
Fig. 1. Ydre, set fra sydvest efter præstegårdens nedrivning. HJ fot. 1985. - Exterior seen from the south-west after 
demolition of the rectory.

BAKKENDRUP KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til seks 
øre.1 I slutningen af 1400’rne synes bispetienden 
overdraget til Antvorskov kloster, hvilket fremgår 
af en strid, hvor kongen 1487 søgte at mægle mellem 
prioren og Roskildebispen, Niels Skave.2 Det lille 
sogn, som 1567 talte 12 tiendeydere, var da anneks til 
Gørlev (s.1181).3 Endnu o. 1666 ansås patronatsret- 
ten for kongelig;4 men 1673 blev den skødet til ren
temester Henrik Müller, efter hvem den lå under 
Ågård. Da Müllers efterkommere 1719 afhændede

Ågård, faldt patronatsretten tilbage til kronen, der 
1721 solgte den til kammerherre Christian Carl 
v. Gabel.5 Herefter tilhørte kirken skiftende private 
ejere,6 idet dog kaldsretten forblev hos kronen.7 
1763 erhvervedes kirken af generalauditør Joachim 
Barner Paasche til Bøstrup (Drøsselbjerg sogn), og 
herefter lå den til denne gård,8 indtil overgangen til 
selveje fandt sted l.jan. 1925.

Sagn. Om kirken fortælles, at to jomfruer, som 
boede i Bakkendrup, fik deres hund dræbt, da de gik

Danmarks Kirker, Holbæk amt 79



1218 LØVE HERRED

Fig. 2. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1979. - Exterior seen from the south-east.

i kirke i Gørlev. De lovede derfor at bygge deres 
egen kirke, og man viste tidligere murrester på det 
sted, hvor de skulle have boet.9 - Tårnets anbringel
se over koret i øst har medført, at sognets navn alle
rede 1755 tolkedes som en afspejling af dette norm
brud: Bakkendrup skulle således komme af »Bag- 
vendrup«.10

Kirken, hvorfra der mod nord er udsyn over 
lave engstrækninger vest for Tissø, ligger midt 
i den lille landsby og var tidligere næsten helt 
omkranset af forskellige naboejendomme, først 
og fremmest præstegården i vest (jfr. fig. 23). 
Denne karakteristiske situation er imidlertid 
væsentligt forringet i de seneste årtier, først ved 
fjernelsen af en lade langs kirkegårdens sydside 
1973 og senest gennem nedrivningen af den 
tidligere præstegård 1983.

Kirkegården har mod tre sider bevaret gamle 
grænser, hvorfor de i øvrigt beskedne udvidel
ser kun har kunnet ske mod nord, senest 
o. 1926.11

Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle kir
kegårds øst- og sydmur, som forneden udgøres 
af marksten, foroven af store røde mursten, 
kan gå tilbage til senmiddelalderen. Den er dog 
meget flikket i nyere tid, især på sydsiden (små 
moderne sten), hvor en københavnsk murer
mester Anders Anderssen 1667 lagde nye tag
sten,12 foruden at han nyopførte syv favne ring
mur. Vestmurens søndre del udgøres siden 
1983 af den nedskårne flankemur til præstegår
dens østre længe; herefter forløber den af hen
syn til præstegården et kortere stykke i øst
vestlig retning. Dette murstykke, som er af
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moderne sten og indvendig står med tand
snitgesims, kan vel hidrøre fra århundredskif
tet, mens de resterende mure omkring kirke
gårdens nordre del må være jævngamle med 
den yngste udvidelse. Samtlige mure er hvid
kalkede og afdækket med røde, indadvendte 
vingetegl. - Inden for portalen står en stor ka
stanie.

Portalen i øst (jfr. fig. 2) er formentlig sen
middelalderlig og opført af store, røde sten. 
Den har rundbuet køreport og syd herfor en 
fladbuet fodgængerlåge; begge er ud- og ind
vendigt falsede og lukkes nu af rødmalede 
tremmelåger af træ. 1667 lagde ovennævnte 
murermester Anders Anderssen nye tagsten på 
portalens vandrette afdækning. - En låge i kir
kegårdens nordøstre hjørne med rødmalet 
tremmefløj giver adgang til et hus uden for kir
kegården, hvori lokum og redskabsrum.

Ønsket om et ligkapel, som fremføres siden 
århundredskiftet, er formentlig virkeliggjort 
kort efter overgangen til selveje og samtidig 
med den yngste kirkegårdsudvidelse o. 1926.13 
Bygningen, hvis nordre gavl indgår i kirkegår
dens nordmur, er af små mursten og står hvid
kalket, hængt med røde vingesten. I flankemu
rene er der rundbuede staldvinduer, og sydgav
lens dør sidder under rundbuet spejl; den glatte

taggavl brydes af tre småblændinger med trap
pestik.

Det brolagte fortov omkring kirken er yngre 
end 1914, da ønsket om dræn, fortov og rende
sten fremsattes.14

Kirken består af kor med apsis og skib, for
mentlig opført i 1100’rne som et samlet anlæg 
af beskedne dimensioner. I senmiddelalderen er 
der tilføjet et våbenhus i syd, over koret er rejst 
et klokketårn med sekundært trappehus, og en
delig er kirken udvidet mod vest. Orienterin
gen er omtrent solret.

Stenkirkens plan er usædvanlig på to punk
ter: Apsiden, der ikke er i forbandt med ko
ret,15 har falset bueåbning - et meget usædvan
ligt træk i sjællandsk sammenhæng.16 Endvi
dere ligger ydersiden af korets sidemure ikke 
som vanligt i flugt med indersiden af skibets.

Materialet er rå og kløvede marksten, lagt i re
gelmæssige skifter å ca. 15-20 cm.s højde mel
lem kvadersatte hjørner. Ved restaureringen 
1957 fandtes på apsisrundingens inderside kva
derridsning (fig. 4b) i den udglattede fugemørtel
- en teknik, som ellers ikke er iagttaget. Fra 
våbenhusets loft og fra korloftet ses grovkornet 
puds på ydervæggene. 1957 iagttoges på apsis- 
buens vanger og top et glittet pudslag, og end
nu er skibets overvægge dækket af hvidtet
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Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1985. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. 
Key on p. 9.
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puds. Murhøjden ved skibets sydøstre hjørne 
er 4,1 meter, målt mellem brolagt fortov og 
underside af falsgesims.

