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Maribo Stiftskirke.
Sliaribo Sirfe cr ben ftorfte og
attfeeligfte i Stiftet 'og tillige ben,
bet fjar ftørft piftoriff 3 ntcrc^feSirfen er bpgget i Starene 1415—
1445 fom Slofterfirfe for SSirgit*
tinerttofteret i
SDtaribo. Siben
1596 par ben bæret SJtaribo Sog*
nefirfe. gør ben £ib (aa Sogne*
firfen, pbor ©æftgibergaarben nu
par føabe; benne Sirfe, ber brænbte
1596, bar — ubift t)bornaar —
bygget fom Sognefirfe for 2anb§*
bpen Sfemminge etter Sfærmpng.
Sanbåbpen bar inbtit Starene om*
fring 1400 meget upaaagtet ; men
beb ben 2 ib pænbte bet fig, at
SanbSbpfolfene Stat efter Stat faa
bet Steb, f)bor nu StiftSfirfen
tigger, opttjft af en ftar btu«fcnbe
glamme, pbi§ gremfomft
ingen
funbe forftare. Siten SItunfene i
tøalfteb Stofter paaftob, at bet bar
gomfru SJJaria fetb, ber tcenbte
giammen, og at tjun bermeb bit*
be tilfenbegibe, at ber paa Stebet
ffulbe bpgge§ et Sitofter til penbe§
S6re. Øenne gorftaring fanbt iffe
atene t ilt r o
po§ 93efotfningen,
men ogfaa po§ dronning SJJargre*
tpe. $a pun porte om gærtegnet,
beftemte pun, at Stofteret ffulbe
bpgges og erpberbebe Stebet og
alle be ontliggenbe gorber beb et
SJtageffifte meb gen§ ©rim, ber tit
©engcelb fif nogte af SronenS
bibftrafte gorber i Størreperreb.
g Sronning SJtargretpeS 2 ib bteb
bet iffe tit noget meb Øpførelfen

af Stofteret, men penbc§ ©fterføt*
ger, © rif af Pommern, refpefterebe
i bette fom i be ftefte anbre 2 it*
fætbe SCRargretpeS Slittie; pan ftab*
fceftebe ©aben, og ba pan 1413 af*
i-.* * .

•

•
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S itte n citer Wcitauratiuiicu i 1 8 0 1 —
6 5 , frt fra iBanßäpatte.

lagbe et Seføg paa Sirgittinerfto*
ftret i Sabftcna, lobebe pan, at ber
ffulbe btibe bpgget et Slofter for
benne Ørben beb Sfemminge. 6 f*
ter fin føjemfomft inbfriebe panSøf*
tet, og ba flaben 1415 lobebe Sig
tab t il alle, ber bitbc ffænfe no*
get tit Stofteret, ftrømmebe ©aber*
ne rigeligt inb. 2)a Songen pber*
mere paatagbe alle friftne en Sopffat
tit Slofteret — en Sfknbing for
ugifte og to SSenbinge for gifte
Sitænb og Sbinber — fom ber fnart
gart i Spggeriet. ©nbnu famme
Star bteb ben øftre Set af Sirfen

bpgget og i be føtgenbe to Slat
rcjfte§ SJJunfe* og Stonnefloftrene.
1418 bteb Slofter-et inbbtet; men ba
©aberne bebbteb at ftrømme inb,
færlig forbi ipaben lobebe Stflab
tit aCte fom forrettebe bere§ Sin*
bagt beb SirfenS Slttere, begpnbte
man en Snc§ Star efter Slrbefbet
meb at ubbibe Sirfen og omfrtng
beb 1445 ftob ben færbig omtrent
fom bi fer ben nu.
Sirgittinerorbcnen, pbortil Stofte*
ret, fom næbnt bteb inbbiet, er ben
enefte geffttige Ørben, ber er ftiftet
i Storben. Stifterinben, ben petttge
Sirgitte, er føbt i Sbertg 1302 af
fornem Slægt; pun bteb gift meb
gprften af Sterife, Ulf ©unnefen,
men obertebebe pam i 3ft Star og
bøbe 1373. g fin ©nfeftanb pabbe
pun mange Slabenbaringer, og pun
paaftob bl. a., at SriftuS fetb pab*
be bifteret penbe Ørben§reglerne
for ben Ørben, pun herefter ftifte*
be. ipabe Urban ben gemte ftab*
fæftebe ØrbenSreglerne, og Sirfen
og Stofteret i Sabftena bteb beref*
ter bpgget. Senere fom S irg ittt*
nerftoftrene i SJtariager og SJtaribo,
og bermeb ftanbfebe benne Øtben§
Stofterbpggeri i Storben. $e tre
Sirfer
ligner pberanbre, ben
t
Sabftena er ben ftørfte, 3JJaribo*Sir*
fener minbft, men bebft bebtigepolbt.
SJtariboflofteret fom fnart i ftor
Stp for ^ettigpeb, ©aberne beb*
bteb berfor at ftrømme inb og
Slofferet bteb flere ©ange ubbibet.

Daar bet faalebeS regnebe paa SIofteret bctjppebe bet naturligbis paa
©pen, fom pabbe rejft fig omtring
bet, og Dlaribo bof§ebe tjurtxg
forbi bc anbre tangt ælbre ©per i
Stiftet og bteb bobbett faa ftor

og Slofteret» Statte inbbraget un*
ber Sroncn; men bet fit paa 2lbeten:- gorbøn Sob til at beftaa fom
ct Sbinbeflofter og fit bgfaa Sob
tit at bepolbe pele fit gorbtilliggenbe. Wcningcn permeb bar
at

DcfcnS (Stuntplan af DJlaribo Sloftcr.
1. Sirde. — 2. ©robre-Slofter, nu (altfaa into) ©nombrare*’« DefibentS. — 3
©øfter=Slofter. — 4. S8røbre=i>afoe. — ft. ©ofter-imfne. — b. ©ønber=©øe. — 7
Dorre ©øe. — 8. Sen gammel Sirde ©teb, ba bben faibis ©fimminge, nu brugis
farne Sirde til Sabe. — 9. Satinfïe ©cpalc. — 10. 'Jfaabbufit.
11. Sloftergabe.
— 12. Durre=©abe — 13. ©rober-Sabe, pbør igiennem er ^ubtiarfel til ©robreSlofter. — 14. fa r nærit fjnbfiørfcl til ©oiter-Sloftev.

fom Dpføbing, og ben ftørfte ©p i
S tiftet efter Dafflob*.
Deformationen gjorbe ©nbe paa
al benne igerligpeb, om enb bet
ifte git SKaribo Slofter flet faa
flemt fom Sanbets anbre. Dlunteorbenen bleb ganfte bift oppæbet

ffaffe Slbelen et Steb, pbor ben paa
ftanbSmæSfig SDaabe tunbe an
bringe be af StanbenS Samer, fom
man af en eller anben ©runb ger
ne bilbe af meb, eller fom felb
rnffebe at trætte fi9 tilbage. SDaafte par iffe alle be Samer, bet
—
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paa benne SDaabe bleb penbift til
bet gamle Slofter,
bæret Itge
frbmme og btjbtge — Nonnerne felb
ijabbe jo itfe fjeder taget bet faa
nøje meb SpbffpebSløftet — not er
bet, Slofteret bleb fnart berpgtet
for bet bilbe Sib, ber førtes.
Slofterbamcrne inblob fitlbe 2lbelsmænb og opførte rene Orgier meb
bem. SeSuben brat Samerne fig
fulbe, ffænbteS og flöge» faa bet
bar en @ru. Ser bleb abffillige
©ange gaaet ftærft i- Sjette meb
bem, og bereS Slofterregler bleb
to ©ange ffœrpebe; men lige me
get pjalp bet. S il fibft bleb ©pri*
ftian ben gierte teb af be ftebfe
ftærfere Slager, og 1621 bleb Slofteret fulbftœnbigt neblagt, og be
flefte af bet» Sorbet ' .magbeS unber bet abelige Slfabemt i Sorø.
Sa bette 1665 oppæbebeS, tom Dlaribo Sloftergobê umber Stonen og
bleb tilligemeb alt bet anbet Srongobé paa SoUanb gibet Sronning
Soppie Somalie t il Sibgebing.
9lüerebe tort efter Deformatio
nen» Snbførelfe omtales SlofterbpgningerneS baarlige Silftanb, og
ben bleb iffe bebre meb Ülarene.
Saa fnart Donneflofteret bat neb
lagt, brøb man lo» paa ©pgningerne og folgte SDaterialierne, en
Sel af bem bleb f. ©fS. anbenbt ttl
©pgning af Saarnet beb ©aabenfteb ' Sirfe. ©ærft gif bet ub ober
Donneflofteret, og ba ©eber Defen
omfring beb 1660 lob tage en Segning af Slofteret, ta r pele Donneflofteret paa en lille ©art nær, tun
en Duin, og bet famme bar Silfælbet meb gorbinbelfeSbpgningerne
mellem üJlunfeflofteret og Strten.
Defens Segning er gengibet paa
posftaaenbe ©iHebe, lebfaget af Defen§ forflarenbe SetSt. 9Dan bil
paa Segningen fe, at pele ben trefliøjebe Donneflofterbpgming, ber omgiber ben meb Dr. 3 mærfebe
©labs, er uben Sag. Sen lille
toetages ©pgning, ber Itgger Oft
for Donneflofteret og Dorb for S ir
ten, nær benne, falbteâ fenere Dp-

Hofter og bor en Sib ©olig for
SlmtSffriberen; ben bat (ærlig S*1'
teresfe, forbi ben 1685 bleb anbift
©leonora ©Ejriftine fom ©olig, efter
ot pum bar lommet ub of flt 22»
aarige gangenffab i ©laataarn.
Gfjriftian ben gemte bilbe efter
©nfebronningens Søb gerne gøre
noget af ben mob ©leonora ©pri»
ftine øbebe Uret gob igen, og ban
tillob penber berfor omtrent olt,
bbob bun bob om. føun fif t il fit
llnberbolb anbift ben bettjbelige
Sum of 1200 ©igSbaler om 31a-»
ret, fif © ilb t fro be longelige ©ilbt»
aner, g ift fra ©øerne og Srænbe
fra ©fobene, og bun pabbe ba og»
faa en ftor ¡guspolbning. $,en ftør»
fte af abe ©unftbebisninger bar
bog ben, at bun fif £ob t il at
mobtage fine ©ørn i ©eføg, og ben
ene af Søtrene, Slnne ©priftine, ber
bar gtft i glanbern, flog fig efter
at bære bleben ©nfe neb pos ©lo»
beren og boebe ber t il penbeS Søb.
©leonora ©priftine belte unber
¡Dppolbet i ©lartbo fin Sib mel»
lem funftfcerbtge
§aanbarbefber,
©b§len i fpaben og Itterære 3lrbef»
ber. <øun ffreb fom belenbt, me»
bens bun oppolbt fig per ©ogen:
„føeltinberS ©rpb" famt nogle Sig»
te og en Somebie, fom bleb opført
i penbeS ©olig.
©lanbt penbeS
mange funftfærbige §aanbarbe}ber
ffal ber næbneS et SSlterflæbe t il
©lartbo Sirfe. ©aa Slæbet an»
bragte bun nogle ©ers, i bbilfe
bun ubtalte fin Saf t il ©uib og fin
føengibelfe unber pans ©illie. Set
er i bisfe ©ers, at be to fenbte
Stnier forefommer:
®j i oget ft)nc§ tunøf for 2©gte=Sjærligbeb
Srofaftpeb er ben Søb, man ej tor Blueå
beb.

Sllterflæbet bar af „gblben Sur»
bin" og ©erfene bar prentet paa
bbibt ©tlfetøj, ber bar fpet paa
Slæbet. Sa man fra anben ©ibe
mistpbebe ©erfene, tog bun bem
bort, men Slæbet bleb i Sirfen
lige til omfring 1840, ba man be»
gif ben ©anbaliSme at fælge bet

fammen mcb anbre af SirfenS in»
tercSfante Sing.
©aa ©efenS Segning finbeS in»
gen gorbinbclfeSbpgning
mellem
©leonora ©priftineS ©olig og Sir»
fen, men ben tnaa faa bære bpg»
gct fenere; tbi bet er oplbft, at
bun gennem en faaban ©bgning
funbe gaa til fin ©tol i Sirfen,
ber fanbtcS lige inbenfor bet ©teb,
bbor benne ©ang munbebe ub, alt»
faa i ©ærpeben af ben ©labs, bbor
nu penbeS Sigften pbiler.
1696
lob bun unber ftn ©tol i Sitfen
inbrette en ©egrabelfe, bbor pum
nebfatte Sigene af be tre Sønner,
ber bar bøbe fom Søm. ©fter fim

faa ©aber gennem Siberne, for»
falbt ben mere og mere,
forbi
©pen iffe bubbe ©aab t il at bol»
be ben ftore ©bgning beblige. Sir»
fens Sængbe er 71 ©leter, Øftgab»
len er ca. 26 ©leter breb og ca.
25 ©leter pøj.
1738 bleb ©pgningen unberfaftet
en
gennemgribenbe ©eftauration
unber Sebelfe af §ofbpgmefter S.
Sbura. ©eb benne Separation bleb
ben oprinbelig meget fmuffe Sirfe
ubfat for iffe faa ©Uspanblinger.
Sloffetaarnet, ber bobbe famme
©labs og famme ©fiftelfe fo;n bet
nubærenbe, bleb nebrebet, og i
©tebet opførtes paa ©abien i Sir»

SRartbo ftirfe for 1 0 0 Star fiben (fet fra 2te|t>.

