Frederik greve 
(1743—44), 560. — Reventlow, Chri-
stian Johan Ludvig Conrad greve (1801 
—28), g. m. Polly Holck-Winterfeldt, 
632. — Reventlow, Christiana Benedicta 
comtesse (1745—46), 560. — Revent-
low, Conrad Cai Ditlev greve (1785— 
1840), g. m. Hanne Caroline Rosen-
kilde, 632 f.  — Reventlow, Frederik 
greve (f.  1893), stiftamtmand,  323. — 
Reventlow, Frederik Ernst Detlef  greve 
(1842—44), 561. — Reventlow, Frede-
rik Detlef  greve (1791—1851), 561. — 
Reventlow, Frederikke Juliane Chri-
stina comtesse, g. m. C. A. greve Har-
denberg-Reventlow (s. d.). — Revent-
low, Ide Margrethe, g. m. A. C. Knuth 
(s. d.). — Reventlow, Louise Sybille 
comtesse (1783—1848), 633. — Re-
ventlow, Ludvig Christian Ditlev Fre-

derik Leopold Ernst (1808—35), g. m. 
Adelheit von der Decken, 632. — Re-
ventlow, Luise Frederike, g. m. C. Stol-
berg (s. d.). 

Rhode, Anders Poulsen (d. 1619), g. m. 
Margrethe Christiansdatter (d. 1647), 
1069. — Rhode, Laurids (d. 1707), sog-
nepræst til Yestenskov og Kappel, 
provst, 313. — Rhode,  Peter  (1734—93), 
sognepræst til Utterslev, 538, 543, 544*, 
g. m. Johanne Kaalund, 543. 

Riber, Jens Jacobsen (d. 1634), sogne-
præst til Skovlænge, 440, g. m. Anna 
Due, 423, 425, 426, 439. — Riber, Jo-
hannes (1685), 144. 

Richter, Anna-Christina, 529. — Richter, 
Daniel, 529. — Richter, Eleonore, 529. 
— Richter, Johan-Georg, 529. — Rich-
ter, Maria, 529. — Richter, Maria, 529. 
— Richter, Michael (d. 1677), maler, g. 
m. Anna Jørgensdatter Hemmendorph, 
529. — Richter, Rachel, 529. — Rich-
ter, Ulrik, 529. 

Rigelsen, Andreas (1730), kirkeværge i 
Nakskov, 107, 468, 478, g. m. Karen 
Holm, 118, 125. 

Rigsvåbenet, 220, 275, 389, 474, 555, 607, 
747, 1168, 1270, 1389. 

Riis, Johanne Christine, g. m. H. de Flindt 
(s. d.). — Riis, Peder (1819), byfoged, 
g. m. Anna Cathrine Norman, 933. 

Ringerinck, Hinrich, billedskærer, 1594. 
Ringnis, Jørgen, billedskærer, 1593—98, 

1602, 1608, 1626. 
Ringsing, Rasmus (1665), kirkeværge, 

1069. 
Ritz, Albret  Albretsen  (d. 1621), g. m. Bir-

gitte  Andersdatter,  227, 234, 235, 1593. 
Ritzmann, J. G., klokkestøber, 1620. 
Robbert, jfr. Rubert. — Robbert, Jørgen 

(1625), g. m. Birgitte  Andersdatter,  227, 
234, 235, 1593. 

Rod, Christen Andersen (d. 1655), kirke-
værge i Nysted, g. m. Cathrine Peders-
datter, 199. 

Rodriguetz, Frederik Christian (1668— 
1726), sognepræst i Nakskov, provst, 
125. 

Rodsteen, Frederik (d. 1719), 351. — Rod-
steen, Ide Grubbe (d. 1676), 351. — 
Rodsteen, Jens (d. 1679), g. m. Mar-
grethe Sibylle Barnewitz (d. 1677), 351. 
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— Rodsteen, Knud til Lengsholm, g. m. 
Else Vind (1602—80), 351. — Rod-
steen, Margrethe, g. 1. m. H. Rosen-
krantz (s. d.), 2. m. F. Holck (s. d.). — 
Rodsteen, Markvor (1625—81), admiral, 
g. m. Dorthe Sehested (1637—64), 701. 

Roed, Jørgen, maler, 1622. 
Roese, Jørgen, guldsmed, 1612. 
Roholt, Laurids Nielsen (d. 1688), sogne-

præst til Sdr. Kirkeby, 1384, g. m. Ka-
ren Frederiksdatter, 13872, 1390. 

Rohwerders, Anna Dorothea, g. m. G. M. 
Mohr (s. d.). 

Roland-Hansen, K., maler, 1622. 
Rose, C., guldsmed, 1613. 
Rosenfeld,  Johanne Dorothea, g. m. P. S. 

Alrøe (s. d.). 
Rosenfeldt,  våben, 630. — Rosenfeldt, 

Margaretha Asmusdatter, g. 1. m. Y. H. 
Barthling (s. d.), 2. m. J. T. Ruchrad 
(s. d.). — Rosenfeldt,  Sophie Amalie, 
g. m. H. Ehlers (s. d.). 

Rosengaard, Karine, g. m. N. Lunge (s.d.). 
Rosenkilde, Hanne Caroline, g. m. C. C. D. 

greve Reventlow (s. d.). — Rosenkilde, 
Peder, snedker, 1627. 

Rosenkrantz, våben, 188, 320, 541, 598, 
727, 988, 990, 991, 1226, 1322, 1430. — 
Rosenkrantz, Elisabeth, g. m. F. Rant-
zau (s. d.). — Rosenkrantz, Erik (1612 
—81), g. m. Margrethe Skeel (1626— 
47), 320. — Rosenkrantz, Frantz 
(—1617—), 933. — Rosenkrantz, Gott-
lob baron (1803—84), gehejmekonfe-
rensråd, 715. — Rosenkrantz, Helvig 
(—1630—), 998. — Rosenkrantz, Hol-
ger (1657—90), g. m. Margrethe Rod-
steen (1664—1711), 701. — Rosen-
krantz, Jacob (1567—1616) til Arre-
skov, 615, g. m. Pernille Gyldenstierne 
(1576—1622), 414, 615. — Rosenkrantz, 
Jørgen baron (1846—1912) til Sophien-
dal, g. m. Anna Juel (1863—1945), 718, 
728. — Rosenkrantz, Helvig, g. m. B. 
Rud (s. d.). — Rosenkrantz,  Jørgen 
(1637—60), 993*, 994, 999. — Rosen-
krantz, Mette (1617—31), 998. — Ro-
senkrantz, Otto (d. 1525), til Boller, 996. 
— Rosenkrantz,  Palle  (1587—1642) til 
Krenkerup, 230, 728, 981, 982, 986, 992, 
1201, 1236, g. 1. m. Helvig Rantzau 
(1600—18), 990, 993, 998, 2. m. Elisa-

beth Rosensparre (1592—1627), 985, 
986, 990, 993, 1606, 3. m. Lisbet Lunge 
(1610—59), 188, 988, 990, 993*, 994, 
9983, 1226, 1322, 1430. — Rosenkrantz, 
Yarinka, g. m. J. Wichfeldt  (s. d.). 