Vinduer og døre. Apsisvinduet er bevaret, 
men helt omdannet. Udvendig fremtræder den 
smigede åbning med fladbuet murstensstik, 
mens den indvendig er uregelmæssigt rund
buet. Derimod er samtlige nordvinduer for
uden det vestligste i syd helt eller delvis intakte. 
Skibets to vestligste lysåbninger er dog tilmu
ret, og nordsidens ydermere delvis slugt af det 
nuværende vindue. Den tekniske behandling 
fremgår imidlertid af sydsidens, hvis vestre 
smig er synlig fra våbenhusloftet. Denne er sat 
af tilhuggede marksten, der i lighed med selve 
vangen har stået dækket af grovkornet puds. 
Korets og skibets østligste nordvindue er der-

Fig. 4a-b. Apsidens murværk, afklædt under re
staurering. a. Hvælv med aftryk af forskallingsbræd- 
der (s. 1220). b. Nordre del med kvaderridsning og 
pudslag, hvorpå kalkmalerifragment fra 1600’rne 
(s. 1219, 1225). Tage E. Christiansen fot. 1957. - Ap
se wall after the removal of plaster when under restoration.
a. Vault with the impression of lathing left in the casting 
process. b. Northern part with incised lines marking ash
lars, and with plaster bearing a mural fragment from the 
1600s.

imod genåbnede siden 1943. Dimensionerne er 
bemærkelsesværdig ensartede. Indvendig må
ler begge vinduer, 102 X 72 cm, og lysningen, 
der sidder midt i murlivet, er 57 X 18 cm. En
delig er åbningerne ved ydre murflugt stort set 
de samme med 101 X 71 cm ved koret og 99 X 
74 cm i skibet, hvor issepunktet sidder ca. 30 
cm under oprindelig murkrone.

Den bevarede syddør (fig. 5), er usædvanlig i 
sine enkeltheder. Svarende til normen har den 
mod det ydre rundbuet lysning og udvider sig 
med smigede karmsider mod det indre. Her 
overdækkes den af vandrette stenheller (18-25 
cm i højden), hvorover en lav, tympanonlig- 
nende niche, afdækket med fladbue, som falder 
svagt imod det ydre. Dybden er 60 cm, og 
aftryk af forskallingsbrædder er tydelige under 
buen. - Den tilmurede norddør spores udven
dig under det sekundære vindue.

Indre. Apsiden har bevaret sit oprindelige 
hvælv, på hvis underside ses aftryk af forskal
lingsbrædder (jfr. fig. 4a). I korets nordvæg er 
en gemmeniche, hvis åbning måler 31 X 32,5 
cm, mens dybden er 38 cm, og bunden sidder 
60 cm over nuværende gulv. Den runde korbue 
er tydeligvis udvidet. På indersiden af skibets 
delvis bevarede vestgavl ses aftryk efter den 
vestlige †loftsbjælke, der sidder så lavt i forhold
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til de let forhøjede flankemure, at man må tæn
ke sig bjælkerne indbygget i murkronen. Såvel 
korets østre gavl som triumfgavlen er helt be
varet; sidstnævnte med to firkantede bomhuller 
i vestsiden.

Tilføjelser og ændringer. Skibets hvælv er ind
bygget inden tårnets opførelse og muligvis al
lerede i 1300’rne. De to fag hviler på falsede 
hjørnepiller uden vederlagsmarkering, mens 
pillerne under gjordbuen er glatte, blot udsty
ret med en nedadtil afrundet halvstens konsol 
som vederlag for gjordbue og ribber. De spidse 
skjoldbuer er helstens, gjordbuen og ribberne 
halvstens, og der er lette overribber; i nordre 
svikkel af vestfagets vestre kappe spores flad- 
buet †lem, som er tilmuret efter 1815.17 Skibets 
mure er forhøjet og delvis ombygget (vestgav
len) med munkesten, hvilket rimeligvis er sket 
i forbindelse med hvælvslagningen; dog skal 
det bemærkes, at indersiden af flankemurenes 
forhøjelse står dækket af puds, hvilket kunne 
tyde på, at hvælvslagningen ikke er fulgt umid
delbart efter forhøjelsen. Udvendig fremtræder 
de forhøjede flankemure som en tre skifter høj, 
trinvis udkraget gesims. Den østre taggavl har 
fået glatte kamme, som endnu er bevaret, men 
for vestendens vedkommende er der tilsynela
dende sket en mere gennemgribende fornyelse 
af gavlens øvre del; selve taggavlen er senere 
fjernet; men endnu ses på vestsiden under fod
linjen munkestensmurværk, hvis udvaskede 
fuger viser, at gavlen længe stod udsat for vejr
ligets påvirkning.

Våbenhuset ved skibets sydvestre hjørne har 
oprindelig været væsentlig lavere og er mulig
vis den ældste af kirkens tilbygninger fra 
o. 1400. Det er af munkesten i munkeskifte og 
har i øst et lille, lavtsiddende vindue, som ud
vendig afdækkes af spærstik, mens den indre 
afdækning er vandret.18 Taggavlens fodlinje 
markeres af et savskifte, hvorover trappefrise. 
Den i øvrigt glatte gavl har oprindelig været 
brudt af en blænding (med lyssprække), der set 
fra loftsrummet har vandret afdækning af 
planker.

Forhøjelsen af flankemurene, der nu har ud
vendig falsgesims, er af mindre sten, lagt i

Fig. 5. Skibets syddør (s. 1220). HJ fot. 1985. - South 
door of the nave.

krydsskifte og udgår fra en højde af ca. 180 cm 
over nuværende gulv. Sporet efter det lave op
rindelige tag er synligt på skibets sydmur mod 
loftsrummet, ligesom det er tydeligt, at tag
gavlens kamme og lille toptinde er sekundære, 
muret af små gule sten. Forhøjelsen er antage
lig gennemført i 16-1700’rne, og samtidig her
med er den kurvehanksbuede, dobbeltsidigt 
falsede dør.

Klokketårnets atypiske anbringelse over koret 
skyldes her givetvis sognets beskedne økono
miske formåen.19 Den omstændighed, at det er 
rejst direkte over korets oprindelige østgavl, 
men bygget videre på den forhøjede triumf
gavl, viser, at tårnet er yngre end hvælvslag-
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ningen i skibet. Det er formentlig opført ved 
midten af 1400’rne. Materialet er munkesten i 
uregelmæssigt, men omhyggeligt fuget mun
keskifte. Til trods for eksistensen af et †bjælke- 
loft i koret skete adgangen til de øvre stokværk 
af hensyn til gudstjenesten oprindelig udefra 
via en †fritrappe i nord, hvis bevarede overdør 
har fladbuet stik og dobbeltsidig falsning. Mel- 
lemstokværkets sidevægge brydes af spare- 
blændinger: to fladbuede i syd, som omslutter 
fladbuede, udvendigt falsede lysglugger (jfr. 
Drøsselbjerg, s. 1304), mens der i nord kun er 
én bred, spidsbuet blænding.

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
fire verdenshjørner: to i nord og syd, men kun 
ét på de to resterende sider. Det vestre er en lille 
fladbuet åbning med ud- og indvendig fals, 
som af hensyn til skibets tagryg sidder højere 
end de øvrige. Disse åbner sig indvendig i flad

buede spareblændinger, og det er sandsynligt, 
at de relativt små åbninger også oprindelig har 
været falsede for sekundært at blive udvidet. - 
Under tagfoden iagttages en serie, to skifter 
høje bomhuller, der delvis er tilmuret mod det 
ydre. Hullerne, som er skråtstillede ved hjør
nerne, repræsenterer en teknisk detalje, som 
kendes fra utallige sengotiske tårne og for
mentlig har skullet tjene til udrigning af stillad
ser under opførelsen og ved senere reparations
arbejder.