Søb ben 16. ©lartS 1698, bleb
©leonora ©priftine ogfaa felb ftebet
t il §bile i benne ©rab.
„©pflofter", bbori ©leonora ©pri»
ftine boebe, bleb nebrebet omfring
beb 174G; men SKuinerne bar enb»
nu fbnlige i ©egpnbelfen af for»
rige 9larpunbrebe.
©lunfefloftret bleb — meb Unb»
tagelfe af ©uegangene, ber for»
banbt bet meb Sirfen — ftaaenbe
fom ©ræfteboiig in b til 1770, ba
ben bleb erftattet meb en np, fom
atter bleb ombpgget 1844.
©om ©ognefirfe for ©laribo ©b
bar Slofterfirfen naturligbis
alt
for ftor, og ba ben i ©lobfætning
t il f. ©fS. ©afffob Sirfe fun fif
/

fens mobfatte ©nbe et uffønt,
fpaantœft Srœfpir, ber bar 4»fan»
tet forneben og 8»fantct foroben;
bet fes paa posftiaenbe ©ilk.oe.
©amttbig bleb filteret — ber per
ligefom i
anbre © irgittinerfirfer
bibtil bobbe baft ©labs i ben
fmallere Set
af Sirfebpgningen
mob ©eft, bet faafatbte gomfru»
for — flpttet t il SirfenS øftre gn»
be. ©nbclig bleb nogle af be Sa»
peller, ber i SibenS Søb bar op»
fort beb Sirfen, nebrebet; bet bar
faalebeS Silfælbet meb et Sapel,
ber laa paa ©pbfibcn af øftre
©abi, og et, ber laa beb ©pbfi-»
ben af gomfruforet. So anbre Sa»
peller, pooraf bet ene laa beb

0ftgablens SRorbfibe, bet anbet beb
3omfruforetS (Stjbflbe, bleb nebre*
bet beb en nt) ^Reparation af ffir*
len i 1812. 3 ßomfruforet feS
enbnu et ©ar IRicper, ber £)or ban*
net 3 nbgangen ttl be to ffapeüer.
Seb ^Reparationen i 1812 bleb
SbeloeggelfeSbcerfet fortfat.
9Ran
beite ffirfen i to Slum beb at op*
fore en binbingSbcerfS 9!Rur tboerS
ober ffirfen,
et ©tpffe nebenfor
3 omfruforet. Sette bleb faa inb*

tebeS t il Sanbemobefal. 3 ben
øftre ®nbe af ffirfen, Ijbor 9literet
pabbe ftaaet, bleb inbrettet en rum*
melig 93eftibule og ober bens føbcel*
binger anbragtes Orglet.
Sernæft
fif 3omfruforet og Seftgablen af
ffirfeffibet atter Srappegable i ©te*
bet for be i tibligere Sib opfatte
Saimtage. Salmtaget fes pac ©il*
lebit Sibe 7; Srappega'bfeue paa
Sillebet ©ibe 5. ©amtibig fotfpiTC*
ons ffirfcrrS’ Smbre meb rebe ff alf*

SRurn, og bernæft — og bet bar
bet bigtigfte — bleb ffirfenS g)bre
grunbigt gennemgaaet. ©ptret paa
Øftgablen bleb fjernet og bet nu*
bœrenbe Saarn — ber par en §øi*
be af ca. 40 9Reter — opførtes
paa bet oprinbelige SaarnS gun*
bament og meb faa bibt muligt
ganffe famme Ubfeenbe. ffirfenS
■2Rure bleb renfebe og Stræbepil*
terne bleb iftanbfatte. SeSbærre
ngbocnbiggjorbe ben fiabig inb*

ffirfcH fct fra SangSpaoc.

rettet tit ©tiftsbibliotef, mebenS
bet anbet fraffilte ©tpffe benptte*
bcS t il ©îaterialfammer, bl. a. op*
bebarebe man per ffirfenS Sepolb*
ning af ff alf, ber netop fom til
at ligge ober ©leonora SpriftineS
©tab, men perom fenere.
3 1881—65 begpnbte man unber
©tatSraab fø. 6 pr. §anfenS Sebel*
fe at raabe Sob paa tibligere Si*
bers SanbaliSme. Sen før ncebnte
binbingSbcerfS ©fillemur bleb neb*
rebet. Sllteret bleb flipttet tilbage
t il fin oprinbelige ©labs i 3 om*
fruforet, pbis bagefte Set inbret*

beforationer paa a il S utb. Set fibftc
bar forøbrigt bet minbft pelbige
beb bet ellers ubmcerfebe SRieftau*
rationSarbejbe. ©nbetig bleb ©rab*
pbcelbingerne unber fforet iftanbfat
og inbrettet t il at afgibe ©labs
for Sarmeapparatet, mebenS be ffi*
ftcr, fom fanbteS ber, nebgrabcbeS
paa ffirfegaarben.
3 1891—92 fortfatte man unber
©rofeSfor ©tortfS Sebetfe IReftau*
rationSarbejbet. Sen før ncebnte
Seforation i ffirfenS 3nbre erftat*
tcbeS meb en milb pbib garbe, ber
bcbre flcebcr bet ftore, pøftibsfulbe
-
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trcengenbe gugtigpeb
ogfaa en
Dmbpgning af ffirfenS ©offel; ben
beftob pibtil af raa ffampeften meb
me 'emliggenbe, uregelmceSfigt SCRur*
bcerf, og ben bleb nu erftattet meb
en glat ©ranitfoffel.
3 Saarnet er bet to fflaffer.
Sen minbft:,
og tilfpnet benbe
celbfte, bar in;en gnbffrift.
©aa
ben ftore IcefeS:
„Sotmefter ocp 5Rab ocp menitige
Sorgere ubi DRairibo lobe benne
ff lode ftobe ubi Siibecf a f IR'ein*
polt Senninrfe 9lnno 1600".
ffirfenS meget fmuffe 3nbre ban*

ner en trefttPet ffirfepal. «Ølibter»
ffibet er 13 «Uleter pøjt, ©ibefltbene
er 11 SCTletcr pøje 09 fun palb fao
brebe fom ijobebflibet. ©rœnfen
mellem «pobebffib og ©tbeffibene
banneê af to dæller fbœre,
8*
tantebe piller, 8 paa pber ©ibe
09 tnbbprbeg forbunbne meb ©pibg»
buer. føobebflibet par ligefom gomfruioret ©tfernepbœlbinger,
©ibe»
ftibene berimob ffrpbgpbœlbinger.
fforet er ûf famme ©rebbe fom

fom fftrten er trebelt, ibet «jjobeb»
ffibetS ©iHer foroben bærer en
9dur, fom ftotter ben bœlbige 2 agtonftruftion.
3 ffirleng Øftgabl er ber inb»
muret et i et ©tplle af en «dødeften ubpugget ffrucifitg.
Rullet,
pbori «dodealglen par ftbbet, feg
enbnu, og ©agnet bil bibe, at ber
i «dibbelatberen bar anbragt en
©øgfe inbenfor bette §ut, faa fÇolf
funbe ftitfe içaanben gennem £ul»

1535; benne ©ten er befoftet af
(Erti ©rubbe t il aalftrup og pang
§uftru gru anne ©agfppb. (Enbbibere ffal næbneg to ©tene ober
abebigfer,
efter deformationen,
ben ene ober gomfru «dargretpe
Urne, bøb 1582, ben anben ober
gomfru «dargretpe dorbbp,
bøb
1602.
£ il §øjre for Opgangen til a l
teret, pbor bet nubærenbe Saabgfammer finbeg, er (Eleonora (Epri-

ffirfcitS gnbre

§obebftibet 09 betg §bœlbing er
ligelebeg of famme føø}be, berimob
ligger fforetg ©ulb, ber bœreg af
be før nœbnte ©rabpbœlbinger, no
get i)øjere enb ©fibetg. CanggØftgablen og begge ©ibeffibeneê fjpber»
fiber ftrœlfer fig et muret «pulpitur
(Sœgter), ber bœreg af fritftaaen»
be © ile r,
inbbprbeg forbunbne
meb labe ©uer, faalebeg at ber
unber ©utpituret bliber en ©ang
pele ©fibet runbt, ben faafalbte
ÜJJunïegang.
Dbenober
©tibetg føbælbinger
finbeë et mægtigt dum, ber lige

let oig labe «pengene falb'c i ©øgfen.
,,«dunfegangen"g ©ulb er pele
©efen runbt belagt meb Sigften,
ber beb deftaurationen i 1861—65
bteb anbragt per. Dprinbelig par
be paft ©labg i ffirteng «dibtergang og foran fforet,
pbor be
gamle Ørabe fanbteg. ©lanbt ©te
nene, ber næften alle bærer ubpuggebe gigurer i Cegemftørrelfe,
finbeg en ober §ang ©oifte til
©erripgaarb, bøb 1478, bg pang
§uftru, og en ober Sanbgbommer
i Caalanb, Sauribg ©agfppb, bøb
—
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ftineg ©rab. §un pabbe fom tlbligere næbnt labet ©egrabelfen
inbrette 1696 og famtibig nebfat
fine 3 forlængft afbøbe ©ønnerg
ffifter i ben. (Eleonora ©priftine
bøbe ben 16. «dartg 1698 og 3
Uger efter, ben 6. a p ril 1698, bleb
penbeg ffifte nebfat i ©råben. Un
ber fit £obeb fif pun lagt en ©ube ftoppet meb penbeg en ©ang
faa pragtfulbe &aar,
ber i be
mange ©orgeng aar bar graanet
og falbet af. ©aa ©uben pabbe
pun ffrebet:

©loti bu üöt) od ftirfe for lOO 2lar ftbeit ifet fra Øft).

i>Bor manflcn $anfe=©baan
og hjertets ©uffe=Snube
tilfammen heftet er
baa benne 93xube»SubeI
9laar fom nebfægget er
mit i>ooeb baa fit i>aar,
ba løfeS of) mit Saanb,
min ©fæl i ©læben ftaar.
Dber ©råben bleb lagt en ©ten
meb følgenbe Snbffrift:
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©agnet bil enbbibere bibe, at
pun fif ijcle fin omfattenbe flor*
refponbance meb fig i ©råben, og
at pcnbeS Senner bagefter fjerne*
be penbeS Sig og nebgrabebe bet

paa et ufenbt ©teb af grpgt for,
at »regeringen ffulbe opbrpbe @ra*
ben for at faa fat i penbeS Sre*
be og fe om be iffe inbepolbt
lanbsforræberiffe ©lebbelelfer. $et*
te ©agn fanbt pberligere $ tltro t
ben Dmftænbeligpeb, at man beb
en Unberføgelfe af ©råben i 181»
iffe fanbt ©por af lifterne; men
fun nogle $obebffaller, fom man
paaftob alle ftammebe fra Sørne*
ligene.
3ffe befto minbre er bet $ele
fun et ©agn, og beretningen lp*
ber ba ogfaa £)elt ufanbfpnlig. »le*
geringen ffabbe jo intet mere at
fragte af UlfelbtS ©lægt og gab
©leonora ©prtftine fulbftcertbig frie
§ænber efter at pun bar fommet
ub af Slaataarn, ja gab penbe
enbog Sob t il at fe fine i Ublan*
bet lebenbe børn pos fig. Sernæft
beb man nu, at ©råben allerebe i
1765 fjabbe bæret aabnet og om*
lagt, og bet ligger jo nær at
tænfe paa, at netop ©leonora ©prt*
fttneS Sîifte beb benne Sejligpeb
par libt Øberlaft af npsgerrige be*
ffuere. Dg enbeltg er bet fonftate*
ret, at man beb 2labningen af
©råben i 1819 fanbt 4 føobebffal*
1er, og ba ber fun bar nebfat 3
børn i ©råbe;' maa ben ene $o*
bebffal jo bære ©leonora ©prifti*
neS. 2lt man iffe beb 2labningen
—
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af ©råben i 1819 fanbt ©por af
Sfiften eller anbet er let forfladig,
©leonora ©priftineS ©rab pabbe
ben ©ang bæret glemt i abfftHige
2lar. 3a efter 1812 pabbe man
enbog benpttet bet $jørne af bpg*
ningen, pbor penbes ©rab fanb*
tes, t il Dpbebaring af fla lf, og
en pel $el af benne bar $tb ef*
ter anben fibet neb i ©råben og
pabbe fammen meb ©runbbanbet
fremmet Opløsningen. 31819 fat*
te man et fimpelt $rægitter om
©råben og bet bleb ftaaenbe og*
faa efter »teftaurattonen 1864. 93eb
benne bleb ©tenen taget op og
infat i ©luren for ©nben af ©ta*
ben, pbor ben enbnu finbeS; men
©tenen bar ben ©ang itu, og beb
en gejltagelfe bleb ©friftftebet fat
nebepft i ©tebet for — font i om*
ftaaenbe ©engtbelfe — øberft.
2lf ftirfens øbrige ©ebærbigpeber
ffal næbnes.
Sræbtfeftolen
er et ret fmuft
©tpffe SiHebffærerarbejbe; ben er
ffænfet 1606 af ©lorten Senfter*
manb t il ©øpolt og panS $uftru
2lnne SlnberSbatter ©alt.
$øbefonten, ber er ubført t
©anbften efter iegning af ©tats*
raab $. ©pr. $anfen, er 1865
ffænfet af ifamtnerperre SBicpfelb,
©ngeStofte.
Slltertablen er et pragtfulbt S il*

lebffærerarbejbe fro 1641; ben er
ffænfet af ©orgmefter ©øren ©ø*
renfen, men førft fulbført efter
panSSøb. ©aa ©iberne af Sablen