Rosenkrantz-Huitfeldt,  Charlotte Eme-
rentze baronesse, g. m. F. Råben (s. d.). 

Rosenquist, Jacob Clausen (1649), sogne-
præst til Slemminge, 1031. — Rosen-
quist, Rasmus Sørensen (d. 1639), sog-
nepræst til Vaalse, 1212, g. m. Kirsten 
Hansdatter (d. 1673), 1214. — Rosen-
quist, Jacob Jacobsen (1693), kirke-
værge i Nysted, 186, 194, 196, g. m. 
Abel Pedersdatter Mes, 190. 

Rosensparre, våben, 916, 984, 986, 9902, 
991, 992, 1430. — Rosensparre, Anne 
(d. o. 1555), g. m. Axel Urne, 916. 
Rosensparre, Elisabeth, g. 1. m. A. 
Brahe (s. d.), 2. m. P. Rosenkrantz (s. 
d.). — Rosensparre, Oluf  (1559—1624), 
g. m. Elisabeth Gyldenstierne (d. 1638), 
992, 998. 

Rosenstand Goiske, Christian Ludvig (d. 
1777), 11692. — Rosenstand Goiske, 
Jens (1746—77), sognepræst til Gunds-
lev, g. m. Anna Catharina KierulfT 
(1745—1805), 11692. — Rosenstand 
Goiske, Peder (1746), professor,  g. m. 
Maria Benedicte von Kneiln, 1169. 

Rosenørn, våben, 1340. — Rosenørn, 
Peter Otto (1708—51), amtmand, 239, 
1343, g. m. Eva Margrethe Grüner 
(1708—60), 1340. 

Rosenørn-Lehn, våben, 916. — Rosenørn-
Lehn, slægten, 961. — Rosenørn-Lehn, 
Christiane Henriette baronesse, født 
Barner (1788—1860), 954, 976. — Ro-
senørn-Lehn, Margrethe baronesse, g. 
m. greve A. W. Knuth (s. d.). — Ro-
senørn-Lehn, Otto Ditlev baron (1821 
—92), 239, 954, 970. 

Ross (1885), kantor i Maribo, 55, 87. 
Rostorp, Hans (15. . ) til Bardevig, 288. 

— Rostorp, Margrethe, g. m. M. Søn-
nichsen (s. d.). 

Rostrup, våben, 182. — Rostrup, Anna, 
g. m. L. Lund (s. d.). — Rostrup, Hans 
(1627—84), sognepræst i Nakskov, 116. 

Rotfeld,  våben, 182, 1389. — Rotfeld, 
Ellen,  g. m. M. Falster (s. d.). 

Rothe, Caroline, g. m. C. A. Stampe (s. d.). 
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— Rothe, Eigil, maler, 1622. — Rothe, 
Marie, g. m. O. Stampe (s. d.). 

Rothkirck, Kirstine, g. 1. m. J. Hartvig-
sen (s. d.), 2. m. E. Steensen (s. d.). — 
Rothkirck, Wenzel (1597—1655), g. m. 
Kirsten Reedtz (1610—46), 416. 

Rothschütz, Anna Sophia von, g. m. R. v. 
Bunaw (s. d.). 

Roy, Adam (d. 1690), sognepræst til Maj-
bølle, 979, g. m. Anna Kierulff,  979. 

Rubbelykke, Margrethe Clemensdatter, g. 
m. P. Thomesen (s. d.). 

Rubens, maler, 1623. 
Rubert, jfr.  Robbert. — Rubert, Anna 

Jørgensdatter, se Nyekiøbing. — Ru-
bert, Jens (1584), kirkeværge i Nykø-
bing, 227. 

Ruchrad, våben, 630. — Ruchrad, Anna-
Maria (d. 1681), 545. — Ruchrad, Anna-
Sophia (d. 1684), 545. — Ruchrad, Chri-
stian (d. 1680), 545. — Ruchrad, Chri-
stian (d. 1685), 545. — Ruchrad, Jens 
Theophili (d. 1709), sognepræst til Ve-
sterborg, 628, 630, g. m. Margaretha 
Asmusdatter Rosenfeldt  (d. 1712), 628, 
630. — Ruchrad, Maria, g. m. H. Brun 
(s. d.). — Ruchrad, Mauritius Theophili 
(1642—1706), sognepræst til Utterslev, 
544, 545, 628, 630, g. m. Anna Chri-
stensdatter Hammer (1655—91), 5442. 
— Ruchrad, Theophilus Mauritsen(1611 
—68), g. m. Birgitte Jensdatter (1618 
—94), 630. 

Rud, våben, 198, 348, 397, 509, 538, 541, 
543, 598, 605, 913, (975), 1019, 1373. 
Rud, Birgitte, g. m. A. Urne (s. d.). — 
Rud,  Borchard  (1592—1647), 1599, 1606, 
g. m. Helvig Rosenkrantz  (1601—72), 
538, 541, 598, 599, 613, 614, 615. -
Rud, Corfits  (1573—1630) til Rudbjerg-
gaard, 349. — Rud,  Eiler  (1555—1618), 
g. m. Margrethe  von Papenheim (1561—-
1619), 538, 605, 613, 614, 615. — Rud, 
Erik (1519—77), admiral, g. m. Anne 
Hardenberg (d. 1575), 1019. — Rud, 
Jørgen (1517—71), til Vedby, 198, 614. 
— Rud,  Karen,  g. m. P. Grubbe (s. d.). 

Rud, Knud (1556—1611), g. m. 
Ellen Marsvin (1572—1649), 348, 509. 
— Rud, Lene, g. m. Jørgen Grubbe (s. 
d.). -— Rud, Margrethe Pedersdatter, g. 
m. Z. P. Danchel (s. d.). — Rud, (Otte, 
Danmarks Kirker, Maribo amt 

f.  1557?), 198. — Rud, Peder Rasmus-
sen (1605—73), sognepræst til Øster 
Ulslev, 1069. 

Rumohr, våben, 182, 976. — Ruinohr, 
Alexander (1662), g. m. Karen Anders-
datter Skytte, 976, 1305. 

Rybmordts, Lowigs (d. 1659), major, 125. 
Rye, Henrik (1679), ridefoged,  g. m. So-

phia Christina Walter (1657—79), 83. 
Ryge, Dorothea Margaretha, g. m. H. 

Brügmann (s. d.). 
Raedel, Georg, maler, 1622. 
Rødbye, Hans, snedker, 1627. 
Rødsteen, Peder (1714), kgl. ridefoged,  g. 

m. Margrethe Eggers, 1114. 
Rønnow, våben, 1047. — Rønnow, Eiler, 

se Eiler. 
Roepstorff,  Charlotte Frederikke de, g. m. 

C. L. greve Juel-Vind-Frijs (s. d.). — 
Roepstorff,  Christian Carl August (1798 
—1870), overstaldmester, 618. 

Rørbye, maler, 1408. 