De øst-vestvendte taggavle har syv let bry- 
nede kamtakker og smykkes af fem spidsbuede 
højblændinger.

Det sekundære trappehus er af munkesten og 
med halvtag. Den fladbuede underdør har 
spidsbuet spejl. Herover findes en smal lys
sprække, flankeret af skjoldblændinger; en til
svarende tredje blænding ses på østsiden. Den

Fig. 6. Ydre, set fra nordøst. Poul Nørlund fot. 1922. - Exterior seen from the north-east.



BAKKENDRUP KIRKE 1223

Fig. 7. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1979. - In
terior to the west.

snævre spindels loft er af vandrette binderstik.
Vestforlængelsen skal utvivlsomt henføres til 

1500’rnes første årtier.20 Murene, der i vest 
gennemtrækkes af to rækker åbne bomhuller, 
er af munkesten i munkeskifte over markstens- 
syld. Flankemurene, der oprindelig begge har 
været vinduesløse, krones af tre skifter høje 
falsgesimser, som viderefører skibets. Et til
muret vestvindue spores både ud- og indven
dig og har formentlig oprindelig haft spidsbuet 
spejl mod det ydre. Den rigt smykkede blæn- 
dingsgavl (fig. 1) krones af syv, let brynede 
kamtakker og har i fodlinjen en vandret bånd
blænding. Herover rejser sig 12 høj blændinger, 
der bortset fra de ydre spidsbuede afdækkes af 
trappestik og er parvis samlet omkring en halv- 
stensstav med tværstillede sten.

Det indre kan have mindelser om et tårnrum 
på grund af den spidsbuede, falsede arkade, 
som på østsiden har ansats til endnu en fals. 
Rummet overdækkes af samtidigt hvælv, hvi
lende på forlæg. Stormstigeribberne er umid
delbart over vederlag kvartstens, men slår her
efter over til halvstens bredde. I sviklerne ses 
små rektangulære spygat, og der er lette over
ribber.

Eftermiddelalderlige ændringer og istandsættelser. 
Den væsentligste ændring i århundrederne efter 
reformationen synes at have været indbygnin
gen af hvælv i koret, en forbedring, som i kraft 
af sin kalkmalede dekoration (jfr. s. 1224) med 
føje kan henføres til Frederik III.s tid (1648-71). 
Grathvælvet - en sammenskæring af to rund
buede tøndehvælv - udgår fra profilerede kon
soller og er af små gule sten, som danner hel
stens tykke kapper.

181321 fik kirken en hovedreparation på 
»mur og tag«, mens en ny 184522 overhovedet 
ikke specificeres. Til gengæld er vi lidt bedre 
underrettet om fornyelserne i 1850’ernes første 
halvdel, som ikke mindst prægede kirkens in
dre udstyr (jfr. alterskranke, †alterklæder og 
stolestader). For bygningens vedkommende er 
det eneste dokumenterede led i disse års hoved
restaurering indsættelsen 185522 af de store rund
buede støbejerns vinduer, som fortsat er i brug, 
idet dog vestforlængelsens vindue senere er 
flyttet fra gavlen til sydsiden.23

O. 1880 ombyggedes apsidens murkrone, og 
taget udformedes som et lavt, skifertækket 
halvtag.14 Ved en mindre restaurering 1943 (ar
kitekt Marinus Andersen) fjernedes den skæm-
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Fig. 8a-b. Indre, set mod øst. a. Efter den radikale 
restaurering 1957. NE fot. 1979. b. Inden restaure
ringen. Jørgen Olrik fot. 1902. - Interior to the east. a. 
After the restoration 1957. b. Prior to the restoration.

mende afdækning og erstattedes af teglhængt 
kegletag.

Tagværker. På triumfgavlens østside er aftryk 
efter korets ældste tagværk, som har haft en 
hældning på ca. 45°, og hvis spær var ca. 10 cm 
tykke. Tårnets tagværk er sammensat af ege
spær, mens hanebåndene er af fyr. Spærene er 
genanvendte — formentlig fra koret - og har 
udstemninger til et lag hanebånd og to stivere. 
Over de øvrige afsnit er der nyere fyrretræstag- 
værker.

Kirken står i dag præget af en hovedistandsæt
telse 1957-58 (arkitekt V. Hardie-Fischer). Den 
teglhængte bygning er hvidkalket ud- og ind
vendig. Trinnet mellem skib og kor er elimine
ret, og der er overalt lagt gule sten: i kor, skib 
og vestforlængelse hovedsagelig i sildebens
mønster og uden fuge, mens stenene i våben
huset er med fuge, men uden mønster.

Opvarmning. En kakkelovn installeredes tid
ligst i 1890’erne og udskiftedes o. 1922 med en 
større;14 begge opstillet i skibets østre halvdel 
ved nordvæggen. Ved den seneste restaurering 
fik kirken elektrisk varmeanlæg med riste langs 
væggene og varmerør under de løse stole.

Glasmaleri. En glasmosaikrude, udført af In
golf Røjbæk og forestillende Kristus på korset 
flankeret af Maria og Johannes, er indsat i ap- 
sisvinduet 1962.

KALKMALERIER
Under restaureringen 1957 afdækkedes forskel
lige kalkmalerier, som undersøgtes af Egmont 
Lind. Samme konservator restaurerede to år se
nere de mest bevaringsværdige levn: en række 
senmiddelalderlige viekors samt en dekorativ 
udmaling i koret fra Frederik III.s tid.

1) O. 1500-25, samtidige med vestforlængel
sen er tre viekors: to på vestvæggen omkring 
det blændede vindue og et i nord. De rødbrune 
hjulkors er indskrevne i ringe af tilsvarende far
ve, og der er blå farve mellem ringen og de 
svajfede korsender.

2) O. 1650-75. På Frederik III.s tid (1648-71) 
er det formentlig samtidige korhvælv dekore
ret med sort farve, som dels markerer graterne,
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Fig. 9. Frederik III.s (1648-71) valgsprog og kronede monogram. Kalkmaleri på korets nordvæg (s. 1224). 
E. Lind fot. 1959. - Frederik Ill’s (1648-71) motto and crowned monogram. Mural on the north wall of the chancel.

hvis rygge brydes af hvide, nedadvendte spar
rer, dels er benyttet til en afstribning af hvælv
konsollernes profil. Foroven på korets nord
væg er endelig malet kongens kronede mono
gram (fig. 9) under hans latinske valgsprog i 
versaler: »Dominus providebit« (Herren vil 
være mit forsyn).