9Wargtctpcba?f)crct.

finbe» 4 © ’er; b. e. ©alig ©øren
©ørens ©øn. Stltertablens 9Jtibte
foreftiQer Stabberen, i geltet for*
neben fe» Siriftug i ©etfemanne
Sgabe, i geltet foroben Dpftanbel*
fen og i ©iberne gbangelifterne.
g t anbet fjetbent Sti):.'e a, ftor
Funftneriff ©ærbi er ben gamle
Sltterfatf, bet faafalbte ©tairgretpe*
bæge-t — fom fes paa poSftaaen'e
©iDebe — bet bruge» i Fte mere,
men opbebareS i et fo ibt 3 “ n*
ffab.
©ægeret er af fbært,
forgplbt
©øib meb fun'tfærbigt foorbejbet,
ubtunget 3ob, i Rulningen uusber
ben fitrbes i røo gmailte og ©ulb
et 911 meb frotte ober.
9J?cb
[¡etben Uteliefgrabering er bcr i
6 ©itteber fremftitlet Sirifti Sibel*
feSpiftorie.
Set pebber jig, at Stegeret er
ffænfet Siirfen af Sronning 9Jtar*
gretpe; men bette fan iffe boere
Sitfælbet af ben fnrnple ©ruirtb, at
Sirien er bpgget efter ben berøm*
te SronninjS Søb. ©ægeret ftam*
mer fra Stonning 9Jta:gretbe; men
puit man ba. babe ffænfet bet :il

ben anben før næbnte Sirie
t
©Jaribo, efter bbiS ©ranb bet faa
er tømmet tit StiftSfirfen.
S ti
©ægeret bører en fbær følbfotgtylM
33aifre tit Sltterbrøbet.
Set Sllterbæger, oer brudes beb
Slttergangen, rr næften bobbelt faa
fto'rt fom ©lacgretfje»©ægeret. Set
bærer føtgenbe ^n b firift:
„1603. Senne Saldi oc S iff i)afbcr jeg©iargretl/e
føarben'jcrg gif»
beb tit ©cariebo Sircte."
bægeret i)ar ubtutiget gob meb
in'bgb.ibcreoe Stbelébaaben og) Sn»
ftu-5 frooSorfet famt gøtnftu ©la»
ria øgben Innige
Sirgitte.
©røbæffcn er ufæbbantig
flor
og af Sø tb meb et ©itlcbe af ben
bettige Diabber inbgraberet i Saa»
get famt føtgenbe gnbf frift:
„Senne titte Sølfbøbtaidfe tjafoer
tJfjriiftopéjeT Siricfyjføn, @ulb§ Dtb§
Siener ulbi ©Jariæbø gifbet tit Sit»
tåret fammefteb Sfiertaar^bag Sin»
no 1623.
S artbem bona cabfa
triumpfjat."
©ag Sllteret finbe§
fom
før
næbnt Sanbemobefalen, fj\>or flere
intere§fante Sing opbebareS. ©aa
©agfiben af Stileret fænger et ftort
Srufrfifé; i ©tjggen paa bette fanbt
man 1818 en Set føelgenrelifbier,
fom nu tjænger i et SFa6. Ser er

©ejen tit ©olgatpa, og ber er
flere fmaa Stumper Sigtlæbe, bl.
a. af St. ©ebers. Sftetifbierne er
fiffert tommen fra ©abftcna, ben
©ang ©Jaribo Stofter bleb btjgget.
©aa ben ene af Sanbemobefa»
Ien§ Sængbebægge tjænger et ub»
ftaaret føetgenbiHebe af St. ©ir»
gitte, tit tjbem Sloftret jo bar inb»
biet, og paa ben anben Sængbe»
bæg et titfbarenbe SiEtebe af Sir»
fcfaberen, St. Stuguftitt, tit fjbiS
Drben ©JariboflofteretS ©Junfe jo
fjørte.
3
Salen finbe§ enbblbere en
9tætte ©ilteber af S tiftets Sifper,
famt to ©ufter, ben ene af ©iffop
9ta§mu§ ©løtler, ben anben af
©ionrab.
©Jan fan iffe omtale ©Jaribo
Sirfe uben tillige at næbne ben
oberorbentlige fmuffe Sirfegaarb,
beplantet meb SlUeer af fitlig t ftip»
pebe Saj. SenS fmuffe og npbelig
bebligetjolbte ©tantninger i gor»
binbetfe meb ben bejltge ©etig»
genpeb beb Søen gør ben t il en
af SanbetS meft tittatenbe Sirfe»
gaarbe.
— Sottanb»galfter§ (Stift fjørte
jo ttbtigere unber gtjn§ ©ifpeftot.
Stiftets førfte ©ifp bar ©rofesfor
S r. tpeot. S l n b r e a s © i r c p ,

et Stpffe af ben ©bamp, fom Sirt*
ftus brat gbife af, ba pan pang
paa Siorfet; ber er en ©pttnt af
ben ©ort, pan gif igennem paa

fom bleb falbet pertti 1804, men
aüerebe 1805 forfremmet t il ©ifp
i Slarpus. §an efterfulgtes af ©og*
nepræften i ©efterborg © e t e r

-
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D u p e n 93 * f f e n, ber et spar
Siar i gorbefen pabbe oprettet Se
minariet i 93efterborg, 'fom pan
gab Sotafer i spræftegaarben og
felb lebebe. 8 f føenfpn pertil fif
pan diHabelfe t il at blibe boenbe
i 93eftcrborg og fælge 93ifpegaarben i Sølaribo, pbilfet panS eftermænb iffe bar fpnberlig giabe for,
ba be inbtil 1848 maatte afbetale
paa ben§ ®ælb.
SBiffop 93ojfen bøbe 1831 og ef
terfulgtes af d r.
tpeol. SH a S -

m u s 9JI ø 11 e r, gaber t il d ig 
teren spaul SØløIIer.
9If be fenere 93ifper ffal
fun
næbnes
d i t l eb
@o t p a r b
Søl o n r a b, ben fenbte spolitifer,
ber bar Sølinifter baabe 1848 og
64. §an beflæbte to ©ange 93ifpeftolen, førftc ©ang fra 1849 til
54, ba pan af politiffe ©runbe
bleb affat af SØlinifteriet Ørfteb,
anben ©ang efter panS Spjemfomft
fra 9?ø geelanb.
— 9lf Sognepræfterne er ben

ælbft fenbte s p e b e r
SØl i f f e l f e n, ber bar per 1463. 93lanbt be
følgenbe ffal fun ncrbnes Sognepræften 901 a b S 93 j ø r n f e n, ber
1695 fif lagt fcillefteb Äirfe inb
unber Sølaribo og Sfapetlanen sp eb e r U r f i n, ber 1703 af sprobfteretten bleb bømt t il at betale
3 ©ange 6 og 3 ©ange 40 2ob
Sølb forbi pan pabbe „forgrebet
fig" paa degnen speber gørgenfen
i føilefteb og bet enbog i deg
nens eget føuS.

Nakskov Kirke.
fRafffob par tibitgere paf.t to Sir*
fer og enba en lige lubenyor SSijcn
i Sanbfognet, fom i SRibbelalberen
bannebe et eget lf>aftorat, bcr f)eb
Srogfebølle — et 9Jabn, ber efter*
fiaanben ænbrebeS til ^rogijolm og
Srufpolm. Srogfebølle Sirfe, ber
laa paa en af 9Rarferne ©ft for
©bingelen, bleb nebbrubt 1539 og
bens ©Jenigpeb i)enbift t il at føge
©afffob. §er fanbteS fom før ncebnt
to Sirfer. Sen ene bar ben nubce*
renbe Sirle, ber pcb giifolaf Sirle
og i ben tatolfle Sib bar inbbiet
til be ©øfarenbeS SSærnepelgen ©t.
©icolaus. Sen anben bar Slofter*
firfen, ber pabbe fin Øprinbclfc fra
iQctiigaanbspufet. ©om faa mange
anbre 93per pabbe IRalffob om«
tring beb 1350 faaet ftg et føet*
ligaanbspus, en ©lags religiøs
©tiftelfe, I)bor golf, ber bar treet
af 93erbenS 2arm, tunbe finbe 9io
og §bile, og f)t>or ©pge tunbe finbe
triftelig ifSlcje. 93eb ben 33ranb, ber
1420 pjemføgte Oialftob bleb £el*
ligaanbspufet lagt i 2lffe, men bet
bleb ftraté opført paanp. 3 Siben
mellem 1474 og 1493 par §eHig*
aanbspufet fliftet Saratter og er
blebet et Slags Slofter, og par
fom faaban faaet mange ©aber i
gorm af IJknge og gorbegobS. 93eb
^Reformationen bleb Slofteret neb*
lagt og ©pgningen — ber laa i
Sloftergabe, pbor nu gattiganftal*
ten ligger — bleb berfor benpttet
t il §ofpital og gattigpuS, Sirten

bleb bog bebaret, i al galb beb
man, at kræften før. føenrif 1539
bleb anfat fom gorftanber og fjgræft
for ©tiftelfen, men bermeb forfbin*
ber ogfaa be fibfte ©por. IRaar Sir*

Sirfcu fet fra ¿palmen
«b for SBtbroftra'be.
fen
fens
mer
beS
meb

er ncblagt bibeS ilte. ifsaa fRe*
Segning af Diafffob, bcr ftam*
fra Siben omlring 1GS0, fin*
ogfaa Sloflerfirlen; mat ber*
er jo iffe gibet, at ben enb*
13
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nu paa ben Sib brugtes fom
Sirle.
— WalffobS nubærenbe Sirle er
antagelig 5—600 2lar gammel; men
man fabner beSbærre etpbert ipolbe»
punft for en nøjagtig Ubregning
af bens Sliber. Set er øjenfpnlig,
at pele Sirlen ilte er bleben til
paa en ©ang og at bet pøje URib*
tcrffib er ben ælbfte Scl af 93pg*
ningen; men meb 93eftemtpeb beb
man lun, at ben fibfte Silbpgning
foretoges 1653. gør ben Sib bar
Soret meget rninbre, ibet benne Set
af Sirfen iffe alene, fom nu bar
tabere enb ben øbrige S d , men
ogfaa i famme gorpolb fmaliere.
3>eb Smbpgningcn i 1653 bleb
Soret forfpnet meb en „Ømgang",
faa Sirfcbpgningcn fif famme I8rcb*
be ober bet §etc. Sen tilbpggebc
ømgang gaar paa ©iberne i glugt
meb ©ibeffibenc — men tigger ti*
ge fom Soret pøjerc enb bisfe —
og banner bagbeb Soret Safriftict.
Sen ftore og meget fmufle Sirfe be*
ftaar iøbrigt af et trebelt ©fib
famt SSaabenpufct imber Saarnet i
SirfcnS beftre Gmbc. Sgobebffibet i
©fibten par tre pøje føbælbinger,
ber bcereS af 6 forne fille r ; bet
faar 2pS gennem 6 93inbuer, ber
er anbragt obenfor bet tabere Sag
paa ©ibeffibene. Sisfe faar 2pS
gennem 6 ftore 93inbuer, ber er
inbfat 1859 i ©tebet for be garn*
le, langt rninbre 35‘mbuer.
Saarnet er 30 ©letcr pøjt fra