SAW (1646), g. m. GRVA, 1077. 
SB (1575), Tingsted, 1320. 
SBHSD (1674), Tillese, 348. 
SKD (16. . ) , Nysted, 200. 
SL, guldsmed, 1613. 
SNR (1595), Horbelev, 1444. 
SOIS (o. 1575), g. m. MSD, Vaabensted, 

930. 
SP (1920), Vindeby, 528. 
SP, guldsmed, 1613. 
SPPS (1828), Systofte,  1334. 
SPS (1702), Fuglse, 723. 
SW (1722), Rødby, 168. 
SWLS (1631), kirkeværge i Kippinge, 

1236. 
Sachsen, våben, 389, 607. 
Sadeler, J., maler, 1623. 
Sadolin, våben, 1468. — Sadolin, Abigael, 

g. m. Hans Hansen (s. d.). — Sadolin, 
Anne Jørgensdatter, g. m. H. C. Cassel 
(s. d.). — Sadolin, Hans Theophili (d. 
1674), sognepræst til Horbelev, 1437, 
1440, g. m. Margrethe Jacobsdatter (d. 
1678), 1444. — Sadolin, Jacob (d. 1701), 
sognepræst til Horbelev, provst, g. m. 
Anne Jesdatter, 1444 f.  — Sadolin, Jør-
gen (d. 1650), sognepræst til Stokke-
marke, 466. — Sadolin, Theophilus 
Hansen (d. 1612), sognepræst til Aa-
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strup, 1468, 1472, g. 1. m. Anna Chri-
stensdatter (d. 1592), 1474, 2. m. Anna 
Steffensdatter,  1474. 

Salomon, bygmester, 1606. — Salomon 
(1220), munk, 908. 

Saltensee af  Linde, våben, 183. 
Samsing, Jørgen Jæphtasøn (1736), 893. 
Samsøe, Anna Scolastica, g. m. F. Amager 

(s. d.). 
Samuel Badsker, g. 1. m. Bodil Chri-

stophersdatter, 2. m. Else Hansdatter 
(d. 1620), 82. — Samuel, Jan (d. 1736), 
sognepræst til Vesterborg, 630. 

Samuelsen, Antonius (d. 1622), Maribo, 83. 
Sandersdatter, Anna (d. 1619), 288. 
Sandersen, Daniel (d. 1619), 288. 
Sandrue, Sophie Charlotte, g. m. J. F. 

Boeck (s. d.). 
Sanger, David (1823), orgelbygger fra 

Halle, 1624. 
Sasse, Ivan, se Ivan. 
Satterup, Laurids (1732—88), sognepræst 

til Danmare, g. 1. m. Ellen Christine 
Falchenberg, 2. m. Margaretha Sophia 
Friis, 339. 

Saxtorp, Marion, maler, 1622. 
Saxtrup,  Niels  Pedersen  (d. 1686), kapel-

lan i Nakskov, sognepræst, 116 f.,  117, 
122, 124. 

Schack, Niels Rosenkrantz (1680—1731), 
generalmajor, 733, g. 1. m. Sophie He-
devig von Råben (1694—1726), 733. — 
Schack, Otto von (1671—1719), major, 
733. 

Schade, Frantz Henrik (d. 1776), sogne-
præst til Rødby, 167. 

Schagen, våben, 768, 770. -— Schagen, 
Eleonora Catharina von, g. m. H. U. v. 
Lützow (s. d.). 

Schantelaug, F., maler, 1622. 
Scharvin,  Rasmus Pedersen  (d. 1674), sog-

nepræst til Nørre Vedby, g. m. Elisa-
beth Lassen (d. 1728), 1176, 1178, 1183*, 
1184, 1186. — Scharvin, Rasmus Ras-
mussen (1669—1723), 274, 276, 282. 

Scheel, Anders Jensen, guldsmed, 1351, 
1613. — Scheel, Hans Andersen, guld-
smed, 1613. — Scheel, Henning (1758 
—80), 289. — Scheel, Jørgen (1713— 
93), byfoged  i Stubbekøbing, 274, 281, 
g. m. Cathrine . . . 289. 

Schiern, Beate Caroline Petrine Adelaide, 

g. m. L. N. Boisen (s. d.). — Schiern, 
Dore, g. m. A. N. Boisen (s. d.). — 
Schiern,  Hans  Christian  Nielsen  (d. 
1764), sognepræst til Halsted, 610. — 
Schiern,  Niels  (1742—1819), sogne-
præst til Halsted, 605, 610. 

Schive, Maria Catharina, g. m. I. A. 
Hiorth (s. d.). 

Schiødte, Erik, maler, 1622. 
Schiøt, Anna Sophie, g. m. F. Krag (s. d.). 
Schmidt, urmager, Maribo (1791), 1630. 

Schmidt, A. C., maler, 1622. — 
Schmidt, Margrethe Christierne, se John-
sen. — Schmidt, Marie Dorthea, g. 
Gentz (s. d.). 

Schmøe, Anne Kathrine, g. Mentzler 
(s. d.). 

Schneider, snedker (1812), 1627. 
Schou, Christen Jespersen (d. 1710), sog-

nepræst til Fejø, g. m. Sille Maria Pe-
dersdatter Worm, 874. 

Schouboe, Søren (1772—1830), sogne-
præst til Vigsnæs, 964. 

Schougaard, Hanne Frederikke Abraha-
mine (1844—1937), 894. — Schou-
gaard, Jørgen Peter (1776—1844), kam-
merråd, g. m. Hanne Sophie Abraha-
mine Hesselberg (1815—45), 894. 

Schouw, Jacob, guldsmed, 1612. 
Schow, Niels Rasmussen (1632—85), sog-

nepræst i Gloslunde, g. m. Margrethe 
Hansdatter (1646—87), 65, 81. 

Schowert, Johan Jørgen, guldsmed, 1612. 
Schovstrup, Charlotte Amalie, g. m. N. 

Holm (s. d.). — Schovstrup, Peter 
Didrichsen, se Didrichsen. 

Schrader, Christian, guldsmed, 1612. 
Schrøder, Abel d. æ., billedskærer, 1591, 

1627. — Schrøder, Abraham (1662— 
1726), sognepræst til Torkildstrup, 1154, 
1156. — Schrøder, C. C. F., guldsmed, 
1612. 

Schwartz, Christoph, maler, 1623. 
Schytte,  Anders  (16. . ) , livlæge, g. m. 

Giertrud  Henriksdatter,  235*, 236, 700. 
-— Schytte,  Karen  Andersdatter,  g. 1. m. 
Oluf  N. Lundt (s. d.), 2. m. Kn. Bent-
zen (s. d.). —- Schytte, Oluf  Thøgersen 
(d. 1654), sognepræst til Tingsted, 1322. 
— Schytte,  Sophie  (d. 1623?), 699*, 700. 

Schøler, Ditlev (1681), g. m. Dorthea 
Lucin, 1015. 
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Schøn, Peter (1665), apoteker, rådmand, 
1477. 

Seball, Wolff  (d. 1659), fændrik,  125. 
Seehusen, Hansine Petrea, g. Krøyer (se 

der). 
Sehested, Dorthe, g. m. M. Rodsteen (s. d.). 
Seidelin, Hans (1701—90), sognepræst til 

Gloslunde, 363. — Seidelin, Karen 
Sophie, g. m. L. J. Benzon (s. d.). 

Selby, Charles Borre baron (1778—1849), 
til Ourupgaard, 1327. 

Seubern, Catharina von (d. 1640), g. 
Rauchhauvt, 239. 

Severin, J. F. (1762), degn i Kippinge, 
1221, 1226. 