†Kalkmalerier. 1) 11-1200’rne. Fragmenter af 
en romansk eller senromansk udsmykning af 
apsis bestod dels af okkerfarvede draperispor 
(lys og mørk okker naturel) i nordsiden, dels af 
en cirkelmedaljon i grønt og rødbrunt i toppen 
af apsisbuen. Der var ingen spor af medaljo
nens figurfremstilling, lige så lidt som af even
tuelle flankerende figurer; kun en grøn lilje i 
nordfeltets venstre hjørne var synlig.

2) Middelalderlige malerier på skibets vægge 
repræsenteres dels af røde farvespor på over
væggene, dels af spor på nordvæggen under 
første hvælvfag, ligeledes malet med rødt.

3) 1600’rne. På apsidens nordre halvdel 
fremdroges ligeledes 1957 et med sorte farver 
malet fragment af et årstal (jfr. fig. 4a): »An[n]o 
16..«. Det er fristende at sætte årstallet i forbin
delse med korhvælvets dekorative udsmykning 
fra Frederik III.s tid.24

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen er bevaret en romansk 
fontekumme af granit og to sengotiske træskårne 
billeder af Maria på måneseglen og Anna selvtredje; 
de har oprindelig stået i alterskabe på hoved- eller 
sidealterborde. Hvorvidt en fløj med rester af en 
jævnaldrende, malet Laurentiusfremstilling har hørt 
til et af disse skabe, eller et tredje, lader sig i dag 
vanskeligt afgøre. En medtaget Kristusfigur fra 
tiden henimod 1300 og to yngre sidefigurer blev af
givet til Nationalmuseet 1957, efter at kirkens indre 
var blevet radikalt ændret ved en gennemgribende 
restaurering. Altertavlen fra 1595 blev fjernet og 
pakket ned i en kasse på loftet; den jævnaldrende 
alterbordsforside og prædikestol står endnu på plads, 
men med nye farver. Skriftestolens dørfløj fandt an
vendelse i et skab i våbenhuset, mens et gitterværk 
kom på loftet. Stolestaderne fra 1852 erstattedes af 
løse stole. - Kirken har to klokker, den ene fra 
1300’rne, den anden støbt 1611.

Alterbord findes ikke, men et alterbordspanel 
jævnaldrende med altertavlen, hvorpå tidligere 
sås malet årstal 1595. Forsiden, af fyr, måler 
100 X 180 cm, og har tre arkader adskilt og 
flankeret af kannelerede pilastre med udfyldte 
kannelurer i prydbæltet, der virker som en 
plint. Tilsvarende pilastre, men uden prydbæl-
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Fig. 10a-b. a. Rester af maleri forestillende S. Lau
rentius på *fløj (nu i NM2) fra en sengotisk altertav
le (s. 1228). b. Den anden side af fløjen, der har været 
brugt som postamentfylding i altertavlen fra 1595, 
fig. 11 (s. 1226f.). LL fot. 1985. - a. Fragments of a 
painting representing St. Lawrence on *wing (now in 
NM2) of a late Gothic altar-piece. b. The other side of the 
wing, once used as pedestal panel in the altar-piece from 
1595, fig. 11.

te, bærer arkadernes glatte bueslag. I sviklerne 
reliefskårne rosetter. Fodlisten har fornyede 
fremspring under pilastrene, mens gesimsens 
frise er glat med tandsnit foroven under kronli- 
sten. Sidepanelerne, 100 X 78 cm, har glatte, 
firkantede fyldinger.

Panelerne nymaledes 1935 af Harald Munk i 
overensstemmelse med altertavlens bemaling 
(s. 1227). Nu står de med farveholdning fra sid

ste restaurering svarende til prædikestolens, 
dog således at alterbordspanelet er blåt, prædi
kestolen grøn.

†Alterklæder. Ved synet 1808 manglede alter
klæde, som først anskaffedes i forbindelse med 
kirkens reparation 1813. 1821 ønskedes igen et 
nyt alterklæde.21 1843 købtes et af rødt fløjl 
med guldgaloner, og 1853 igen et.22

Altertavlen (fig. 11) bar ifølge præsteindberet- 
ningen 1758 årstallet 1595.25 Den tilhører den 
på egnen velkendte gruppe, som omfatter tav
lerne i Solbjerg, Havrebjerg, Gierslev og Fin- 
derup, der alle oprindelig har været udstyret 
med baldakin og er karakteriserede ved anbrin
gelse af sol og måne i større eller mindre gengi
velse på vingerne.26

I forbindelse med restaureringen 1957 blev 
tavlen fjernet fra sin rette plads og pakket ned i 
en kasse på loftet. Et fotografi fra 1935 af kir
kens indre viser den på alterbordet. Den neder- 
ste del af vingerne var allerede da savet af for at 
give plads til de paneler (dele af skriftestolen, s. 
d.), som i nyere tid var opstillet med det formål 
at lukke for apsisrundingen. Af den oprindelige 
opbygning manglede baldakinen og et topstyk
ke. Ved nedtagningen bragtes postamentfyl- 
dingen, som var en genanvendt del af en mid
delalderlig altertavle (s.d.) til Nationalmuseet.

Tavlen består af storstykke, hvis midtfelt 
indrammes af æggestavliste og foroven, lige
som i Finderup, har tre bueslag med reliefskå
ret roset i sviklerne og englehoved under buer
nes sammenstød. Til hver side står to søjler 
med prydbælte hvori kasetteværk omkring 
englehoved. Søjlerne hviler på postamentfrem- 
spring, der flankerer midtfeltets glatte fylding 
kantet af æggestav som ovenover. Storvinger
ne er bemærkelsesværdige ikke alene ved frem
stillingerne af sol og måne, men også ved det 
forholdsvis store format, der er anvendt til re
liefskæringerne. Denne specielle udformning 
findes tillige på tavlerne i Solbjerg og i den 
fjernere liggende Kongsted kirke (Præstø amt). 
Solen og måneseglen i medaljon fylder næsten 
hele vingen, som foroven afsluttes af det ofte 
brugte motiv: et rovfuglehoved, og forneden 
har haft en tilsvarende klo, der griber om kug
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Fig. 11. Altertavle fra 1595 med nyere malet indskrift i storstykket. Bemærk det udsavede gitterværk, som 
flankerer tavlen og skjuler det nederste af dens vinger. Stykket til venstre bruges nu som dør for skab i 
våbenhuset; det har oprindelig været opstillet i forlængelse af alterbordets forside, mens det lavere gitterværk 
(til højre i billedet) var anbragt vinkelret på, mellem døren og altertavlen, jfr. udsavning i pilasteren til højre 
ved væggen, af hensyn til profillisten mellem altertavlens postament og storstykke. Med denne opbygning 
skabtes det lille sakristi, som omtales 1667 (s. 1226). EM fot. 1935. - Altar-piece from 1595 with a more recent 
inscription painted on the central panel. Notice the lattice franking the altar-piece and concealing the lower part of its wings. 
The lattice to the left is now used as a cupboard door in the porch; it has originally been put up in continuation of the altar 

frontal. The lower latticework (to the right) has stood at right angles, between the door and the altar-piece, cf. the sawn out 
piece in the engaged pilaster to the right, made for the moulding between the pedestal and central panel of the altar-piece. 
This arrangement made a little sacristy mentioned in 1667.

le. Den glatte gesims er forkrøppet over søjler
ne og bærer et lavt gesimsled delt af fire tri- 
glyfplader. Dette led har oprindelig siddet over 
en †baldakin og må tænkes at have båret et 
†topstykke, kronet af den bevarede lave tre
kantgavl hvori englehoved, svarende til Hav
rebjergs (s. 1100).