Sot-ben tii Riufrtinben. Set pabbe
oprindelig iffe noget Spir. Sene*
re, antagelig omfring beb 1500 Sal*
let, opførte» et meget pøjt flanft
Spir, men bet bleb 1587 ftærft be*
ff'abiget beb et Spnnebflag, og man
bleb berfor 1617 nøbt t il at tage
bet neb. Rian bpggebe ftraf» et
npt,
men ben Ulejligpeb funbe
man gobt pabe fparet fig; tpi bet
npe Spir, ber bleb færbig 1618,
bar opført faa flet, at bet fim 8
Sar efter — ben 25. februar 1625
— blcefte neb. Spiret falbt tbær»
ober SSejlegabe, flog en Saarb pelt
i Stpffer og beffabigebe andre.
93eb Ulpffen bleb 5 Rienneffcr bræb*

bpgningcn, mcbens man lob Saar*
net ftaa tneb et banfrrenbe fflabt
tegltag, fom bift paa nebenftaaenbe
SUlcbc.
Sa greberif ben gjerbe
omtrent 100 Sar efter Spirets galb
beføgte Rafffob, ftob Saarnet enb*
nu i famme Sfiffelfe, og ba Son*
gen faa bet, ubbrøb pan: „Sænge
fiben jeg faa faa pøj en Sari meb
faa flab en §at". Dmfring 1760
tog man enbelig bet grimme Segl*
tag bort, o i gab — føm man fer paa
33iHebct Sibc lo — Saarnet taffcbe
Sable. Se ftob fun til 1822, ba
Spnet atter flog neb og foraarfage*
be en Set Øbelæggelfer i Saarnet.
Sleb ben perbcb nøbbcnbiggjorbc

iffe mere forfnpt efter benne Suift*
fart, enb at pan flatrebe til S3ejr»
igen, tog fig en orbentlig Sram og
fortfatte Srbejbet.
Set fpaantæffebe S pir ftob inb*
til 1906, ba bet bleb erftattet meb
bet nubærenbe, fobbertceffebe Spir,
ber fe» paa 99'iCebet Sibe 13. Set*
te Spir, ber par foftet 27,894 Sr.,
er 40 Sifeter pøjt, og pele Sirfen»
føøjbc er altfaa 70 SOleter.
3 ben ælbfte Sib laa Sirfegaar*
ben omfring Sirfen inbpegnet meb
en Riur. Stenne Rlur bleb nebrebet
1846, og i ben følgenbe Sib tillob
man at be tilftøbenbe ©ruttbejere,
ubcn bibere forøgcbe bere» Srunb*

Rafftoti Sirte 1 7 5 4 .

te. $aa et Soft»bcerelfe i en af
be ramte Saarbe fab to Sfomager*
fbenbe Sibe om Sibe; ben ene bleb
beb Spirct» galb brcebt paa Stebet,
meben» ben anben flap fulbftcen*
big uffabt. Sen ftore Ricengbe SMp
og Sobber, fom fanbte» i bet neb*
ftprtebe Spir, tog Regeringen og
anbenbte bet t il Srig»brug, uben at
gibe Sirfen ben ringefto (Srftatning.
Sfont ber i be folgertie iTlar bfeb
gibet mange ftore Saber til Sir*
fen, faalebeg tprcebifef&l, 2lltertab*
le m. m., pabbe man aabenbart
iffe Spft til paanp at gibe pO i
Sag meb Spiret, ja man gif i
1653 fom noebnt t il at Ubbibe Sor*

Reparation, borttog man atter be
taffebe Sable og forfpnebc Saar*
net meb bet ottefantebe, fpaantæf*
febe og 27 Rieter pøje Spir, fom
fer* paa Sillebern: Sibe 16 og
17. Sa Spiret bar opfat, fful.be
bet male», og bette Slrbejbe ober*
toge» af en Rlurmefter beb Rabn
granbfcn. @n Sag, ba pan pang
i fin lille S tol ubenpaa Spiret,
fif pan beb en uforfigtig fraftig
Sebægelfe Øberbalance og flog en
Sulbbøtte ub af Stolen og neb
lang» meb Spiret, føelbigbi» ftanb*
febe pan ber, pbor Spiret flutter
til Saarnet, og fif per fat i et fra
Stolen nebpcengenbe Sob. £an bar
—
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areal beb at inbtage Stpffer af
ben gamle Sirfegaarb. Sienne 33an*
balisme er noget nær bet bærfte,
ber er ffet meb ben fmuffe Sirfe;
tpi Seftræbelferne burbe jo pabe
gaaet i ben mobfatte Retning, faa
man pabbe faaet nebrebet Spu»ræf*
fen mellem Sirfen og Sorbet, pbor*
beb man pabbe gibet Sirfen ben
meft ftatterenbe Skliggenpeb og
ffabt 93pen et eneftaaenbe ftort og
fnxuft Sorb.
Sen Riur, ber pegner Sirfeplab*
fen» beftre Sibe er opført 1898 af
ftore RJunfeften.
Sibligcre par ber bæret to Ub*
bpgninger paa Sirfen. Sen ene,

ber bar meget fmuf og fanbteS paa
SaarnetS norbre ©ibe, bar opført
omfring beb 1730 af Saren føolm
©negelfen fom ©egrabelfe for tjen#
beé gamilie. Sen anben, ber fanb*
te» paa Saarnetg fønbre ©ibe og
benpttebes fom ©aabenpuS, Pleb
nebrebet 1859 og famtibig Pleb §o*
bebinbgangen, ber bar anbragt i
benne Silbpgning, atter fllpttet tilbage t il fin oprinbelige ©lab§ i
Saarnet.
Sirfen er flere ©ange unberfaftet
grunbige ©eftaureringer. Sfter ©e*
lejringen i 1659 bar ben en Sel
mebtaget, ibet ©benfferne færlig
rettebe bere» Sugler og Somber

fom beb et Unber, tpi ba pan por*
te ©raget beb ©omben§ galb, fo’ r
pan op og ub af Sirfen efter be
anbre, mebenS ©tolen pan pabbe
filbbet i, fplintrebes, ba ©otnben
fprang. ©ajtrup, pbi» ©lateri pcen*
ger i Sirfen, ffreb fenere paa ©im
en ©effribelfe af ©afffob§ ©eie}*
ring; ben er üben poetiff ©cerb,
men af piftoriff gntere§fe.
Sen
ftore ©tenbombe opbebare§ nu i
Soret, pbor et § u l i Softet an*
giber ©tebet, pborfra ben falbt.
gnbelig bleb Sirfen atter ben 14.
g u li ramt af en ©ombe, ber
fprcengte en af Soret» ^bcelbinger. 3
SrcengslenS Sib, ber

til ben np ©offel om Sirfen, an*
bre fanbt Slnbenbelfe fom Stoppe*
ftene runbt om i ©pen og fun gan*
ffe enfelte bleb bebarebe og inb*
murebe i ©ibeffibeneg gjberbcegge.
Jper finbe§ bl. a. en ©ten ober
©oabmanb ©Jicpet ©iapøn,
bøb
1645, og en fort ©larmorften —
biftnof ©Ubterpartiet af et ftørre
epitafium — ober elfe ©Me, gift
me' granb§ Speftrup, ber bar ©og*
nepræft per fra 1684 t il 1698; pan
bøbe 1745 fom ©ifp i 2talborg.
Set bar forøbrigt pam, ber fif
lagt ©ranbersleb Sirfe inb unber
©afffob.
1856 og be ncermeft følgenbe 2tar

©afffot» Sirfe 1 7 8 6 ,
mob bette 9©aat, bel» forbi be bib*
fte, at gorfbarerne benpttebe „Dm*
gangen" i Sirfen t il Srubtfammer,
bd» forbi ben laa centralt i ©pen.
Saarnet Pleb ramt af abffiPigc
Sugler, pboraf 5 er inbmurebe i
Saarnets ©eftmur. Sen 1. g u li
1659 ftog en ©ombe neb i Sirfen
og fprang mob en af ©illerne un*
ber føbælbingerne. So Sage efter
flog en ©ombe neb i ©ærpeben af
Srulbtbepolbningen,
ber
pabbe
© ab» i „Omgangen", og ben 19. gu*
ni flog en ©ombe neb mibt unber
©ubgtjeneften, uben at nogen ©len*
neffer fom til ©fabe. Sapellanen
©iel§ ©eberfen ©ajtrup bleb frelft

fom efter Stigen, bleb ber bd
næppe ©tiab t il at gøre ftort mere
enb bet ftrængt nøbbenbige beb
Sirfen, og bet famme bar Silfcdbct
1687, ba fipnet flog neb i Saar*
net uben at anrette ftor ©fabe.
gørft et palbt §unbrebeaar fenere
fif pele Sirfen et grunbigt efter*
fpn.
efter Dpførelfen af ©piret
1823 bleb Sirfen paanp reftaurcrct
og famtibig bleb en meget ftor
Set af ben» ©¡alerier folgte. ©eb
benne ©eftauration er formobentlig
ogfaa alle be gamle ©råbe, fom
fanbte§ Unber ©Ubtergulbet berø*
bet bere§ fiigftene. en ftor Sel af
bem bleb renpuggebe og benpttet
-
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bleb Sirfen paanp reftaureret, og
beb benne fiejligpeb, bleb
bet
taget gernafftøbning af be garn*
le ©toleé ftærft mebtagne © il*
lebffærerarbejbe, og bisfe Slfftøb*
ninger
anbragte» herefter
paa
©toleneé gorfiibe. enbelig fif Sir*
fen beb Slarpunbrebffiftet et npt
grunbigt efterfpn, ber bl. a. om*
fattebe abffitlige af be gamle DJiinbe*
og Sunjtgenftanbe, pboraf ffiere bar
ftærft forfalbne. ©amtibig bleb ber
anbragt en np Srappe af ©iarmor
op til Soret.
©afffob Sirfe rummer i fit inbre
abffi'Jigc ©ebærbigpeber. gnbenfor
Søren til ©enftre ftaar en fbær,

jærnbeflaaet ^engeblof, ber 1572 er
ffænfet Sirfen af babærenbe Sorg*
mefter Sasmu§ Senfen. <prcebifefto=>
len, ber er opfat 1633, er et for*
gplbt og malet SiHebffærerarbej*
be af ftor funftneriff Særbi, bet er
ftcenfet af Saabmanb 3:t>ge ©øren*
fen og bærer i Spbpimmeten S°r*
trætter af ©ibercn og pan» San*
ftrn.
aitertablen er ligelebe» et meget
Eunftfærbigt, malet og forgtjibt S il*
[ebffærerarbejbe, bet er forfæroiget

forbi benne i Siborg pabbe ipjel*
flaaet pan» ©øfterføn.
©tranfen foran ©atleriet
beb
Orgelet er fra famme Sib fom
aitertablen; ben beftaar af 12 Si*
cper, ber bærer Sillebet af gefu»
og bc 12 apoftle og paa ©iberne
4 Sicper meb be 4 ©bangelifter.
Saa ©øjferne i Siibtcrffibet pæn*
ger to fmuffe epitafier, bet ene af
Sræ rigt forgtjibt og meb et ub*
mærfet Slaleri
af Sorèfœftelfen
famt Silleber af Solber og Saab*

anlebning af bereø to fmaa Sørng
Søb.
S ©afriftiet finbe» et Slaleri fra
1633, ber ftffert par bæret goqirben
t il et tibligere alterborb; bet bifer
©pnbefalbet, Sømmen og gefitë
©efr ober Sjæbelen. gnbenfor Sø*
ren t il ipøjre pænger et Slateri,
ber er epitafium ober ben fra
Safffob» Selejring befenbte Sorg*
mefter Siel» Sielfen, ber bøbe
1671. Sillebet foreftiHer Sommebag
og Øpftanbelfen og bærer 5 Srpft*

Safffob Sort«.
1657 af Siefter anber» i Dbenfe ef*
ter attertabten i ©t. Snub» Sufe.
Sablen er beit i 4 gelter (Sabbe*
ren, Sorsfceftelfen, Sebtagelfen af
Sorfet og Sriftu» paa gorbfulglen),
og bcercr paa ©iberne apoftlcne.
Saa pber ©ibe af Sablen ftaar to
legemsftore gigurer af Slofe» og
2lron. Sablen par foftct 800 Sigs*
balcr, en i ben Sib meget ftor
©um. Sen er ffccnfet af ^rcrftcn
Sibfteb, ber beb Som fit bi»fe
fßenge i Sob af cn abel»manb,

manb Sicl» Sielfen (bob 1645) og
gamilie. Set anbet er et Starmor*
epitafium meb joniffe ©øjler og
gigurer
obcr Sorginefter Dtto
©priftenfen, ber bøbe 1625.
Saa alteret ligger en mægtig,
gammel Sibel meb mange Sræfnit,
ben er trpft 1633 og ffænfet Sir*
fen 1730 af anbrea» Siegelfcn.
Saa alteret ftaar enbbibere to
fbære Sialmftager, ber er ffænfet
af ben tibligere næbnte Saab*
manb Si i epet SRapøn og §uftru i
-
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billeber af Siet» Sielfen og pan§
gamilic.
Saa benftre ©ibe af gnbgangé*
børen finbeë en ftor Sable, ber
oprinbelig bleb opfat i anlebning
af bet før næbnte Spnnebftag 1687.
Set er af ben ligelebe» tibligere
næbnte S rœft granb» Speftrup for*
fpnet meb et Ser» og en Seret*
ning om Spnnebflaget. ©iben for*
falbt Sablen og pabnebe til fib fti
Spen» Su'lterfammer paa ©prøjte*
pu»loftet; men beb Seftaurationen

1902 bleb ben broget frem og
iftonbfat. Perf et, ber er meget
fnutrigt, begtynber faalebe&:
„Paa Saarnet torbner ffiiib,
StærE af bet ixsje Brøler,
€ g fprubler Qlb paa ijber,
3 ©tjnbeflob fifi føler.