Seyling, Christian Christiansen (d. 1667), 
degn, g. m. Maria Hansdatter (d. 1671), 
995. — Seyling, Hans Christiansen 
(1671), 996. 

Sibbern, H. S., arkitekt, 1606. 
Sidelmand, Gregers Andersen (d. 1725), 

sognepræst til Gloslunde, g. m. Doro-
thea Treschow, 361. 

Sidelmann, Giordt Gregersen (d. 1758), 
sognepræst i Arninge, 326. 

Sidenborg, Hans Clausen (d. 1728), ma-
gister, sognepræst til Taagerup, g. m. 
Anna Maria Lundt, 168. 

Sidenius, Edvardine, født  Dyssel (o. 1796), 
85. — Sidenius, Isaac (d. 1780), sogne-
præst til Nørre Vedby, g. 1. m. Abild 
Maria Jensdatter, 1186. 

Siersted, Niels (1743), byfoged  i Maribo, 
509, 510. 

Sigvardt, Katharina Maria, g. m. F. C. 
Krag (s. d.). 

Silm, Mathias, guldsmed, 1612. 
Simonsen, Anders (1733), Falkerslev, 1452. 

— Simonsen, Hans (1549), sognepræst 
til Fuglse, 465. — Simonsen, Hans 
(1659), kirkeværge, Fæmø, 890. — 
Sim[onsen], Lav[ridsl (1593), Købelev, 
507. — Simonsen, Niels (1655), Skør-
ringe, g. m. Karen Clausdatter, 823. 

Sivertsen, Kjeld, gørtler, Nykøbing, 1614, 
1621. — Sivertsen, Sivert, guldsmed, 
1612. 

Siøe, Niels Caspersen (1734), købmand i 
Sakskøbing, g. m. Mette Nielsdatter, 
142, 151, 154. 

Skeel, våben, 320. — Skeel, Margrethe, 
g. m. E. Rosenkrantz (s. d.). 

Skelskør, Hans Hansen (d. 1680), sogne-
præst til Holeby, g. m. Inger Hansdat-
ter (d. 1700), 761. 

Skildorph, Dorothea, g. m. J. Engberg 
(s. d.). — Skildorph, Mads Madsen (d. 
1676), sognepræst til Ønslev, 1292, g. 1. 
m. Anna Jørgensdatter Rubert Nye-
kiøbing, 1293, 2. m. Margrethe Peders-
datter Tuxen (1646—1720), 1293. 

Skinkel, våben, 190. — Skinkel, Karen, 
g. m. A. Dresselberg (s. d.). 

Skiøttens, Ursula (1679), Nykøbing, 1226. 
Skobe, våben, 183. 
Skonning, Hans (1702), kirkeværge i 

Gundslev, 1168. 
Skotte, se Williamsen. 
Skouboe, se Schouboe. 
Skovgaard, J. Th., maler, 1622. 
Skram, våben, 727. 
Skricke, Hemming Pedersen (1635), g. m. 

Karen Olesdatter, 1128. — Skricke, 
Niels Pedersen (d. 1664), rådmand i 
Stubbekøbing, g. 1. m. Dorete Clausdat-
ter, 2. m. Johanne Olesdatter, 286. — 
Skricke, Peder Hemmingsen (d. 1635), 
1128. 

Skrike, se Skricke. 
Skriver,  Hans,  g. m. Dorete (1584), 72. — 

Skriver, Jørgen Hansen (d. 1617), g. m. 
Birgitte Hansdatter Lunde (d. 1646), 
1477. — Skriver, Peter (1581), Utterslev, 
542 f. 

Skytte, våben, 976. — Skytte, Karen An-
dersdatter, g. m. A. Rumohr (s. d.). 

Sluter, Claus, billedskærer, 1583. 
Smed, Hans Jørgensen, se Jørgensen. — 

Smed, Peder Rasmussen (15. .), 730. — 
Smed, Rasmus (15. .) , 730. 

Smidt, C. M., 40. — Smidt, Christian, or-
gelbygger, 1624. — Smidt, Hans (1674), 
1146. — Smidt, Lars Thomesen, tin-
støber, 1614. 

Smidth, Jens Hansen (1769—1847), sogne-
præst, professor,  244, 1475. 

Smit, Hans (1554), kirkeværge i Stokke-
marke, 463. — Smit, Jens (1584), kirke-
værge i Vindeby, 528. 

Smith, Gustav til Rudbjerggaard, jæger-
mester, 340. 

Snistrup, Sigvardt (1665—1729), sogne-
præst til Kippinge, provst, 1144, 1242. 

Snæring, Rasmus Hansen (1640—1713), 
106* 
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sognekapellan i Rødby, g. m. Cidsel 
Volrathsdatter Randorph, 165. 

Snøde, Rasmus Nielsen (1595—1659), sog-
nepræst til Vestenskov, 313. 

Soelberg, Anna Knudsdatter, g. m. M. 
Waarde (s. d.). 

Soelgaard, Jens Rasmussen (1702—43), 
sognepræst til Eskilstrup, 1308. — Soel-
gaard, Niels (d. 1648), sognepræst til 
Nørre Alslev, 1201. 

Sommer, Anna, g. m. J. Daldorf  (s. d.). 
Sophie af  Meeklenburg-Schwerin (1557— 

1631), Frederik II's dronning, 215, 217, 
218, 227, 230, 231, 232, 274, 275, 599, 
717, 1319, 1341, 1362, 1364, 1374, 1606. 

Sophie Amalie af  Braunschweig-Lüneburg 
(1628—85), Frederik III 's dronning, 
474, 505. 

Sorterup, Jørgen (1787), gæstgiver, g. m. 
Anna Cecilie Toxværd, 1294. 

Sparre, våben, 403, 711, 779, 831, 1048, 
1106, 1146. — Sparre, Anna, g. m. L. 
Grubbe (s. d.). — Sparre, Emmeke (d. 
1613), 389, 402. — Sparre,  Jep  Torbern-
sen (d. 1557), 1132, 1133, g. m. Elsebe 
Grubbe (d. 1601), 1145*. — Sparre, Jens 
(1577—1632) til Sparresholm, g. m. Sid-
sel Parsberg (1585—1640), 701. 
Sparre, Susanne, g. m. E. Kaas (s. d.). 

Speets, Anna, g. m. S. Walter (s. d.). 
Spend, våben, 1145. — Spend, Else So-

phie, g. m. L. Pontoppidan (s. d.). 
Spærle (runesten), 676. 
Staal, Anna, født  Flint (1711—71), 289. 

— Staal, Ditlev, hofagent,  g. m. Karen 
Berrig (1748—1810), 288. — Staal, En-
gel Kirstine (1744—59), 289. — Staal, 
Hans Pedersen (1702), 978. — Staal, 
Karentine (1776—97), 289. 

Staalhof,  Anne Henriksdatter (1636—52), 
512. 

Stadager, Peder Jørgensen (d. 1717), sog-
nepræst til Aastrup, 1472. 