Stafferingen fra 1935 ved Harald Munk er en 
udbedring af en ældre, fra 1700’rne, bestående 
af hvid marmorering på rød bund, dog er for

holdet modsat på søjler og profillister; desuden 
er søjleskafternes marmorering betydelig lysere 
end listernes, og til prydbælterne er der brugt 
en blågrå farve i stedet for den hvide. Midtfel
tets indskrift med forgyldt fraktur på sort bund 
fornyedes for i højere grad at udfylde feltet, 
hvorefter den ikke alene citerer »Math. 11. 
Kap. 28 V.«, men desuden også »l.Tim.
1. Kap.«. - På *postamentfyldingen er den op
rindelige staffering fremdraget, jfr. s. 1228.
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Som det er tilfældet på gruppens øvrige tav
ler stod præstens og kirkeværgernes navne 
skrevet på postamenterne: »Hr. Clemend An
dersen Haffreberg, Sognepræst, Laurids Cle- 
mendsen, Laurids Olufsen kirkeværge(r) anno 
domini 1595«. I tilknytning til alle tre navne 
var et bomærke.27

*Postamentfyldingen, der efter tavlens ned
tagning 1957 købtes af Nationalmuseet (jfr. 
(†)altertavle), afrensedes to år senere, hvorefter 
den fremtræder med den oprindelige, stærkt 
medtagne gyldne frakturindskrift på sort bund, 
der citerer Es. 53. kapitel. Feltets indrammende 
æggestavliste er delt i guldfarvet sølv og rød og 
grøn lasur på sølv; en platte yderst er sort.28

(†)Altertavle. Af en sengotisk altertavle er be
varet en *fløj eller et panel, som på den ene side 
har rester af en malet helgenfigur, mens den

Fig. 12-13a-b. 12. *Kri- 
stusfigur fra o. 1250- 
1300, nu uden arme og 
fødder (s. 1232). 13a-b. 
*Sidefigurer, fra 1400’ 
rnes slutning, til korbu- 
ekrucifiks. Maria og Jo
hannes (s. 1230). I NM2. 
LL fot. 1985. - 12. *Fi
gure of Christ from
c. 1250-1300, now with
out arms and legs. 13a-b. 
*Flanking figures from the 
close of the 1400s, part of a 
chancel-arch crucifix. The 
Virgin and St. John. In 
NM2.

anden er forsynet med bibelcitat påført i for
bindelse med panelets genanvendelse som po- 
stamentfylding i kirkens renæssancealtertavle 
(s.d.).

Fløjen måler nu 111 X 28,5 cm; maleriet 
(fig. 10), på kridtgrund, er meget stærkt beska
diget. Bevaret i rimelig stand er kun ansigtet; 
figuren, der er tolket som Laurentius, synes at 
have halvlangt, lyst hår, og bagved ses rester af 
en lys okkergul glorie. Han bærer grøn dalma- 
tika med enkle, mørkt skyggede foldekast; for
neden og i begge sider er der rester af hvidlig 
og lys blålig farve. Hvidt halslin. Et attribut i 
den forsvundne højre hånd tydedes som en rist 
af J. Kornerup, der 1894 så »et smukt, ung
dommeligt ansigt med tonsur, men uden skæg. 
Om halsen et fint hvidt klæde og nedenfor no
get af draperiet, tilsyneladende en såkaldt dal-
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Fig. 14. Anna selvtredje, 
fra slutningen af 
1400’rne, oprindelig an
bragt i skabsaltertavle 
(s. 1229). LL fot. 1960. - 
St. Anne, the Virgin and 
Infant fesus, from the close 
of the 1400s, originally in 
an altar-piece.

matika eller klædning for en diakon«. 1957 er
hvervet af Nationalmuseet (inv. nr. Dl155/ 
1984).

Løse figurer. 1) Anna selvtredje (fig. 14), fra 
o. 1475-1500. Gruppen er 83 cm høj. Den sid
dende Anna holder med venstre arm om Ma
ria, der har Jesusbarnet på skødet; han griber 
med højre hånd fat i Annas hovedlin. Herunder 
er antydet let bølget hår ved panden; i øvrigt 
skjules det af et halsklæde og hovedlinet. Kap
pen holdes sammen foran af rudestillet spænde, 
den er lagt hen over Annas knæ; om kjolen et

glat bælte. Højre arm er strakt frem, og fødder
ne er skjult under dragtens folder, der brydes 
mod fodstykket.

Maria bærer fodlang kjole og på hovedet 
krone, nu uden takker. Med højre hånd støtter 
hun en bog, og med venstre holder hun om 
Jesusbarnet. Han er ubehjælpsomt skåret, uden 
detaljer. I venstre hånd holder han om æble.

Anna har lille, tilproppet hul i hovedet, næ
sen er stærkt beskadiget, og højre hånd, der har 
været skåret særskilt, mangler. I forkanten for
neden og i siderne er der brud, ligeledes flere
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Fig. 15. Maria stående på måneseglen, fra 1500’rnes 
begyndelse, oprindelig anbragt i skabsaltertavle 
(s. 1230). LL fot. 1960. - The Virgin standing on the 
new moon, from the beginning of the 1500s, originally in 
an altar-piece.

steder i klædedragten, og af den bænk, hun har 
siddet på, er blot en ubetydelig rest bevaret. Fi
guren er hulet i ryggen.

Al maling er afrenset, kun enkelte rester af 
oprindelig kridtgrund med farvespor er tilba
ge, således lidt blåt i Annas kappefor og lidt 
guld på Marias hår.

1902 henstillet bag altret, 1943 ophængt på 
vestvæggen og efter orglets anskaffelse hænger 
gruppen på skibets nordvæg, østligste fag.

2-3) To figurer, antagelig *Maria og *Johan
nes (fig. 13), fra 1400’rnes slutning, henholdsvis 
63 og 61 cm høje. Marias ansigt er slået af; hun 
er iklædt fodlang kjole hvorover kappe, som 
synes at være lagt op over hovedet og holdes 
oppe af hænderne, som er samlet i bedestilling 
foran brystet. To spidse sko ses under kjolen.

Johannes har magert ansigt med fremstående 
kindben og bred mund, men uden tegn på 
sorg, antagelig opskåret; det skulderlange hår 
har negleformede indsnit. Over fodlang kjortel 
bærer han tilsvarende kappe, som holdes sam
men på højre skulder og i samme side løftes op, 
mens han i venstre hånd holder bogpose (sml. 
f.eks. Lyderslev, DK. Præstø s. 442, fig. 7). 
Om livet et glat bælte. De bare fødder er for
skelligt udformet.