2lf beretningen paa Sablen frem*
goar bet, at Stynet ubflettebe Sot»
tene 7 og 8 paa Urftibcn og neb*
flog og fplintrebe 3 friller unber
pulpituret; men iøbrigt ieb Sirfen
tfte bibere ©tabe.
3 bet norbre ©ibeffib tyængcr
førft 4 SDlalener af præfterne Pib*
fteb, ©ajtrup og Sorpty og ben
efter to ftore Sabler meb beret*
ning om Sirfen» præfter. Sen æl*
bre er ffcenfet af præften bibfteb,
ber bar Sognepræft tyer unber Pe*
lejringen, og fom ogfaa tyar ffæn*
fet Slltertablen; ben anben Sable er
ffænfet af Søbmanb Sønne» Pa»*
mu»fen. Øgfaa bisfe Sabler bar
cn Sib tyentagt paa ©prøjtetyu»loftct
inbtil be 1902 bleb reftaucerebe og
optyængt tyaanty. SeSbærre er ber
iffe fenere fommet en trebie Præ*
ftetable meb beretning om præ*
fterne inbtil bor Sib. 3 ©tebet tyar
man faact to grimme ftore Sab*
ler meb fotografier af Præfterne
efter 1836; be minber meft af alt
om en fotograf» Ubtyængsffabe.
(Snbelig ffal næbnes en Sable,
ber tycenger i beftre gnbc af bet
fønbre ©ibeffib og bærer Pabnene
paa Pafffobs tapre forfbarer un*
ber belejringen 1659; ben er op*
tyæ.igt 1899 i 9lnlebning af to §un*
brebaaret for bet tyeltemobige fo r*
fbar.
Set nubærenbe Ørgel, ber er op*
fat 1856 er paa 20 ©lemmer; men
trænger nu ftærft til Slfløsning.
Set forrige Ørgel bar btygget paa
(Styriftian ben f jerbes Sib og tyolbt
fig gobt i ober 230 2lar; bet bar
paa 24 ©lemmer. Øm Sirfen» Ub*
feenbe før Peftaureringen 1836 op*
Ityfer babærenbe Særcr beb Satin*
ffolen, fenere præft i føorne, 3f r iis bl. a. følgenbe, fom tyan tyar

optegnet unber et foretaget ©tyn af
Sirfen:
„Øbenobcr ©toleræffen langs ben
fønbre Sibe af £obebffibet tyæbebe
fig et p ulpitu r meb Øpgang lige
inbenfor Sirfebøren. 3nbgangen til
Sirfen bar paa ben ©ønbre ©ibe
af Saarnet lige for ©træbet, ber
fører inb fra Sorbet. Sige for

res af en 3crnpilTe og bar faa
nær præbifeftolen, at man funbe
gibe tyinanben føænberne fra begge
Siber. Sibt tilbenftre oberfor præ*
biteftolen bar et p up iltu r paa 5
Slum. Pillebcrne paa Øpgangen cg
felbe pulpituret bare maabelig ma*
lebe og foreftillebc Pibelffe ©ttyffer
og Sriftenbommcns fremgang meb

£ot>ebfltb oa Sor.
3nbgangen bar Øpgangen til Sæg*
teret unber Orgelet: 3 mebcm ben
førfte og anben pille, paa tyøjre og
benftre ©ibe af 3 nbgangen ftrafte
fig et fttygt malet p ulpitur paa 4
Pinbucr. paa ben nørre ©ibe
bar fun et pulpitur, ber ftob ub
fra pillen
nærmeft præbifeftolen
imellem benne og Orgelet. Set ba*
—
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tyoSføjcbc ligefaa fimpie 3nffriptio*
ner af ©artrup. paa ben anben
Sibe af ben fibfte p ille i ©fibet,
tybortil fibftnæbnte p ulpitu r ftøttebe
fig, t il Penftre for præbifeftolen
bar enbn.t et ubftaaenbe Pulpitur
meb 3 fa g imob præbifeftolen og
ligefaa mange imob Soret.
Stoleftabeme i bet fønbre Sibe*

ffib bor uben Søre og meget fimp*
le. ©totene i be 2 hæfter mibt i
føøjfirfen bar of en Jaare forffel*
lig Sannelfe og bpggebe boa pøjft
forff ellig Sib. Se nærmtft Si oret
pabbe ubffoorne pirater, lig bem,
ber fio l finbeS paa aHe ©tolene
nu, men tun faa af bisfe bare
uben Sæfion. 30 længere man fom
ne'b i Sit.'en, beflo fimplere bleb'be.
Slf Sirfens kræfter, ber finbes
ncebnt paa &e før omtalte Sabler
ffal fjer fun berettes om enfelte.
Sen førft fenbte ^ræ ft bar §r.
SJJartin, ber bar i)er 1493; f)an
anføgte Song <panS om 2ob tit at
ribe meb i Srig mob ©benfferne
og fif t il ©bar: „3a, i)biS S ir bil
ribe paa en ©tnb, paa bet man
fan fenbe Sig og Su, fan fonfer»
beres i 2ibe". føiftorien melber
intet om pbørbibt kræften benpt*
tcbe fig af benne Sitlabelfe.
Sen næfte fenbte ^rceft er §r,
©øren, ber bar per fort før JR'e*
formationen; l)an bar en ibrig
Satolif, og fom i)an en Sag ftob
og ibrebe mob Sutper, rejfte panS
Sapellan, Sonbefønnen $ e b e r
S o e f e n fra ©fobbølle fig og
opforbrebe SJlenigpeben t il iffe at
fjøre paa kræften, men gaa meb
ubenfor faa ffulbe pan, Soefen,
præbife SutperS rene Sære for
bem. røenigpeben futgte pam, og
Soefen bleb fort efter $ræft for
Slafffob, mebens § r. ©øren fif fin
Slfffeb.
1617 bleb kræften Slnbers Sragp
falbet pertil, men fort efter affat
paa ©runb af ©førlebneb.
SI n b e r s j p e r l e f t i f f e r
bleb falbet i panS ©teb og be»
ftreb Salbet in b til pan 1629 fam»
men meb føalbbelen af SpenS Se*
boere bleb bortrebet af ifSeften. føan
interesferebe fig meget for SpenS
føiftorie og ffreb iJSerleftifferbogcn,
ber enbnu opbebares i SpenS Sir»
fib.
Sen tibligere oftnæbnte 2 a u»
ribs SJlortenfenSibfteb
bleb 1638, ba pan fun bar 25 Siar,

pan pabbe befbcget Spen og Sor»
gerne for iffe fmaa ©ummer.
© e o r g U S f i n bar ifkæft i
Slafffob fra 1713 t il 1727; pan bar
en meget lærb SJlanb, ber „talte 9
©prog, foruben fit SØJoberSmaal og
en ©ang gjorbe et SerS paa 18
Sungemaal". føanS grue bar nof
peller iffe tabt bag af en Sogn;
pun bar „flog Sone" og batte, me»
bens SJlanben bar iJSræft i Sonbon
en faaban Dpfigt, at ©nglæn)berne
ifølge JRpobeS Seretning bilbe gø»
re penbe t il Softor.
3 a c o b U 11 i p, ber refibere»
be per fra 1732 til 1759, er ble»
øen bekenbt oeb
fin ©trib i Sirken
meb
SRaabmanb
Ullerup. SRaabman*
ben kom en Son»
firmationsbag ¡714
i Æirken i brukken
Silftanb og be*
ggnbte meb
pø
SRoft at tale uføm»
melige Orb lil Son»
firmanberne. Sag*
efter fkænbtes pan
mrb kræften, ber
tilfibt maatte kræoe
2Kenigpebens5?)jæ(p
il at faa 91aat»
manben flæbt ub
SWafffot» Sirfe 1 8 9 6 .
af Sirken. Ullerup
maatte fenere betale
fteb, ber oppibfebe pam i ben rn_ meget ftor Søbe.
ifjrobft D i e S o r p p bar ©og*
©rab, at pan fra ipræbifeftolen læ»
ncpræft i Dlafffob fra 1760 til
fte Sroberen SefSten faa grunbig,
1777. §ans ©tebføn bar Søbmanb
at ben fornærmebe Sorgmefter an»
lagbe ©ag mob pam og beb føøje* SønneS DtaSmuSfen ber paa SorppS
fteretsbom 1666 bleb pan frabømt goranlebning ffænfebe Sviblerne til
fit ©mbebe. ©tribens egentlige Dp» Slnffaffelfen af ben anben iJJræfte»
table. Sorpp bar, før pan fom
pab bar not SibftebS Sapellan,
§anS Saaerberg, ber beb fin ©lab» per, Sræft i DnSteb paa galfter,
og per bleb pan en Sag falbt til
ber fatte onbt mellem Srøbrene,
og i bet pele arbejbebc meget paa fin ©mbebsbrober ijlaftor ©laufen,
at nebbrpbe kræftens gobe Dm» ber laa paa fit pberfte, og fom
bomme i Slienigpeben. Sibfteb lebc» betroebe pam, at pan bar bleben
be enbnu 5 Siar efter fin Slfffebi» forgibet af fin Særefte ifSaftor KRoS*
gelfe. £anS Srober bøbe atlerebe fins Satter. ifSræftejomfruen bleb
arrefteret, tilftob at pabe gibet Sæ*
Slaret efter, og ba man efterfaa
panS Segnffaber opbagcbcS bet, at rcftcn © ift i en Set iJSanbefager og
falbet t il $ræft i Slafffob. §an bar
en funbffabsrig og i alle SJlaabcr
pæberlig SJJanb, en bpgtig ifkæbi*
fant i fin Sirfe og en gob Sorger
mob fin Sp. Set er alt anført,
at pan ffænfebe Sirfen ben ftore
foftbare Slltertable famt ben ene
sfSræftetable. 33cb flere Sejligpeber
optraabte pan ogfaa gabmilb mob
Spen, og pan bar Sorgerne t il me»
gen Srøft og Opmuntring unber
Selejringen. Sllligebcl leb pan ben
Sort at blibe afffebiget fom ©og»
neprceft, og ©runben pertil bar en
©trib, pan pabbe meb Sroberen,
Sorgmefter Sebcr Slortenfen Sib»

—
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bieb penrettet. Won f)abbe gomfru røoéfin* røober miétænft for
ot pabe forlebt datteren til Ubaaben, men datteren nægtebe at an*
gibe røoberen, og mon nøjebeS foa
meb ot tbingc ©ræftefruen til at
oberbeere fit ©arn* føenrettelfe. gor
at pæbne fig paa ©aftor 3)orpp,
fif gru ®lo*fin* fenere en frugtfommelig Sbinbe, @ofie gaf*e, til
at ublægge kræften, fom ©arnefaber. 3)ct fmuffe 9lnflag m i*lpffebee bog, ibet ben birftlige ©arnefaber netop gif pen og bøbe, og
paa fit pberffe optpfte Sagen* fanbe Sammenpæng. gomfru gaf*e
frelfle fig beb glugt, og røabarn
SJlospn* pabbe atter benne (Sang
§elb til at fno fig uftraffet ub af
9lffæren.

— g iaarnet pænger 4 Sloffer,
be 3 i Saarnrummet beb be ftore
SpbpuQcr, ben ene i fftummet oben
ober beb be fmaa Spbpuller. $en
fibftnæbnte er ben ftørfte; en gnffription fortælfer, at ben er ftøbt
i Søbenpabn 1680; men omftøbt
1859.
21f be tre Sloffer, ber pænger i
neberfte Sloffenim, er ben minbfte (igelebc* omftøbt i Søbenpabn
1859.
$en næftftørftc Stoffe er omftøbt
1748 af gopan ©artpolin Sigmann
i Søbenpabn; ben bærer følgenbe
gnffrtption:
Ved Christian VI Død
tog jeg Forlis og Skade,
men snart igen forvandt mit Stød
og søgte saa mit Stade.

—
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Her hænger jeg, o Menneske,
til Kirken dig at kalde,
at for din Gud og Frelsere
i Tro og Bøn nedfalde.
De Værger som da var
for Hus og Bolig min,
var Diderik Diderikson
og Christen Herberliin.

Sten ftørfte af be tre neberfte
Sloffer er ftøbt 1742 ligelebe* af
gopan ©artpolin Stigmann;
ben*
gnffription Ipber:
Her hænger jeg
og skal til Kirken eder kalde
tunghørige Sjæle,
o staa op og lader falde
al Verdens Sysler,
gaar og hører Herrens Røst,
saa ringer jeg for Vej
til eders Sjæles Trøst.