Stahl, Jørgen, klokkestøber, 1620. 
Stampe, våben, 1454. —- Stampe, Carl 

Adolph (1766—1831) til Skjørringe, 
1455, g. m. Caroline Rothe (1766— 
1845), 1455. — Stampe, Caroline (1819 
—27), 1454. — Stampe, Ole (1717—85) 
til Skjørringe, justitsråd, 1451, g. m. 
Marie Rothe (1738—1811), 1454. 
Stampe, Ole Henrik (1792—1831), 1455. 

— Stampe, Oluf  Henrik (1842—46), 
1455. 

Stanley, Simon Carl, billedhugger, 1608, 
1627. 

Starup, I., orgelbygger, 1624. 
Stauning, Jørgen (1739—1814), sogne-

præst, sidst i Stege, 53, 70. 
Stawenow, Joachim (d. 1620), 1358. 
Steecher, konduktør, 54. 
Steen, C. (1802), 478. 
Steensen, våben, 539. Steensen, fami-

lien, 50. — Steensen, Anna Margrethe 
(1676—93), 415. — Steensen, Barbara 
(1629—60), 415. — Steensen, Barbara 
Kirstine, g. m. M. baron Holck (s. d.). 
— Steensen, Erik (1590—1653) til Sølle-
stedgaard, 1606, g. m. Barbara Mor-
mand (1595—1646), 410, 414, 415. — 
Steensen, Erik (1638—1701) til Skov-
gaard, g. m. Kirstine Rothkirck (1637 
—1706), 415, 416. — Steensen, Hans 
Eriksen (1635—74), 415. — Steensen, 
Hans Knudsen (1559—94) til Steens-
gaard, 495, g. m. Margrethe Basse 
(1552—1611), 415. —- Steensen, Joachim 
Frederik (d. p. 1693) til Asserstrup, 468. 
— Steensen, Knud (d. 1575) til Lundby, 
g. m. Anne Lunge (d. 1602), 495. — 
Steensen, Sophie, g. m. F. v. Winter-
feldt  (s. d.). 

Steenstrup, Hans Resen (1770—1841), 
sognepræst til Karleby, stiftsprovst, 
1412, g. m. Johanne Magdalene From 
(1771—1832), 1411. 

Steenwinckel, Oluf,  arkitekt, 1606. 
StefTensdatter,  Anna, g. m. T. H. Sadolin 

(s. d.). 
Stein, Th., billedhugger, 1627. 
Stenbock, Magnus (1664—1717), svensk 

hærfører,  417. 
Stevning, Jens Nielsen, bager, g. m. Ca-

thrine Elisabeth . . . (d. 1795), 1478. 
Stistrup, Thøger (1729—86), sognepræst 

til Skelby, g. 1. m. Christina Busch (d. 
1780), 1366, 2. m. Karen Krog Holm-
sted (1753—1828), 1366. 

Stolberg, Christian greve (d. 1820), g. m. 
Luise Frederikke Reventlow (d. 1824), 
561. 

Storck, H. B., professor,  1606. 
Storm, Friderich (1732), oberstløjtnant, 

1474, 1475. 
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Strahlborn, Laurentius, klokkestøber, 
1620. 

Strangesen, våben, 183. — Strangesen, 
Niels (1655), murmester i Nakskov, 100. 

Stry, Svend (1702), kirkeværge i Gundslev, 
1168. 

Stub, Maren Pedersdatter, g. m. C. S. 
Fischer (s. d.). 

Stud, Oluf  Thomesen (d. 1618), sogne-
præst i Nysted, 188, 198, g. m. Mårene 
Christensdatter, 187. 

Sture, våben, (975). 
Styg Kecet (Kec) (13. .) , 1193. 
Styrk, Henrik, g. m. Else Lauridsdatter 

(d. 1728), 1060. 
Støcken, våben, 556, 625, 6262, 627, 645. 

— Støcken, Abigael Maria von, g. m. 
P. Brandt (s. d.). —- Støcken, Anna Ca-
thrine Folkmarsdatter, g. m. P. P. Dan-
chel (s. d.). — Støcken, Christian von 
(1694—1762) til Gammelgaard, 372,379. 

Sundberg, Frederik Martinus, billedskæ-
rer, 1627. 

Suhr, familien,  181. — Suhr, Anna (1711 
—27), 203. — Suhr, Anne, født  Zimmer 
(1720), 1330. — Suhr, Claus (1711), g. 
m. Anna Marie Lund, 203. — Suhr, 
Frederik (1644—1706), amtsforvalter, 
kammerråd, 181, 183, 195, g. m. Ca-
thrine Peders (1636—1706), 185, 203. — 
Suhr, Frederik (1735), amtsskriver ved 
Aalholm, 1113. — Suhr, Frederikke Ca-
thrine, g. m. M. Muller (s. d.). — Suhr, 
Johan Bernt (1741—77), sognepræst til 
Købelev, provst, 195. — Suhr, Johan 
Christopher (1676—1711), sognepræst 
til Nørre Vedby, 1357. —- Suhr, Johan 
Peter (1712—85), borgmester i Køben-
havn, 195. — Suhr, Johannes Horne-
mann (1722—85), sognepræst i Hun-
seby, provst, 195. — Suhr, P. (forment-
lig Peder, 1678—1735, sognepræst til 
Utterslev), 1357. — Suhr, Sophie Ama-
lie, g. m. L. J. Benzon (s. d.). 

Svan, Laurids Rasmussen (17. . ) , sogne-
foged,  1325. 

Swane, Birgitte, g. m. S. Ingemann (s.d.). 
Svane, Chr. Abrahamsen, orgelbygger, 

1624. — Svane, J. C., guldsmed, 1138. 
— Svane, Jørgen, guldsmed, 1409. 
Svane, Lars, kaptajn, g. m. Johanne 
Marie Harbow (1726—96), 1137, 1147. 

Sveistrup, Jens, guldsmed, 1612. 
Svend maler, 1622. 
Svendsdatter,  Mette,  g.m. N.Winther (s.d.). 
Svendsen, Anders (1584), kirkeværge i 

Vindeby, 528. — Svendsen, Anders, 
Maribo (1604), 74. — Svendsen, Ca-
thrine Marie, g. m. Johs. Petersen (s. d.). 
— Svendsen, Niels (1700), København, 
g. m. Emerentze Sørensdatter, 1228, 
1256. — Svendsen, Peder (1686), sogne-
foged  i Vindeby, g. m. Maren Laurids-
datter, 528. — Svendsen, Svend (1733), 
Falkerslev, 1452. 

Sverige, våben, 183. 
Svindinge, Christopher Jørgensen (d. 

1623), sognepræst til Torkilstrup, 1147, 
g. m. Cathrine Jørgensdatter (d. 1631), 
1146. 

Svingelberg, Willads Nielsen, guldsmed, 
1613. 

Synderborg, Jacob, guldsmed, 1613. 
Sythes, Hans (d. 1676), g. 1. m. Maren 

Bremer, 2. m. Susanna Engberg, 288. 
Sæding, Jens, snedker, 1627. 
Sølling, Peder Knudsen (1710), g. m. Mar-

grethe Reimer, 83. 
Sønderup, Kirsten (d. 1781), født  Lexou, 

1478. — Sønderup, Niels (17. . ) , 1478. 
Sønnichsen, Hans (d. 1600), Stubbekø-

bing, 287. — Sønnichsen, Kirstina (d. 
1598), Stubbekøbing, 287. — Sønnich-
sen, Magnus (d. 1624), rådmand i Stub-
bekøbing, 274, 282, 287, g. m. Mar-
grethe Rostorp (d. 1616), 288. — Søn-
nichsen, Sønnich (d. 1602), Stubbekø-
bing, 287. 