Begge figurer står afrenset med enkelte rester 
af kridtgrund og farve, især i de dybeste folder. 
Håret har været forgyldt, foret på kapperne 
blåt og Johannes’ bogpose cinnoberrød.

Figurernes oprindelige placering kendes 
ikke. Den måde Johannes er fremstillet på, sva
rer ikke til normen for en sidefigur til et kor- 
buekrucifiks; på den anden side lader udform
ningen bagpå med brede, parallelle folder fra 
nakke til fod formode, at de på et tidspunkt har 
stået frit. I bunden af begge er der huller til 
fastgørelse ved en tap og i hovederne nedbore- 
de, tilproppede huller. En anden mulig oprin
delig anbringelse kan have været i et alterskab 
under en korsfæstelsesgruppe som på den 
jævnaldrende altertavle fra Nordlunde, nu i 
Nationalmuseet (jfr. DK. Maribo s. 567). Her 
udfylder de sammen med to flankerende hel
genfigurer nederste del af midtskabet, som for
oven rummer den korsfæstede Kristus mellem 
røverne.

1902 og endnu 192314 var figurerne, ligesom 
nr. 1 og 4, henstillet bag altret, 1943 ophængt 
på vestvæggen og 1957 erhvervedes de af Nati
onalmuseet (inv. nr. Dl156a og b/1984).

4) Den apokalyptiske madonna (fig. 15), fra 
1500’rnes begyndelse. Højde 106 cm. Maria 
stående på måneseglen, kronet, men nu uden 
barnet. Det lange udslåede hår er delt i bølgede 
lokker, som falder foran og bag skuldrene; om
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kring det ovale ansigt, med lang, lige næse og 
høj pande, er markeret parallelle indskæringer, 
mens bagsiden er glat, og den høje pande lades 
fri. Kronen, der er defekt foran, har snoet kro- 
nering. Kjolen, med firkantet udskæring for
oven, sidder stramt om brystet og den smækre 
midje; også nederdelen er glat, bortset fra et 
læg midtpå. Kappen bæres over skuldrene og 
løftes op af den nu afbrækkede venstre hånd, 
hvorved fremkommer dybe v-formede folde
kast i højre side, mens den falder glat over det 
let bøjede venstre knæ. Også højre underarm 
mangler. I venstre side sidder træstumper, der 
antagelig stammer fra Jesusbarnet. Venstre fods 
brede sko træder op i måneseglen. Figuren har 
nedboret, tilproppet hul i hovedet og er hulet i 
ryggen.

Den synes beslægtet med en Maria i midt
skabet af en altertavle i Næstved Museum, der 
anses for at være udført af samme mester som 
krucifikset i Drøsselbjerg, den såkaldte Store 
Fuglede- eller Næstved krucifiksmester.29 Ka
rakteristisk forekommer især hårbehandlingen; 
den måde hvorpå håret så at sige står ud fra 
hovedet (sml. s. 1325 med fig. 32) og de regel
mæssige, næsten parallelle skæringer foroven, 
som ender i let genkendelige lokker.

Der er yderst sparsomme farverester på 
kridtgrund: bleg hudfarve, guld på håret, grønt 
på jordsmon, en rødlig farve med mørke, sna- 
rest sorte tegninger på kjolen og blåt i ærme
foret.

1902 henstillet bag altret, 1943 ophængt på 
vestvæggen og siden 1980 på vestforlængelsens 
nordvæg.

Altersølv. Kalk og disk, fra 1888. Den enkle 
kalk er 16 cm høj, har glat, cirkulær fod, flad
oval knop med fire fremspringende rudebos- 
ser, indknebet skaftled og bæger med hælde
tud. Under bunden Københavnsmærke (18)87, 
guardeinmærke for Simon Groth (1863-1904) 
og imellem de to synes at have været et nu 
tilintetgjort mestermærke. Disken, 11,5 cm i 
tvm., har graveret cirkelkors på fanen og under 
bunden mestermærke CH i oval,30 Køben- 
havnsmærke (18)88 og guardeinmærke for Si
mon Groth.

Fig. 16. Alterkande, muligvis anskaffet 1844 
(s. 1231). NE fot. 1979. - Wine jug, possibly acquired 
in 1844.

†Altersølv m.m. En kalk og disk omtales i in
ventariet 1647 som nye, men blev stjålet under 
krigen 1658-59.39 Et yngre sæt blev ødelagt ved 
ildebrand 1888 sammen med en messehagel og 
-skjorte, en bibel og to alterbøger.31

Oblatæske, antagelig fra 1900’rne, af plet. På 
låget graverede blomsterranker omkring la
tinsk kors. Under bunden stempel med HCO 
over I.

Alterkande (fig. 16), anskaffet 1844(?),22 af 
blik, højde 30 cm, på høj, cirkulær fod. Den 
slanke hals ender i bred hældetud, låg med dre
vet dekoration og gæk. På korpus graverede 
grene og fugle.

Alterstager (fig. 17), sengotiske, 28 cm høje, 
svarende til Udbys (s. 477), og ligeledes med 
spor efter tre fødder, sandsynligvis siddende 
hunde, som kendes fra tilsvarende stager i Ka
lundborg og en sønderjysk gruppe omfattende 
bl.a. Notmark, Ketting og Emmerlev.32 Skaf
tet har fortykkelse forneden, og højere oppe to
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Fig. 17. Sengotisk alterstage, nu uden fødder 
(s. 1231). NE fot. 1979. - Late Gothic candlestick.

skaftringe. Tragtformet lyseskål med lysepig af 
jern. - Syvarmet stage, fra o. 1900, såkaldt Ti- 
tusstage, nu på højt skaft. Ved fonten.

Alterkrucifiks, anskaffet efter synets henstil
ling 1886 om at erstatte Kristusfiguren på altret 
med en ny.14 Ligger 1985 i kasse på loftet.

Alterskranke, 1853,22 af støbejern, gående 
tværs over koret. Seks runde standere med sti
liseret bladmotiv foroven og vulst ca. 10 cm 
nede, bærer håndliste, ligeledes af støbejern.