Rødby Kirke.
SRabbl) Sirfe liøger i ©eftiergabe,
paa bct pøjcftc ©unit i bet me«
get flabe og labe Oerræn, og S iri
feplabfen bar ba ogfaa
unber
©tormfiobcn i 1872 bet enefte ©teb
i ©pen, fom Ufe bleb bberffpllet
af ©anbet.
©eb ben' ftore ©ranb, ber 1774
lagbe 9tøbbp IRaabpuS og bet me*
fte af ©gen i 9lffe, gif ogfaa 91r*
fibet op i giammer, og ber fo*
reltgger bcrfor fun meget fparfom*
me Oplivninger om Sirfens ælb*
fte tgiftorie.
Sirfen beftaar af et anfeeligt
Oa.arn, Sfib meb trefibet Soraf*
flutning og en Oilbpgning
mob
©orb. Oet^ er tpbeligt at fe, at
be forffeitige Ocle er bleben til
paa forffeilig Oib. SRøbbp bar fo
oprinbelig en lille Sanbsbp, ber i
©albemar ben StnbenS gorbebog
næbnes fom Siutpbp, og Sirfen
par berfor førft bæret en lille
beffeben Sanbsbpfirfe uben Oaarn
og meb flabt SjceUeloft.
efter*
paanben fom ©gen gennem be ffif*
tenbe 9larpunbreber ubbibebe fig,
bleb Sirfen ogfaa ubbibet, forme*
bentlig 3 a 4 Sange. Øen førfte
Silbjjgning par antagelig bæret
Øaarnet, be: oprinbelig par bæret
en Øel pøjere enb nu. ©eb en 9k*
baration t 1732 bar bet faa ineb*
taget, at man tog noget af bet.
Øaarnet pabbe herefter en §øjbe
af .19 DJieter til 9Jiurtibc:t og 36
©ieter til Spirets Sop. 1818 for*

pøfebeS Øaarnet igen noget og fif
et npt ©pir, faa føøfben nu er
ca. 40 SJleter.
1632 fif Sirfen fin næfte Øil*
bpgning. Øet oprinbelige Sor bleb
nebrebet, ©fibet bleb ubbibet, og
Soret meb ben trefibebe 2lfflufning
bpgget. §etc ben npe Øitbpgning

Spenfeenber ret upelbig Uteftaura*
tion. ©aalebes bleb alte ©ulpitu*
rerne meb bereS — ganffe bift me*
re eller minbre .pelbige — ©iKeb*
ffeererarbejber rebet neb og folgt.
(Spitafierne bleb paa et ©ar Unb*
tagelfer ncet ficernebe og iffe bebre
git bet be gamle Sigften. Unbet

diotobi) Sirte.

fif pbælbet Soft, pborimob man
lob ben gamle Oel bepolbe
fit
flabe Soft.
1827 bleb enbelig Øilbpgningen
paa 9iorbfi))en opført; ben fif ogfaa
fun flabt Soft og bleb i bet pele
ubftpret faa fmagløft og fattigt
fom bet muligt.
Ømfring SJUbten af forrige 9lar*
punbrebe bleb Sirfen unberfaftet
en gennemgribenbe, tnen i mange
-
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ben ælbfte Oel af ©fibet finbeS
en Srppt, ber beb famme Sejlig*
peb bleb tilmuret.
1889 bleb Sirfen paanp reftaure*
ret, bl. a. bleb Skurene renfet og
ber inbfatteS npe og ftørre ©in*
buer. gaa 2lar efter ftog Spnct
neb i Sirfen og ramponerebe Org*
let.
Sirfen
par fun faa ©ebærbig*
peber.

øøbcfontcnå Sanbftcn*fob eï fra
1858; berimob er gabet gammelt,
bet er af SJÎeèfing og bærer S>tbftriftcn: „SI. tø. S. Snæ Sting" og
bereiter et Slaabenffjolb, pborunber
ftaar 2lar*taUet 1606 og eubelig
„©. SB. ®. SRanbortøj". Slltertablen,
ber biftnof er fra 1466, er et ret
gobt SMebffærerarbejbc og f)ar et
fmuft SJlaleri: „$et ene fornøbne",
malet af 21. $orpp 1894. 2>ct
gamle røaleri, ber fanbte* i 211tcrtablen og fom foreftiller Slabberen, pænger nn paa SforbffibetS
bagefte S3æg.
SSræbifeftolen er et gammelt Sit*
lebffærerarbejbe og bar tibligere
forfpnef meb en tøimmel og be fire ©bangelifter i 2 ræ, fom be§ocerre er forfbunbet.
Sllterfalfen er formobentlig ben
gamle, fom i 1466 ffænfebe* af
tøede 9lbbe Slnberføn; men fom i
1769 omgjorbe*. S$aa ©ølbæffcn,
pbori 9l(terbrøbet gemmeé, ftaar:
„Sene ©ffc forerrië af Skter ©isfe og tøirftruc til Støbbpe Sirfe til
en
SP^fbmmelfe
efter bennem
1714".
'l>na 9lltcrftagernc ftaar: „Sbenb:
iWicpclfon SBintpcr tø. 23. og Sm
lia: S3ormeftcr» Subcd".
3 SJorbfirfen pænger forubett bet
før omtalte gamle 2lltermalcri 2
Slibe og 2 epitafier. Sfibene er
fra forffcllig i i b og giber et ubmeerfet 23illebe af 2)atiben§ ©fib§fonftruftion. Set ftørftc og npeftc
er ffænfet Sirten ben 17. SHartii
1741 of Sorgen ©rifføn 'Bider,
Sene DJiarfuføn SSiUer, Sar§ Øttoføn, IjSeber S3rabranb, Sar* tøenrifføn, Socob Øtteføn, Spi* 9ü!a>
tpiføn, ©rit Sør9enføn SBUIcr, 2Kbret 23ope, tøane Stier, Søren 2Binter, tøane ©rilføn og Sopan Seppeføn. $et minbre, men ælbfte
S lib iftanbfatte* famme ?lar af
obennæbnte SJtænb.
21f ©pitappierne er bet ene af
SUeefing, bet anbet et totalen omgibet af SMKebffærerarbcjbc. ©teefingepitoppiet er opfat ?lar 1653

ober Sogncpræft til Sløbbp og
Stingfcbotlc Snub Snubfcn af pan*
gaber Sogncpræften i Stcbbclunbe;
bet foreftiller Sriftue paa Sorfct
meb bc to Støbere oeb Siben. ©pitappiet meb ©talerict er opfat
1620 ober fgl. Jolbcr © rit Scn*
føn og foreftiller Sriftue paa Sorfet omgibet af Solberen, pane tøuftru og en anfelig glot 23ørn.
Sirfen par tre fmuffe Spfefroner, pboraf ben ftørfte bærer gttb»
ffriptionen: „øenne Spfecrone pafber Simmen ©priftenføn meb fin
Ejere tøuftrue ©iarta igebere øaatter foræret til Sirepen til tgrpbelfe offber penbie falig
©tanb

faa maabelig igræbifant, at Som
gen 1576 paalagbe 23iffoppen cm
ten. at gøre tør. Søeob til Sapcl(an igen eller fe at faa pam am
bragt et anbet Steb efterfom Støbbp nu paa @runb af be mange
gremmebe, ber fom ober gærgeftebet, maatte pabe en ©tæft meb
„ftørre Særbom". 3tct pjalp ifte,
at tør. S øcøb protefterebe;
pan
maatte fortræffe. Senere bar pan
Sapellan førft i ©taribo og her
efter i tøolebp; tnen begge Steber
bleb pan purtig afffebiget fom
ganffe umulig. 2 il 2 robe for fi
ne mere enb maabelige ©bner pabbe pan gennem Slægtffab og 2?en-

iKobbb ffiricö Snbre.
Sørgen ©riffen til Slfminbclfe for
fin 23egrafbclfe 2lnno 1681". 2cn
næftftørftc Spfcfrone bærer følgem
bc S n ^ffiift: „2lnno 1733 benb 23.
Secember er benne Spfcfrone ®ub
til 26re og Sircpcn til tgrpbelfe,
foræret af o* ba i Støbbpe bærem
be Scpippcrc, naunlig Staemue
33rple, Sabrcbe tøenricpføn, SQcøb
Øttofen, ©rid Sør9enføn Stiller,
SSeber SJtabføn Sølle og Staemue
tgeberføn". $ctt trebie og minbftc
Spfefronc par ingen Snbffrift.
2lf Sirfcne kræfter ffal næbne*
følgenbc:
tør. Sbcob Saco£>fen blcb 1570
Sapellan i Støbbp og to 2lar efter
Sogncpræft. tøan bar imiblcrtib cn
—
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ffab crpberbet fig cn ftor Srcbe af
Silpængere i Sløbbp, og be befluttcbe at pæbne bete» Sten paa
pane ©ftermanb. tøertil bar falbct
Staemue tøanfen Sierab. tør. S°*
cob5 fenner gjorbe pam bet ftrafé
faa pebt, at pan 1578 inbgao cn
Siage meb 22 Slagepunftcr til
Ißrobften. $et oplpfteS blanbt an
bet peri, at cn bi§ S«n» Sibeb
ftabig oberfufebe kræften, pbor pan
enb møbte pam; cn Slajmity Sræmnter pabbe linbfagt kræften paa
Sibet,
og cn Stajmu;? ølufffen
pabbe enbog banfet pam. ©nbbiberc bilbc SJlenrigpcben iffe gibe 2 ienbe, tøiivfolfcnc bilbc iffe gøre
tøøftarbcjbct, iPørncnc iffe gaa i

©fole, oft). — fort fogt fjeie 9bøb»
bt) bar i Øprør mob ben orme
©tæft. ßnbelig 1582 IbffebeS bet
SRobb^erne ot ærgre bere§ fßrceft
ibjel; men £ r. gacob — f.or bbem
bet fjele ©oftpr bar lobet og fom
ingen onbre bilbe habe — fif
SK’øbbt) ofligebel iffe igen.
§ r. Smib Snubfen, f)bi» ©pita»
finm fom næbnt finbes i Wirten,
bar fun ©ognepræft per i 3 Soge;
pan bleb folbet ben 6. Øftober
1650 og bøbc ben 9. fomme SDlaa»
ncb.
9lt 9l!øbbl)ernc iffe bar blebne
rene ©nglc fiben § r. Jacobs Sa»
ge fremgaar af følgenbe Slnføg»
ning, fom kræften Snub ©briftcn»
fen ©run (1668-1681) ffrcb tü
Songcn:

Songe Jeg maa trpgle:
©ib mig Salbet IR'øgle.
gaar jeg iffe bette,
©ib mig faa SreSlette.
fftøbbb g olf er flemme,
Øg jeg maa mig græmme;
Songe Sig forbarme
Dber Snub ben arme.
1753 fif Støbbgerne omfiber en
©ræft, ber gab raat for uføbet;
bet bar granbs §enrif ©cfjabe.
©om ©ræft i 9lorge fjabbe ban
rettet ærerørige ©eftplbninger mob
fin Øbrigbeb og bleb berfor fu»
fpetibcret i 3 9lar og ibømt en
©tulft paa 200 Soler om 9laret.
røob fin © illic bleb ban herefter
forflbttct t il 9føbbb, og ber fom
ban burtig
i ben bolbfommefte
©trib baabc mcb
Sapcllan og

—
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Sloffer og anbre ©obtfolf; bet gif
faa barmt t il fra begge ©iber, at
alle fa rte r bleb ibømt SUulfter;
men kræften, ber b°bbe bæret ben
grobefte, fif ben ftørfte. £an§
SRulft bleb paa 200 Saler;
me»
bens ban§ Wlobftanbere flap meb
bber 30.
Øm ©ftermanben ©eher gacob»
fen 2 unb fortælles, at ban 1767
bleb forlobet meb ben 42»aarige
gomfru fflfarie ©opbie ©oigt, af
bare 2 pffe gif bun ben og bøbe,
inben SØiaaneben bat ubløben, og
3 Uger efter benbeS Søb gif ©ræ»
ften i ftn Utrøfteligbeb ben og gif»
tebe fig meb ©obil ©inneballe,
meb bbetn ban i 2 øbet af 10 9lar
fif 13 ©ørn; men faa bøbe bun
ogfaa.

Sakskøbing Kirke.
©afsføbing Sirfe er ligefom be
flcfte anbre gamle Sirfer ombygget
og ubbibet flere ©ange. Dprinbe*
lig £)ar ©afsføbing Sirfe bæret cit
ttlle SanbSbpfirfe uben 2aarn og
meb flabt Soft. 3 benne ©fiffelfe
er Sirfen opført omfring beb 1210
—1220.
©afsføbing falbteS
ben
©ang Sajrtporp,
unbcr
pbitfct
©abn ben forefommer i ©albemar
ben 9lnbens gorbebog. ©enere —
antagelig et igunbrebaar efter —
fjar Sirfen faaet en Silbpgning,
fom ritmmebe Soret, ber i ©lob*
fætning til ©fibet fif Snppelpbæl*
bing. ©t føunbrebaar fenerc er
Saarnet opført og atter et §un*
brebaar fenere er ©fibets fla*
'be Soft erftattet meb 3 ipbæl*
binger. ©eftemte $ata for bis*
fe forffellige Silbpgninger fan iffc
opgibeS; fun faa meget fan figes,
at føbælbingerne i ©fibet iffe er
opført før omfang beb 9lar 1 5 0 0.
Sette fibfte fremgaar beraf, at
Sirfen, før Spbætbingerne
bleb
bpggebe, par bæret forfpnet meb
en Sel Salfmalerier. et af bisfe
foreftiKebe jo m fru 1 ©laria meb ©åre
net og beb ©iben af bet fanbtcs
et ©aabcnfffolb, ber angab, pbil*
fen fam ilie, ber pabbe labet S ia
fen fmpffe paa benne ©laabe.
Sfjolbet bifte gatnilien ©opffeS
©aaben. Senne gamitie efcbe (fe
©amle lollanbffe ©aarbe) ©errip*
gaarb fra omfring 1382 til 1502,
og bet fan bel betragtes fom gi*

bet, at ingen af benne ©lægt bil*
be pabe gibet fit ©linbe t il at
bette ©laleri — ber jo bar en
©lag» ©ant paa ©cbfommcnbeS
©jælefreb — bleb øbelagt.
©eb
©iben af et anbet Salfmaleri fanb*
tes gamilien føaffn’ S ©aaben; bet
ftammer fra famme îibspnnft fom

ben ©anbalisme at bortpngge
lebente.
2)r. g. §. Sarfen giber i
©effribelfe følgenbe ©eretning
bisfe Salfmalerier:
atlierebe 1859 bar ber beb
Unberføgetfe, fom ©irefiionen
be amifbatiffe ©linbesmærfers

© il*
fin
om
en
for
©c*

2afc¡fobtit<i S ir fc for 1 0 0 9lar fibcit.