Sørensdatter, Anne (d. 1647), Maribo, 80. 
— Sørensdatter,  Dorete, g. m. H. Jensen 
(s. d.). — Sørensdatter, Dorothea, g. m. 
P. L. Tuxen (s. d.). — Sørensdatter, 
Emerentze, g. m. N. Svendsen (s. d.). — 
Sørensdatter, Maren, g. m. J. C. Brun 
(s. d.). — Sørensdatter, Margrethe, g. m. 
N. H. Vingaard (s. d.). — Sørensdatter, 
Mette, g. m. M. D. Busk (s. d.). 

Sørensen, Anders, murermester (1726), 
160, 179. — Sørensen, Anders (1571— 
1631), sognepræst til Horslunde, provst, 
559, g. m. Elisabeth Hansdatter (d. 
1659), 559. — Sørensen, Christian, guld-
smed, 1612. — Sørensen, Hans, Stubbe-
købing, g. m. Marine . . . (d. 1618), 288. 
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— Sørensen, Jacob (1685), islandsk køb-
mand, g. m. Sidsel Aagesdatter, 1228. 
— Sørensen, Jens (1739—1803), sogne-
præst til Stadager, g. m. Charlotte He-
gelund (1747—91), 1271. — Sørensen, 
Johanne, g. m. T. Baden (s. d.). — Sø-
rensen, Knud (d. 1626), borger i Ny-
købing, g. m. Maren Pedersdatter (d. 
1645), 1099. — Sørensen, M., orgelbyg-
ger, 1624. — Sørensen, Margrethe, g. 
Clausen (s. d.). — Sørensen, Mathias, 
urmager, 1630. — Sørensen (?), Niels 
(1602), Sakskøbing, 152. — Sørensen, 
Peder (d. 1589), sognepræst i Nykøbing, 
227, 230. — Sørensen, Peder, købmand 
i Nysted, g. m. Maren Jørgensdatter 
Ellegaard (1650—1718), 1051. — Sø-
rensen, Rasmus (d. 1681), proprietær, 
g. m. Dorethe Nielsdatter, 530. — Sø-
rensen, Søren  (d. 1639), borgmester i 
Maribo, g. 1. m. Sidsel  Frandsdatter  (d. 
1630), 78, 2. m. Margrethe  Albrechtsdat-
ter (d. 1657), 58, (62), 78. — Sørensen, 
Thøger (162.), Maribo, 76. — Sørensen, 
Tyge,  rådmand i Nakskov, 112, g. m. 

, 111*. 

T., guldsmedemærke, 1613. 
TOS, stenhugger, 646. 
TRS (1660), Danmare, 336. 
Tams, Anders, snedker, 1627. 
Tank, Erik (1665), kirkeværge, 1069. 
Tarp, Anders, snedkermester, 1627. 
Termansen, N. J., konservator, 1622. — 

Termansen, Niels, konservator, 1622. 
Tersling, Hans (1735—85), kancelliråd, 

1263, 1272, g. m. Kristine Hofgaard 
(1754—1806), 1272. — Tersling, Mette 
Helene, g. m. C. Hincheldey (s. d.). 

Tessin, Henrik, klokkestøber, 1620. — 
Tessin, Nicolai, maler, 1623. 

Thaning, Wilhelm (1790—1848), sogne-
præst til Hunseby, 921. 

Thaulow, Bodil Marie, g. m. R. Møller 
(s. d.). 

Thessen, Nicolaus, se Tessin. 
Thestrup, Ellen (1683—94), 124. — The-

strup, Frands (1654—1735), biskop, 
125, 468, 478, g. 1. m. Else Mule (1658 
—97), 124, 2. m. Magdalene Borne-
mann (d. 1715), 122, 123. — Thestrup, 
Ole (1613—73), sognepræst i Dalby, g. 

m. Christine Moth, 123. — Thestrup, 
Ole Frandsen (1684—1736), sognepræst 
til Danmare og Tillese, 351. — Thestrup, 
Peder (1744—1813), justitsråd, 1263. 

Thim, Reinholt, maler, 1623. 
Tholomæus (1264), sognepræst til Hun-

seby, 908. 
Thomasdatter, Else, g. m. J. E. Willer (s. 

d.). — Thomasdatter, Gunder, g. m. 
Mikkel Madsen (s. d.). — Thomasdatter, 
Margrethe, g. m. Chrf.  Jørgensen (s. d.). 
— Thomasdatter, Marine, g. 1. m. D. 
Willumsen (s. d.), 2. m. Rasmus Lau-
ridsen (s. d.). 

Thomesen, Peder (d. 1653), sognepræst til 
Hunseby, g. m. Margrethe Clemensdat-
ter Rubbelykke, 920. 

Thomsen, snedker i Nykøbing (1828), 206. 
— Thomsen, urmager, 1356. — Thom-
sen, August, maler, 1623. — Thomsen, 
Christen (1686), Karleby, 583. — Thom-
sen, Esben, maler, 1623. — Thomsen, 
Mikkel (d. 1620), g. m. Karen Peders-
datter (d. 1629), Stubbekøbing, 283. — 
Thomsen, N. (1860), Vindeby, 528. — 
Thomsen, Niels (d. 1686), sognefoged  i 
Herredskirke, g. m. Bodil Nielsdatter, 
583. — Thomsen, Peder (16. . ) , råd-
mand i Nakskov, g. m. Kirsten Johans-
datter Brun, 125. 

Thorborg, Helvig Wernersdatter, g. m. 
L. P. Wærløs (s. d.). 

Thore (runesten), 351. 
Thorlacius,  J.  P. A. (1861—1942), sogne-

præst til Købelev, provst, 512. 
Thornam, orgelbygger, 1624. 
Thorning, Jens Chr., guldsmed, 1612. 
Thorsen, Anne, g. m. H. W. Berg (s. d.). 

— Thorsen, Christen (1773—1843), kam-
merråd, g. m. Christiane Frederikke En-
gel (1787—1856), 496. 

Thorsteinsson, Sivert, guldsmed, 1612. 
Thorvaldsen, Bertel, billedhugger, 1627. 
Thott , våben, 730. 
Thura, Laurids Pedersen (1598—1655), 

sognepræst i Nykøbing, provst, 1292, 
1437. — Thura, Lauritz de, arkitekt, 
30, 32, 52, 1606. 

Thurah, Sophie, g. m. P. C. Ønsløv (s. d.). 
Thustrup, Jørgen (1867), skipper, 903. 
Thøgersen,  Anders  (d. 1630), sognepræst 

til Badsted, g. m. Gunder Jacobsdatter, 
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997*, 998. — Thøgersen, Niels (1601), 
sognepræst til Tillese, 349. 

Tiisen, Jestaysen (1705), 222. 
Tisted, Poul Jensen (d. 1657), sognepræst 

til Tirsted, g. m. Birgitte Pedersdatter, 
817. 

Tisdorph, Kirsten Henriksdatter, g. m. 
M. Hansen (s. d.). 