Font, romansk kumme af rødlig granit, tvm. 
65 cm, Kalundborgtype, på fod fra 1959, af grå 
granit, udført af Vitus Nielsen efter tegning af 
V. Hardie-Fischer. Den bægerformede kumme 
er glat med tovsnoning ved mundingsranden 
(jfr. Jyderup s. 745 med fig. 16). Foden er fir
kantet med skråt afhuggede hjørner. Tidligere 
var hele fonten cementpudset. 1902 og 1923 i 
koret,14 nu i skibet ved korbuens nordside.9

Dåbsfad, o. 1550, af messing, sydtysk, tvm. 
48 cm. I bunden drevet fremstilling af Bebudel

sen omgivet af ulæselig indskrift. Herom en 
række stemplede blomster, og på fanen to ræk
ker ornamenter. Ved randen to indridsede vå
bener (fig. 18). På det ene er afbildet en kalk, 
hvorover I. H. S., på det andet blad, hvorover 
M. K. D. og nedenunder cifrene 10. Det fore
kommer sandsynligt, at initialerne står for Ja
kob Hansen, der var præst i Skælskør 1593- 
1620 og provst i Flakkebjerg herred, samt hu
struen Metilla Knudsdatter; cifrene 10 under 
hendes våben må opfattes som sidste del af års
tallet 1610.32a

†Dåbskande. 1889 var dåbskanden »elendig« 
og en ny ønskedes.14 1941 brugtes en blikser- 
vantekande, og en ny ønskedes stadig.

*Korbuekrucifiks, o. 1275-1300. Den især af 
orm stærkt medtagne Kristusfigur (fig. 12), 
hvis nuværende højde er 75 cm, mangler begge 
arme og det nederste af benene. Øverste del af 
ansigtet er ligeledes beskadiget, så at øjnenes 
udformning ikke kan iagttages. Hovedet hæl
der mod højre, håret er strøget om bag ørerne, 
og en lok ligger næsten vandret på hver af 
skuldrene; det synes at have en tilsvarende 
længde bagtil. Munden ser ud til at være luk
ket, mens udformningen af et smalt hage- og 
kindskæg vanskeligt lader sig konstatere. Re
ster af flettet tornekrone. I issen nedboret hul 
lukket af træprop. Kroppen er flad bagpå og 
virker næsten firkantet, med vandrette ribben 
markeret på siderne; vunde i højre side. Lænde
klædet, der dækker venstre knæ, har to kraftige 
v-formede folder foran og knude i højre side. 
Klædet hænger ned bag figuren i højde med

Fig. 18. Detalje af dåbsfad med våbener og initialer 
antagelig for Iakob Hansen og Metilla Knudsdatter 
(s. 1232). NE fot. 1979. - Brass baptismal dish. Detail 
showing coats of arms and initials.



Fig. 19. Pengebøsser af 
messing, den største i 
midten antagelig fra 
1900’rne, de to mindre 
fra 1800’rne (s. 1234).
NE fot. 1979. - Brass col- 
lecting-boxes, the largest in 
the middle is probably from 
the 1900s, the two smaller 
ones from the 1800s.
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knæene, af hvilke det højre er drejet ud, så at 
man kan tænke sig en fodstilling som på den 
beslægtede figur i Store Tåstrup (s. 333 med 
fig. 16 og 18). 1902 henstillet bag altret,33 siden 
1957 i Nationalmuseet (inv. nr. D 383/1957).

†Korbuebjælke? På triumfvæggens vestside 
springer to sten frem ved siden af korbuen. De
res overflade ligger 136 og 128 cm over nuvæ
rende gulvniveau; muligvis har de båret en 
†korbuebjælke. Tilsvarende sten ses i Gørlev, 
jfr. s. 1205.

Prædikestol, jævnaldrende med altertavlen, 
hvorpå sås malet årstal 1595. Bærestolpe og op
gang fra sidste restaurering. Den enkle stol be
står nu af fire fag på profileret fodliste. Det 
manglende postament har antagelig været ud
formet som på prædikestolen i Jorløse (Skip- 
pinge hrd.), hvilket vil sige i overensstemmelse 
med indretningen over storfelterne: profilliste- 
indrammede, glatte fyldinger adskilt af smalle
re højkantfelter svarende til kurvens. Denne 
har arkader som alterbordsforsidens og forskel
ligt udformede rosetter i sviklerne. Den nuvæ
rende trappe afløste en ældre med glat op- 
gangspanel fra nyere tid.

1935 istandsattes stolen af Harald Munk, 
som fremdrog og fornyede de oprindelige ind
skrifter34 i gesimsfelterne og i øvrigt nystaffere-

de stolen under hensyn til altertavlens farver.35 
Den nuværende staffering påførtes ved sidste 
restaurering og består af grønt med lys grøngrå 
pilastre og lister, nogle med forgyldning. I ski
bets sydøsthjørne.

Løse stole med flettede sæder afløste ved sid
ste restaurering †stolestader fra 1852,22 svarende 
til Finderups (s. 1173) med udsavede gavle og 
åben ryg.

(†)Skriftestol, fra 1628. Døren med tilhørende 
karme er brugt til et skab indrettet i våbenhuset 
1957, mens et gitterværk blev henlagt på loftet. 
Før den tid flankerede de to dele altertavlen, 
idet der under gitteret var indsat et yngre panel 
(jfr. fig. 11). Stolens udseende svarer til Kirke 
Helsinges, men opstillingen har været en an
den, som også har været brugt i Ottestrup (jfr. 
DK. Sorø s. 672, fig. 8). På grund af den ringe 
plads har stolen antagelig helt fra begyndelsen 
været indrettet således, at døren stod i forlæn
gelse af alterbordets forside,36 og gitteret var 
anbragt vinkelret på, hvilende på alterbordet, 
hvorved det lukkede mellem dør og altertavle. 
På fotografiet fra 1935 ses i højre side en udsav
ning udført af hensyn til altertavlens profillister 
mellem postament og storstykke.

Hvorledes stolen har været lukket bagtil, vi
des ikke, og først fra 1900’rne haves notater om
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Fig. 20. Klokke fra 1300’rne (s. 1235). NE fot. 1981.
- Fourteenth-century bell.

dens indretning, således i forbindelse med sy
net 1923, da vægpanelet ved præstens stol i sa
kristiet skulle fornyes eller bænken erstattes 
med en stol.14 1927 ønskedes et bord til sakri
stiet, og 1937 trængte stolen til reparation.9

Benævnelsen sakristi er brugt allerede 1667;12 
af præsternes indberetninger 175510 og 175827 
fremgår, at der da »på sakristiet uden til« stod 
1628. Det er en nærliggende formodning, at 
årstallet har stået på et †topstykke over døren 
(jfr. f.eks. Kirke Helsinge). I dens nedre del 
sidder en glat fylding indrammet af profillister,
i den øvre er et udsavet gitterværk imellem to 
vandrette profillister. Karmene har glatte pila
stre med pålagt stav; de står på højt fodstykke 
og smykkes under profilkapitæl af kassette
værk omkring roset. Øverst gesims med glat 
frise og over døren tandsnit og æggestav.

Det er uvist, hvornår opstillingen ændredes 
til den, der ses på fotografiet; 1944 indrettedes 
der præsteværelse i sakristiet, efter at det 1941

var blevet påtalt, at præsteværelset på den gam
le præstegård var i dårlig stand.9

Den nuværende staffering er lysegrå med 
mørkere grå pilastre og piller.37

†Degnestol. 1923 nævnes en bænk og pult i 
koret.14

Pengebøsser (fig. 19). To, fra 1800’rne, af mes
sing, 10 cm høje, klokkeformede, med penge
slids i låget. På siden graveret versalindskrift; 
»Sognets Fattige«. En tredje tilsvarende, anta
gelig fra 1900’rne, 12 cm høj, har indskriften: 
»Til Bachendrups Sogns Fattige«. Bagpå en lil
le ring til ophængning. — Inventarierne fra 
192314 og 19269 nævner kun to bøsser.