©opffeS. 1449 næbneS nemlig §ett*
ning b. ¿paffn fom ©jer af ©ramS*
Ipffe, og ©illcbct maa altfaa ftam*
me fra ben 24b.
©eb Dpmuringen af ^bæloinger*
tre bleb ^clpebsinbtrpffet af bisfe
©iBfebcr forftprrct, ibct ©elc af
bem bleb bæffebc af ©ægpillcrnc
og .§bælbingernes hjørner.
2te
bleb bcrcftcr obcrfalfcbe og førft
frembragne beb SirfcnS ©eftaura*
tion 1864; beSbærrc begif man ba
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boring pabbe labet foretage i Sir*
fen, fueibet ©Jalcricr unbcr Salfcn
paa ben norbre Sibcbæg af Sang*
p :fet; men bisfe ©lalericr bleb bog
førft 1864 fu'lbftænbigt afbæffebe af
21rfiteftnrmaicr Sornerup, paa ben
næbnte 2-ireftionS goranftaitning.
Som alt bemærfet bar nogle
af
bem blebcit bæffebe af ©ægpilicr*
ne og §bælbingcr::eS hjørner, men
bet fra gnbpolbctS ©ibe mæ:felig*
fte af bem bar bog pelt og tpbe*

ligt. goroben foa§ en abetig So*
me mcb Siør og Soppe, fnætenbe
i ©øn for S001?1"11 ©tana, of pbtl*
ten fibfte og gefifebarnct bet mc*
fte bar hæftet of Spbætbingen, men
bog iffc anberlcbes, enb ot mon
fitnbc ffønne, at ©ittebet par fore*
ftitTct en Sbinbe meb et ©arn poo
©løbet.
Øber Sbinbcn bor
et
Sprogbaaub, ptiorpaa f:i;m ftiubc
tæfc*: b a mc m moafre g u b a
m c iD lo r i o. S il pøjre fa o-? et
©egeirpobcb, bcfronbfct meb ©øfer,
tit ©enftre tre røbe S^jctmc citer
©tormpucr i pbibt getbt.
Set førfte er ©aabenmærte for
©tægten ©øiftc, ber por ejet ©er*
ritSgaarb, fom tibtigerc por pørt
tit ©afSfø.Pig Sogn; bet oinbet er
©anbenmærfe for ©lægten føafn,
ber por ejet ©ramslpffe. Sen af*
bitbebe Sbinbe por tnaaffe pørt tU
fibftnæbntc ©lægt og bæret gift
meb en ©øiftc, og mooffe er be
begrobebe i Sirten.
©cbentinber ben fnælenbe Same
foaS en Sbinbe meb ©lorie om*
firing føobcbct, liggenbe paa Søbe**
lejet. So ©ejftligc beb goben of
©engen tæfte ©ønner for ben Søen*
be. ©agbeb bennc bifte KprifluS
fig fom fø'.mmetenS Songe i cn
ffinnenbc ©toric; meb ben ene
føaanb betfignebe pon ben Søenbc,
og meb ben anben mobtog pon
©jæten fom et titte nøgent ©æfen.
g ©oggrnnben ftob 10 Stpoftte eder
§etgener mcb ©øger og ben ene
meb et ©øgetfeSfar i føæn'bernc og
biboonebe mcb atborlige ©liner
©jadens føenfart. ©ittebet ftu'Ibe
nben Sbibt foreftitte gomfru ©lo*
riaS folige Sø.b. g ben bpjanti*
ffe Sunft fordommer ttgnenbe grem*
ftitlrnger of bette gmne. — ©aa
famme ©lu'r, tibt befttigere, faaS cn
ftor fbinbetig gigur meb ©tør og
©iorie, men meget beffobiget, og
obec penbe cn flor ©atbofin, poa
pbiS øberfte Spibs fbæbebc en ©n*
get mcb to Sirfefatfe. gnb^friften
bor litæfctig. Sænger mob ©eft
faas cn. Songe mcb Srone og

©bærb, og tibt til ©enftre betjra
en gigur, ber puftebe tit giben
meb to ftore ©uftere, men ©eften af
©ittebet oif tnb unber ©Jurpillen.
©iaoffc foveflitl'Cbe bet ©t. Sourcn*
ti ©Jortprium. Ser fanbtes ogfoa
paa føbælbingen ober Soret og poo
Snebilen Sete af mange flere ©i(*
tefcer, men Pborof intet pett funbc
frembrages. ilde ©it.bbcrne bor cn*
bragte poa en temmelig tøs £bib*
tefalt og er nu for'Dunben.
©len

fcíbfaígeíig i fibfte gnftons
bar
SirfenS. ©aar et npt 2l(ter bar
oprettet, bteb ber gerne tobet 40
SageS SIffab til alte, ber bab beb
bette 9íltcr.
Sette bar faalcbes
Sitfcelbct 1422, bo ©t. Dlafs 3tt*
ter bteb oprettet. Dg bo bet at be*
be beb ct faobant 9lflabs*9t(tcr og*
foo mebfortc cn ftittienbe gorptig*
tctfc tií ot gibe ©ober, ftrommebe
bisfe rigetigt inb, bl. o. tefta*
incnterebc golf i ©ojfobing bcreS
©jenbomme til bet
©tter, be ptejebe ot
bebe oeb. Ser bien
berfor ogfaa i benne
Sib ©aab til ot
ofre abffeidigt paa
Sirbens Ubfmpft*
ning. Sen ftore
RloPfee, ber eubnu
poenger i Saarnet,
ftommer ogfoa fro
pre ©etmagtsboge,
ibet ben er ftobt
paa St. Urbans
Sog 1442; ben
bcerer felgenbe 3nb*
fb rift:
„Anno Domini
MCDXX11 ¡n die
Urbani episcopifac*
ta est heec cam=
pana. Alphaet Orne*
ga, deus et homo,
o rex gloriae, veni
cum pace.“

Øafarøbina Sirfe.

tjbab ber fanbtci', bteb aftegnet cf
Slrfiteftuimaler Sornmtf), og leg*
ningierne finbe§ i bet otbnorbiffe
rønfe ¡m.
Siben for bisfe SotfmalcrierS
Silblibclfe
bor
iøbrigt Sirfcns
©íonSperiobe. Sen bar inbbiet til
St. ©auluS, men fit i bet
15.
ütorpunbrcbe foo rige ©ober,
ot
-ber — efter ben SibS © fif — tun*
be rejfes en pet Set Ültterc for on*
bre §elgenbe, footebes ©t. Dtofs
Sllter, £edig Sors 2t(ter og ©or
grues Üllter. Øg ode bisfe Slltcre
blcb Petœnft meb rige ©aber, fbm
-
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Joraorigt
par
Sirben,
mebens
ben cnbnu pabbc ftabt Soft, bceret
pjemfogt af en gtbebranb; tpi i
©JurpuUerne er funbet fort'iClet Srce
og fmettet ©íp fro bet ofprinbetigc
©fptog. Set tigger jb nœr at an*
toge, ot føbælbingernc er opmurct
efter benne ©ronb.
©eb ©eformotionen bleb ber jo
ibærffot cn fpftemotiff ©tpnbring
of Sirferne og ©ojføbingS gif iffe
peder ©om forbi, ©œrre bor bet,
ot be mitbe ©aber, ber pibtit bor
gibet tit Sirferne, nu omtrent pett
oppørtc, ibet mon nu i
Stebet
gab tit be gottige.

gør ¡¡jbælbingcrnc bleb inbbpg
gel i Sfibet bar ffirfenS gnbgan»
ge paa løobebffibets dorb» og
Spbfibe; men beb Øpførelfen
of
§bælbingerne fom ©iHernc tit at
ftoo mibt i Sørene, og be blet)
berfor tiimurcbe
og gnbgangen
flpttet tjen i Saarnet, pbor ben
nn finbeS.
©aa dorbfiben of ffirfen fanbteS
tibligere en Ubbpgning, ber rum»
mebe Sacriftict; benne er forlængft
nebrebet og Sacriftiet penflpttet i
fforet bog Sllteret.
©illebet Sibe 23 bifer, l)borlc<
bes Sojføbing ffirfe faa n'b for
100 9lnr fvben.
Set tabe brebe

ningen af ©armeapparatet. Sam»
men meb be anbre Sigften er an»
tagelig
ogfaa Stenen ober San»
rib-3 genfen 93taa t il ørebp for»
fbunbet. Sen nbmærfebe fig beb
at bære ben cetbft fenbte Sten meb
banff gnffription.
SanribS 93laa
— ber tilljørte ben i Sagn og 93i»
fer berømte ælbgamle banffe ga»
milie 93laa — bøbe 1408 og bleb
begrabet i Sajføbing ffirfes SJlib»
tergang. Stenen laa paa et Steb,
pbor ben bar meget ubfat
for
S lib, og allcrebe for §unbreb 2Iar
fiben babbe man onbt beb at ti)»
be ben, og pbis ben bar efsifteret
engnu i 1864 bar bens S frift

ffirfen« gnbre.

Spir bcpolbt ffirfen til 185S, ba
bei nuocerenbc bleb opfat; Scts
§ 0jbe er ca. 48 dteter.
1863—64 bleb ffirfen nnber Sebel»
fe af 2lrfitefternc g. 93. Saplerup
og £)be ©eterfen unberfaftet en
gennemgribenbe deftauration,
ber
i bet ftore og pele bar beilpffet.
ffirfen fif faalebes atter fine op»
rinbelige runbbuebe ©inbutr
og
fmuffe grifer og Drnamenter. Ser»
imob fo’r man, fom far ncebnt,
ilbe frem mob be gamie ffalfma»
lerier. 0g be mange Sigften, ber
fanbtes i ffirfen, bleb bepanblet
meb ftor ÜJiangel paa defpeft og
Rietet, ibet man brngte bem mettem
anbet dlurmateriale beb gnbret»

naturligbis bæret ganffe ulæfelig.
ffirfernmmet gør et Ipft og ppg»
geligt gnbtrpf;
men af piftoriffe
røinber bar bet iffe mange at
frembife. gnbenfor Søren til 93en»
ftre pængcr en ©ræftetablc meb
ØptpSninger om en dæffe kræfter
efter deformationen; t il føøjre bæn»
ger en tilfbarenbe Sable meb Øp»
IpSninger om bem, ber bar gibet
©aber til ffirfen.
Sibt
længere
frem pænger en Sable meb dab»
nene paa be Solbater fra Sajfø»
bing og Ømegn, fom falbt i bore
to fiibfte ffrige.
2lf ffirfens mange gamle Sig»
ften er nu fun to tilbage, be fin»
be* inbmitret pber paa fin Sibe af
-
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ffirferummet i dærpeben af Sø»
ren. Sen ene er . ober ben i 1529
afbøbe ©jer af ©erripgaarb Otto
føuitfelbt og ban? føuftru 93arbara
©rifsbatter 93laa meb bbcm pan
babbe faaet ©erripgaarb. Sen an»
ben Sten er ober gacob føuiitfelbt
(Sønneføn af Otto ^uitfelbtt og
93rober t il ben befenbte føiftorie»
ffriber Slrrilb ipuitfelbt) og pan§
§uftru, ben meget anfete gru 1 ©li»
fabetb føenrifsbatter griiS .
dlan»
ben bøbe 1583, ©nfen berimob iffe
før 1631.
©ræbifeftolen, ber er penimob
300 2lar gammel er et 93illebffæ»
rerarbefbe i ©getræ, ber bifer be
4 ©bangelifter.
SøPefontens gob er af Sanbften
og ftammer fra deftaurationen i
1864; gabet berimob er fra 1681,
bet er af dlcsfing er et brebet 9lr»
bejbc, ber i ©unben bifer 99illebct
af gefu Saab; paa danben fc§
be 4 ©bangelifter og ©itbfabcr, ber
belfignenbe ubbreber føænberne.
Spfefronen i Sfibct er fra 1699.
ffirfens ftørfte ©rpbelfe er ben
ubffaarne og malebe Slltertable, bri
er ober 40.0 Siar gammel.
©fter gr. ©tdfetts ftore 93ærf om
911ter tab l er,
pbod finbes omtalt
tre fra Solfanrb, aftrpffer bi føl»
g.;nbe:
Sen gamle 9lltertable i Safsfø»
bing ffirfe par enbnu fin oprinbv
lige ©labs paa højaltret, men
dl alenerne paa 'gløjenes g)berfi»
bet er erftattebe af ff opi er, ub»
førte af dlalerifonfeributor ©. ©.
91ober fen, ber ligelebes par ober»
ført paa Særreb og reftaurerat be
originale dtalerier, fom nu! opbe»
oareS i
StiftSmufæet t dlaribo.
ffirfen i SafSføbing bar forbum
Inbbiet t il
Slpoftlene ©eter og
©aimté, berfor inbtager bisfe $ 0»
bebplabferne i dlibten beb Siben af
gomfrudlaria meb ©arnet, oo berfor
er beres Søb malet paa gløfcne»
gfberfibet unber Scenerne af ffri»
fti ©anrbomspiftorie.
goroben paa ben ene gløf (gig.