Tiursen, Jørgen (d. 1613), foged,  349, g. m. 
Maren Nielsdatter, 351. 

Tobiesen, Frederik Holmsted (1764-— 
1849), sognepræst til Vindinge, 335. 

Todde, våben, 182. 
Toft,  Jørgen, 144, g. m. Maria, 142. — 

Toft,  Jørgen, murermester, 179. 
Tofte,  Anne, g. m. J. H. Neander (s. d.). 
Toke (runesten), 351. 
Top, Hans Pedersen (d. 1730), g. m. Gun-

der Pedersdatter Lund (d. 1726), 121. 
-— Top, Jacob Pedersen (d. 1706), sog-
nepræst til Købelev, 513, g. m. Else 
Jensdatter Fers, 506, 512. 

Torchilsen, Hans (d. 1629), tolder og råd-
mand i Stubbekøbing, g. m. Anne Chri-
stensdatter, 283. 

Torkildsen, Niels, våben, 1019. — Tor-
kildsen, Niels (d. 1553), kongens kapel-
lan, 1013, 1019. 

Tornov, Hans Henriksen (d. 1603), sogne-
præst til Utterslev, 543, 544. 

Torp, Hans Jacobsen (1690), 125, g. m. 
Margrethe Lime, 1240. — Torp, Peder 
Jensen (1664), g. m. Margrethe Peders-
datter, 568. 

Toste (1150), Sønder Kirkeby, 1381. 
Toxværd, Anne Cecilie, g. m. J. Sorterup 

(s. d.). 
Trap, Hans (1723), murermester, 709, 

886, 1390, 1402, 1450. 
Treschow, Dorothea, g. m. G. A. Sidel-

mand (s. d.). — Treschow, Giort (d. 
1721), sognepræst til Stadager, g. m. 
Marie Fleischer, 1278. 

Treven, Peter Hansen (1646), 199. 
Trock-Madsen, C., maler, 1623. 
Troelsen, Michel (1671), Nysted, g. m. 

Maria Elisabeth Vechtersdatter, 194, 
195. 

Troschell, Michael Carl, klokkestøber, 
1620. 

Troschler, Marcus, klokkestøber, 1620. 
Trybeschenck, N. W. (1780—1837), 84. 

Tusen, Christen (16. .), Nysted, g. m. Jo-
hanne Christensdatter, 198. 

Tuxen, Erik Andersen (1587—1642), sog-
nepræst til Erindlev, 712. — Tuxen, 
Margrethe Pedersdatter, g. 1. m. L. O. 
Agendorph (s. d.), 2. m. K. M. Hosum 
(s. d.). — Tuxen, Peder Lauridsen (d. 
1649), sognepræst til Værløse, g. m. 
Dorothea Sørensdatter, 1293. 

Tvede, Vilhelm, arkitekt, 1606. 
Tvingel, I. E., maler, 1623. 
Tygesen, Jacob (1715), Nysted, g. 1. m. 

Kristina . . . (d. 1704), 195, 2. m. Helvig 
Jochumsdatter, 194, 195. 

Tønnesen, Maren, g. m. D. Diderichsen 
(s. d.). 

Ubbe (1469), ærkebiskop, 528. 
Ulfeldt,  våben (61)2, 152, 182, 403, 946, 

1146. — Ulfeldt,  Flemming (1607—57) 
til Orebygaard, g. m. Anna Elisabeth von 
der Groeben (1612—90), 946, 947. — 
Ulfeldt, Helvig, g. m. S. Bille (s. d.). — 
Ulfeldt,  Jacob (1567—1630) til Oreby-
gaard, 129. — Ulfeldt,  se Leonora Chri-
stine. — Ulfeldt,  Sophie, g. m. C. C. 
greve Holck (s. d.). 

Ulfsparre,  våben, 539. — Ulfsparre,  He-
lene Juliane, g. m. H. O. v. Winterfeldt 
(s. d.). 

Ulfstand,  våben, 240, 1013, (1029), 1439, 
1440, 1443. — Ulfstand,  Oluf  Holgersen 
(d. 1529), 1013, 1444, g. m. Anne Fikke-
sen, 240. — Ulfstand,  Sidsel (d. 1575) 
til Bønnet, g. m. Knud Pedersen Gyl-
denstierne, 1431, 1439. 

Ulrich af  Danmark (1578—1624), biskop 
af  Slesvig og Schwerin, 232. 

Ulrich, Joachim, maler, 1623. 
Urne, våben, 180, 186, 190, 192, 222, 389, 

397, 401, 457, 505, 683, 684, 7492, 915, 
916, 918, 958, 1077, 1094, 1114, 1267, 
1271, 1373. — Urne, Alhed, g. m. J. 
Venstermand (s. d.). — Urne, Axel (Ab-
salon) (d. 1577) til Aarsmarke, rigs-
kansler, 905, 916, 918, g. m. Birgitte 
Rud (1538—73), 1373, 1378. — Urne, 
Christopher (1593—1663), rigskansler, 
1599. — Urne, Dorthe, g. m. L. Grubbe 
(s. d.). — Urne, Eiler (1592—1640), g. m. 
Jy t te Henriksdatter Gyldenstierne (1582 
—1642), 958. — Urne, Frederik (d. 
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1658), g. m. Karen Arenfeldt  (1598— 
1673), 505. — Urne, Johan (d. 1537) til 
Engestofte,  935. — Urne, Knud (d. 
1543) til Søgaard, 74. — Urne, Knud 
(1564—1622) til Aarsmarke, 183, 190, 
905, g. m. Margrethe Grubbe (1568— 
1654), 190, 203, 1094, 1114. — Urne, 
Margrethe  (d. 1582), abbedisse i Maribo, 
73*, 74. — Urne, Regitze, g. m. J. F. 
v. Papenheim (s. d.). — Urne, Sidsel, 
g. m. Fr. Hobe (s. d.). 

WPF, malersignatur, 1623. 
VS, snedker, 1627. 
Waarde, Mogens Jensen (d. 1641), sogne-

præst til Haasum, g. m. Anna Knuds-
datter Soelberg (f.  1615), 1293. 

Wahl, Johan Georg, maler, 1623. 
Valdemar Podebusk, biskop i Roskilde, 

205. 
Walduf,  Hans Petersen (d. 1677), ride-

foged  på Halsted Kloster, 616, g. m. 
Dorothea Wulf,  617. 

Valentinsen, Niels, snedker, 1627. 
Valentinus, Johs. S., blytækker, 178. 
Walkendorff,  våben, 82, 694, 698, 700, 

727, 1271, 1399. — Walkendorff,  fami-
lien, 50. — Walkendorff,  Christopher 
(1525—1601), rigshofmester,  82. — Wal-
kendorff,  Henning, se Henning. — Wal-
kendorff,  Karen, g. m. A. Giøe (s. d.). 
— Walkendorff,  Mette,  g. m. M. Falster 
(s. d.). — Walkendorff,  Øllegaard, g. m. 
P. Falster (s. d.). 