Dørfløje. 1) 1700’rne? bestående af fire plan
ker holdt sammen af to vandrette revler hvori
mellem en skrå. På siden mod våbenhuset er 
slået to spejlfyldinger. Håndsmedede gangjern 
og lås (fig. 22). Gråmalet, med lysere spejlfyl
dinger. Mellem våbenhus og skib. - De øvrige 
dørfløje stammer fra sidste restaurering.

Orgel, af standardtype, bygget 1980 af I. Sta
mp & Søn, København. Ét manual med fire 
stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Quintatøn 2'; anhangspedal og svelle. I vest. Et 
†harmonium, anskaffet o. 1920, anbragtes først i 
skibets nordøsthjørne, over for prædikestolen, 
men flyttedes senere til kirkens vestende.

Salmenummertavler, 18-1900’rne, med buet 
overkant. Hvidmalede med søm til metalnum
re. På den ene af de nuværende fem tavler er 
»Daab« og »Nadver« malet med sort fraktur 
(endnu een på loftet). Tidligere fandtes kun to 
sortmalede tavler af samme form til at skrive på 
med kridt. 1923 anskaffedes metalnumrene;14 
en hvid streg delte tavlen på tværs. En yngre, 
smal, firkantet tavle med rundede hjørner til 
dåbs- og nadvernumrene hænger nu ved fon
ten. Fotografi fra 1901 viser desuden en firkan
tet †tavle i profileret ramme, sortmalet, med 
kridtskrevne numre.

Maleri, fra 1800’rnes begyndelse, lysnings- 
mål 30 X 23 cm, olie på lærred. Portræt, bryst
stykke, af kirkens tidligere præst, J. P. Østrup 
(1830-33), skænket af pastor C. Hornbech i 
Fredericia og ophængt ved en mindefest 192038 
(sml. mindetavle og kirkegårdsmonument).
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Maleriet var år 1900 fundet på en bondegård 
ved Slagelse. Nu i kasse på loftet.

†Lysekroner. 1) 1758 hang en krone med ind
skriften: »A. H. 1685 C. M.« i kirken.27 2-3) To 
kroner fra 19339 afløstes 1959 af lampetter.

†Hatteknager, fra 1800’rne, af træ (jfr. ældre 
fotografier) ønskedes 1923 flyttet fra skibet til 
våbenhuset.14

†Ligbårer. 1668 noterede pastor Jens Søffren- 
sen, at han havde skænket to ligbårer, en stor 
og en lille.39 1810 anså synet ligbåren for ubru
gelig.21

Klokker. 1) (Fig. 20) 1300’rne,40 tvm. 67 cm, 
med profilliste over slagringen og glat frise 
mellem rammelister om halsen. Hankene er 
profilerede. Ophængt i slyngebom.

2) 1611, støbt af Borchardt Gelgiesser, tvm. 
92 cm. Om halsen indskrift med reliefversaler 
mellem lilje- og palmetfrise: »Verbvm domini 
manet in æternvm. Gos mich Borchart Gel- 
gieser. Anno domini 1611«.41 Profillister over

Fig. 21. Kistekrucifiks af bly, fra 1700’rnes første 
halvdel (s. 1235). NE fot. 1985. - Lead crucifix from 
the first half of the 1700s.

Fig. 22. Lås på dørfløj mellem våbenhus og skib 
(s. 1234). NE fot. 1979. - Lock on the door between the 
porch and the nave.

slagkanten og omkring indskriften på halsen. 
Ophængt i slyngebom.

Klokkestol, fra 1805, af fyr,42 med dobbelte 
skråstivere og krydsbånd under klokkerne.

GRAVMINDER
†Epitafium, O. 1611, Boild Nielsd(atter), †21. 
marts 1611, levede i ægteskab med hr. Cle- 
mend Andersen H(avrebjerg), jfr. altertavle, i
28 år. 1758 beskrevet som en slet firkantet træ
tavle på nordvæggen.27

Murede †begravelser. 1670 opfyldtes en sunken 
grav i kirken,12 og 1830 en i koret.43 1902 oply
ste kirkeværgen, at der fandtes murede begra
velser i vestenden under gulvet.

Kistekrucifiks (fig. 21), fra 1700’rnes første 
halvdel, af bly, 23 cm højt, nu anbragt på nyt, 
glat korstræ. Figuren hænger med hovedet 
nede mellem de næsten vandrette arme; det 
stærkt bevægede lændeklæde holdes oppe af 
snor. Fødderne er overlagte, med højre øverst. 
Forsølvet. 1902 og endnu 192314 stod krucifik
set ved fonten, nu på loftet.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1840. E. Olivia 
Appeldorn, f. Hesselberg, *7. april 1806, †10. 
april 1840. Hvid marmortavle, 80 X 45 cm, 
med fordybede, sortmalede versaler, i ramme 
af rødlig granit og kronet af trekantgavl med 
reliefhugget sørgende engel. Indmuret i østre 
kirkegårdsmur ved sydøstre hjørne.

80*
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2) O. 1852. Sophie Jørgensen, f. Sørensen, 
*26. nov. 1819, †16.juni 1852, gårdejer i Ul
strup P. Jørgensens hustru. Fire børn. Hvid 
marmorplade, 45 X 60 cm, med fordybede 
versaler. Indmuret i sydlige kirkegårdsmur ud 
for tårnet.

3) O. 1881, Frederik Christian Appeldorn, 
*2. april 1795 i Frederiksborg, †7. juli 1881 i 
Bakkendrup, sognepræst her i 39 år. Hvid mar
morplade, 80 X 47 cm, i rød cementramme 
med trekantgavl hvori marmorrelief med due. 
Indskrift med fordybet, sortmalet antikva. Ind
muret ved siden af nr. 2 i østre kirkegårdsmur. 
1949 fjernedes det forreste stykke af et †gitter på 
gravstedet.9

4) 1914. Johan Peter Østrup, *30. dec. 1800, 
†23. aug. 1833 (sml. maleri og mindetavle). 
Mørk, grå granitsten, 177 X 55 cm, med for
dybede versaler under ligearmet kors omgivet 
af slyngornamentik. Stenen står på et lidt bre
dere postament foran mindetavlen i kirkens 
sydmur.

Mindetavle. 1914.44 Joh. P. Østrup, *30. dec. 
1800, †23. aug. 1833. Sognepræst til Giørlev og 
Bachendrup (sml. maleri og kirkegårdsmonu- 
ment). Grå kalkstensplade, 75 X 56 cm, med 
fordybede versaler. Indmuret vestligt i kirkens 
sydmur.
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Fig. 23. Landsbyplan 1800. - Village map.
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