Wallmoden, våben, 1022. -— Wallmoden, 
familien,  1009. — Wallmoden, Chri-
stopher Georg von (1730—93), gehejme-
råd, amtmand, 1001, 1020, g. m. Catha-
rina Margaretha Lehn (1731—88), 1014, 
1022, 1023. — Wallmoden, Louise Fre-
derikke Juliane, g. m. C. E. J. v. Ber-
touch (s. d.). — Wallmoden, S. C. (1770 
—1824), 1023. 

Walter (1150), Sønder Kirkeby, 1381. 
Walter, billedhugger, 1627. — Walter, 
Simon (1657), g. m. Anna Speets, 83. — 
Walter, Sophia Christina, g. m. H. Rye 
(s. d.). 

Warberg, Anna (16. . ) , 995. — Warberg, 
Claus  Jensen  (d. 1671), sognepræst til 
Radsted, provst, g. 1. m. Gunild  Jacobs-
datter  (d. 1664), 995, 2. m. Christine  Jør-

gensdatter,  994, 995. — Warberg, Gunild 
Clausdatter, g. m. H. M. Winding (s. d.). 
— Warberg, Hans Clausen (1666—93), 
baccalaureus, 994. — Warberg, Jacob 
(16. . ) , 995. — Warberg, Jens (16. . ) , 
995. — Warberg, Jørgen (16. .), 995. 
Warberg, Sophia (16. .) , 995. 

Varde, se Waarde. 
Wardenberg, Henrik, se Henrik. 
Vasspyd, våben, 376, 378, 389, 397. 

Vasspyd, Anne Lauridsdatter, g. m. E. 
Grubbe (s. d.). — Vasspyd, Laurids (d. 
1535), landsdommer, 73. — Vasspyd, 
Margrethe, g. m. C. J. Mylting (s. d.). 

Weber, C., malermester (1874), 1623. 
Wechlen,  Anna Maria  von, g. m. F. Härdtil 

(s. d.). 
Wedel-Jarlsberg, Frederik Anton greve 

(1694—1738), g. m. Louise Råben (1696 
—1736), 733. 

Wederkinck, Henrik Jørgensen (1701— 
84), provst, sognepræst til Nykøbing, 
227. 

Vedersen,  Christen  (d. 1618), borgmester i 
Nysted, g. m. Kirsten  Madsdatter,  197, 
(198). 

Wegener, G. T., maler, 1623. — Wegener, 
Johan  Jørgen  Stiller  (1811—83), sogne-
præst til Halsted, 610. 

Weghorst, Philip Lorenz, guldsmed, 1612. 
Weichelben, doktor, 228. 
Veile, Jacob Madsen, se Madsen. 
Vejle, Anders Henriksen (d. 1624), sogne-

præst til Taagerup, 676. — Vejle, He-
lene Christiane, g. m. H. Mule (s. d.). — 
Vejle,  Jens  Mikkelsen  (d. 1612), sogne-
præst i Nykøbing, provst, 222, 1593, g. 
m. Catharina  Læt (d. 1621), 233*, 234, 
250. — Vejle, Niels Kjær (d. 1623), sog-
nepræst til Vaalse, g. m. Anna Peders-
datter, 1214. 

Wejløe, Anders Pedersen (f.  1739), g. m. 
Karen Andersdatter (d. 1784), 123,1478. 

Weldeners, Margreta, g. m. C. Botmer 
(s. d.). 

Wellejus, se Vejle. 
Welter, Simon (1586—1639), forvalter,  80. 
Wendelboe, Lars Poulsen, rådmand i Ny-

købing, g. m. Anna Bergishagen, 228. 
Venstermand, våben, 67, 403, 1146, 1267, 

1271. — Venstermand, Alhed (f.  1580), 
abbedisse i Maribo, 62. — Venstermand, 
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Jørgen  (d. 1551) til Stadager, g. m. Al-
hed  Urne,  1267, 1270, 1271*. — Ven-
stermand, Knud (d. 1606) til Findstrup, 
g. m. Kirsten Lunge (d. 1577), 495. — 
Venstermand, Lauge (d. 1587) til Stad-
ager, 1263. -— Venstermand,  Morten 
(1536—1610) til Søholt, 741, 753, g. m. 
Anne Galt,  67, 629, 631*. — Venster-
mand, Vincents Knudsen (15. .), 495. 

Werner, Henrik, billedskærer, 1599—1601, 
1608, 1627. 

Werum, Christian, guldsmed, 1612. 
Wessemstein, våben, 1445. — Wessem-

stein, Balthazar von (d. 1600), 1445. — 
Wessemstein, Michael von (1600), 1445. 

West, Jørgen (1807), 954. 
Westen, Christian Ulrik von (1733—1808), 

sognepræst til Brendekilde, 1256, 1273, 
1277, 1280. — Westen, Mathias von (d. 
1677), 190, 200, g. 1. m. Mette Ivers-
datter (d. 1641), 194, 199, 2. m. Cidsel 
Knudsdatter, 199. — Westen, Sara 
Mathiasdatter von, g. 1. m. Morten 
Madsen (s. d.), 2. m. P. H. Bert (s. d.). 

Vesterborg, Axel Hansen (1605—76), 
sognepræst til Ryde, 400, g. 1. m. Ka-
tharina Hansdatter Faack (1613—50), 
403, 2. m. Anna Jensdatter (1607—73), 
404. 

Westergaard, Almer Julius, guldsmed, 
1612. 

Westphal, Fritz, maler, 1623. — West-
phal, Michel, klokkestøber, 1620. 

Westrup, Andreas Martin, guldsmed, 1612. 
— Westrup, Thomas Andreas, guld-
smed, 1612. 

Veyer, Mads Poulsen (1633), kirkeværge i 
Fuglse, 728. 

Wiberg, Martinus Diderich (1790), degn i 
Nørre Vedby, 1184. 

Wibert snedker, 1627. 
Wibertsen, Hans, snedker, 1627. 
Wiborg, Peder (d. 1824), 2762, 287. 
Wichfeldt,  våben, 943, 944. — Wichfeldt, 

Bolette Bartholde de, g. m. P. Wich-
mand (s. d.). — Wichfeldt,  Henning 
(1767—1846), oberstløjtnant, 944, 945. 
— Wichfeldt,  Jørgen (1729—97), etats-
råd, 935, 944, 1606. — Wichfeldt,  Jør-
gen (1800—88), kammerherre, g. m. 
Varinka Rosenkrantz (1822—1908), 942. 
— Wichfeldt,  Jørgine Varinka (-1844-), 

944. — Wichfeldt,  Monica, født  Massy-
Beresford  (1894—1945), 944. 

Wichman, Christiana Maria, g. m. Chr. 
Fridscher (s. d.). 

Wichmand, Bertel (1677—1732), køb-
mand, g. m. Bodil Cathrine From (1690 
—1760), 938. — Wichmand, Poul (1749 
-—1818), sognepræst til Vaabensted, g. 
m. Bolette Bartholde de Wichfeldt 
(1760—1834), 930. 

Widsted,  Laurids  Mortensen  (1614—74), 
magister, sognepræst i Nakskov, 104, 
116, 117. 

Wiedewelt, Johannes, billedhugger, 1608, 
1627. 

Vieth, L., gørtler, 1614. 
Viffert,  våben, 1067, 1289. — Viffert,  Cor-

fitz  Tønnesen (d. 1592), til Næs, g. m. 
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