21) fer
man gremftiClingen
i
templet; btt IiHe siriftuSbarn ftaar
paa Sllterbotbet, Unberftøttet af
fin Snober 0.4 Simeon, ber per cr
t en 2lrt geiftlig Sirub, 013 paa
pbib üaaôeb ©øm forneoen ©og*
ftaberne Stapriab er balbprebe;
Sliterborbet er fmpffet meb et røbt
gotpiff Sktabuluim, paa pbiffet 2 o*
benb trenbe Sabler ftaar opf tagne;
©ogftabeone ber paa er palb græ*
ffc, pailb latinffe. ©ag ©imeøn
ftaar to1 manblige Silffuere, bag
SJiarit pertbeb . Seerne, ber bærer
en ftiurb meb be to Dfferbucr
(2i:c. 2,24).
gift. B
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goroben paa ben anben gloj
(gig. ©) fer man be pellige tre
konger meb bereb ©aber;
ben
em. fnæfer og bpber ©arnet, fom
fibbe; paa SJioberenb ©føb, ben
gpfbne ©faai, ben anben [trigger
cerbøbigt §nen af føobebet, cy
ben trebie, ber er fremftiHet
fom
Sieger, peger op mob Stjernen,
bn iebebe bem til ©etplepem. g
©aggrunben fergofef rolig
lit.
StegerFongen Pat en 2lrt Su'rban
paa ipobebet, bærer1 pbib ©amb
ob:r fru gule Sfjorte og røbe
Støbler ober grønne igofer.
gonteben
paa ben ene giøj
(gig.
6) fc§ Slpofllen ©autiiS’
SJfattprbøb, ben pøje, fi’anfe ©øb*

bel pæber bet topænbige ©bærb
ober §obebet paa ben fnæletibe
2lpo(tel, pbib Dberfrop er blottet,
og pbib jamber er bunbne; Rejfer
SJero, Ølbingen, ber er iført ©pl*
benftpffeb bi aabe, meb Sfejferfrone
paa føobebet og Scepter i pøjre
S«manb, giber Segn meb ben anben
.‘gaanb; bag pant ftaar to jjjngQm
ge af panb gølge og fer til. ©øb*
belenb Scagt er ret efbtttvbagcren»
be; pan par forte, gule, ftramtfib*
benbi: ©ufber, ubtungebe forneben,
faftpo'tbte af et røbt Sibbætte, ben
forte, forte Srøje meb ftramme,
gule SStmer er forbunbet meb
©Piberne beb Sibfer, og mellem
bibfe to Silæbningbftpffcr feb ben

fttfl. C
-
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pbibe Sfjorte; panb ftramme, grøn*
ne Strømpeftøbler par g'.ilc San'er
uniec gøbberne.
Samme Sag fom ©aulub leb i
gølge Segenben ogfaa ©eter SJlar*
tprbøbeti i 9tom; bette fer man
malet forneben paa ben
anben
giøj (gig- S). Sen ene af De ung*
bommelige §aanblangcre furrer ©e*
ters gøbber faft, ben anben ftøtter
Sîorfet, pbortil ben gamle, pbiD*
ffæggebe 2lpoftel er bunben meb
§obebet nebab, og ilej fer Siero meD
to gølgefbenbe ftaar og fer til.
©aafalbenbe cr beb bibfe rø o
ferier ben fulbftænbige 2 igegplbig«
peb i be ffefte gigurerb SJiiner;

gig.

d

na ar un:>tage§, at gomfru Hlaria,
fom bærer ret fort, frøllet §aar,
u'btrljf'fer en bis SWooeriømfjeb, at
©farpretterem fer rigtig onb mb, og
at ber i)os enfette
tfoner bifer
fig iibt 9}i)§gerrigf)eb, fjerffer ber
ful b'Ctærrbig
IRP
i
gigurrerneS
9lafpn; Jilffurrne beb gremftiOin*
gen i Jemplct fer oanffe ligegijl*
hige bort fra ^obebijainbiing'en, og
1)0» ben i)bibffæggebe 91er o — bit*
felig en befpnberlig OpfGtteffe af
ben frygtelige Jtjran — birf'er ben
blibe Jaalf oml) eb beb be bloblge
JÉartblingcr, f»an felb fætter i Sce*
nc,
næften farifaturagtig.
'Hlan
mærfer pcller iffe, at røalercn, fom
bei før og fenere ftebfe er ©fii>,

teiger ^Sarti for elfer tmob fine gi»
guter, og lebet Seffueren» ©pm»
pttpi eHer Slntipatpi beb ot göre
be onbe Sletmeffer faa fraftobenbe
og be gobe faa tiltalenbc fotn oel
muiigt.
©lorierne bag be pellige gigu»
ter» $ obeber, og öirftcn, er gibet
beb regte gotgplbning, ©nibet i be
©plbenftpffeä Slrebcbon og ©uTbfa»
gerne er berimob fremftiHet
beb
SSakrfunften» Slibfer. Sanbffaber»
ne og Sempelintcriorct er ftroget

fert paa eit gnbfdpbelie, ret inbi»
refte, fra ben italienffe Stenai»»
fancefunit i bet femtenbe 9larpun»
brebe; baobe i tiompofttion og t
game, ja felb i jQobebexwS St)»
per, i iHcebebragterne, i Sjobeber»
nes Sebægelfer og førendernes ©:»
ftu§ ntætfes en ©fterflang af ben
florentinffe Slaiterfiinft. S ta f fom
ben SDlaaibe, pborpaa Sompofitio»
nerne er afffarøne t il ©iberne,
tbrerS igennem gigurerne — i Sil»
lebet fomeben fe» en freinftraft

leberne er faubfgnligbi» mulebe af
en tpff (nct:btt)[f) Shmftner omfring
91ar 1500.
3 2llterfFaf>et£ røibte ftaar unber
Sailbaiinen ben fronebe gotnfru
røarta meb bet nøgne Siriftusbavn
paa 9lrmen; pun polber en Stue»
flafe i føaanben, og Sarnet rafter
herefter; unber bette tilfpnelatbenbe
genreagtige SJiotib bølger b?r fig
en føentpbuittg til Sfrifti Slot© Ub»
gpbelfe. S il S iberne ftva foran
Sauuneirne, ber ffiUer SWibterblin»

äMifetcryarti af 3Utertat>lcn t «afäfobinn Sïirfc.

pen uben Ømpn,. og garnerne —
mellem pbilfe upatmoniffe røbe og
gule er fremtræbenbe — ftaar grel-*
le og følbe. gmiblertib fan man
ifft frafenbe Silfebcmc en bi»
Fimftneriff © til, ber er rent for»
ffeilig fra be fløjte anwe af ben
Sit© Siirfemalerier. Stunftneren oar
føgt at fremftiHe fraftige og frriuft
ubbiftebe ©Fiffelfcr og at labe gi»
guirerne føre fig meb g)nbe
og
Særbigpeb. Senn c gnteTeSfe for
bel rent legemtigp peger ganffe >if*

9lrm en>og foran Ser o —, og ben
fmuffle Soerne, ber rolig benber fvg
om og fer ub ab S'ilkbet, finbes
tilfbarenbe i florentinffe S i Ileber.
Seberlænbetnc bar altfor æng»
ftelig omppggelige for at gibe Flår
Seffeb, til at be ffulbe oberffrere
gigurerne faakbe», og ©jenbomm:»
ligipebet fom be nrebntc er Shinft»
neren iffe f al bet paa af fig felb.
gormobentlig er Saabiriningen fra
gtalien naiaet SSakren gennem
glanbent fom Skllcmkb, tpi Sil»
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bingen fra ©ibebtinbingeme, un»
ber forsblornftimpFfebe Salbtafincr
fire finaa g i gatrer af ©ugle, r;f
pbilfe ben øberfte tilbenftre put tt
Sat Sjælbor, be anbre ©trænge»
lege, pborpau be fpiller.
Silbenftre ftaar 9lpoJI(en S ekt,
feenbe lige ub for fig, meb ben
«atme Sog i ben ene fø aanb, Søg»
len i ben anben, tilpøjre illpoftelen
Sanin», bøjenbe §obe'bet, polbenbe
ben aabrre Sog i benftre føaanb og
ftøttenue fig paa bet ftore ©brerb.

©ogftabct 81, ¡>:t er ubffæaret paa
btt»
£r biftnof en ©ærf*
ftebfiguattir.
©aa iven pøjre Sløj er lutter
^eigener, t>aa benitre lutter §el»
geninber; øa:rft titbemfire [taut ben
banfte felgen ßnub ßonge; i pøj^e
$aanb l)ar pan potbt Sceptret, t
üen^tru et pdügt lla r. 'Seit norffe
Ølaf ben fettige treeber pan Sra»
gen meb bet fronebe SJtanbgpobeb,
Spmbotet paa bet oberbunbne £e*
benffab. Set pellige ßar l pang
benftre tøaanb er nraaffe tffe op»
rinbeligt, t pøjre par pan polbt
Øfeen eller iødlebarben. Sen rib»
berlig -sufteoi: ©rin» St. 3 0t0en
jtøber Stagen neb. 5 orneben til»
benftre paar ©iffop Stifolaug af
SJi;ra t bi'ffoppeltg Sragt, gribett»
be meb benftre §aanb om Staben!
SuÖariitm og pæbenbe ben pøjre
til ©dfigndfe; ben pellige $frift(of»
fer baber, ftøttet paa Sræftautmen,
gennem ©anbet meb ßriftu'»baxnet
pae. Sfirtberen, og ben forte SJlau*
r illig , gøreren for ben tpebaiffe
Legion, polber om Stauben paa
Sijotbrt, ber ftaar pau gorben.
goroben pberft tilpøjre ftaar ben
pellige gtifabetp af Sp bringen meb
ßtone paa bet jomfrueligt ubflag»
nc §aae; ben Ulk gigur, font fnce*
ler og griber om ßttrben, puin bce»
rer i $aanben, er en af be Spge
eller gattige, iQelQeninben bar gob
tmob.
Sen nanneflcebte pellige
©eetru'b bærer en ßirfemobet. Sil»
benftre i Staffen feg ben pellige
Slnna felb toibje; paa türmen bce»
rer pun ßriftugbarnet, poem 9Jla»
ria ræffer en grugt. £e trenbe
jomfruelige tøetgeninber forneben
er fronebe; ßatarine af SUefgan»
bria ftøtter pojre §aanb paa Sboer»
bet, polber i bett'tre bet fønber»
bruiblc ipjut og træber ben anben
ßei.fer SJtapntiu», pbem pun ober»
öanbt beb ftn Slan>g ©aber, ttn»
ber gøbber, UrjUta bærer ©ile, og
Sarbara læfcr i ftn ©og; bag pett»
be fe» Saarnct meb Sllterfalfen i
SSiiUbifet.

gigurer og Drnamcntif Par tib»
ligere bæret malet Dg forgptbt, tut
er be egetræ»matebe meb fparfom
Wnbenbelfe af gorgplbning og no»
gen grøn og >røb garbe.
©aabe gigirrer og Drnamentif
maa regneg for bpgtigt og omppg»
geligt ubført ©ærfftebg eller §aanb*
bærf3arbefbe, »ben egentlig fünft*
neriff ©ærbi. 3 norbtøff ©illeb*
ffærerfunft for ca. 1500 finbe»
©araielter baabe i §enf:enbe til
gigurftil og Ørnamentif.
— — 2lf ßirfen» øbrige gnben<
tar flat enbnu næbne» et ©ar mag*
ftbe Sltterftager fra 1685, en ßalf,
ber er forarbejbet af noget Sølb,
fom gjorbe» tit ©ptte unber Spb»
aargfrigen, cn ©ø»fe af Sølb fra
bet 18. Slarpunbrcbe og ben futb»
riggebe gregat, ber pænger unber
.ipbælbingerne og bærer Stabnet
ØUtintu» famt Slargtaltet 1762.
3 Sacriftiet bag ©(teret pænger
to Walcrier, bd ene er af SJiagi*
fter ©priftian
greberif
©tinter»»
berg, ber bar Sogncpræft per fra
1698 til 1706; bd anbei er af
røagifter Stiel» Sbenbfen, Sogne*
præft i Safgføbing fra 1682 til
1695. §an ffænfebe til Sllterbrug
en Sølbfanbe, fom enbnu finbeg,
men gab ben paa ©etingclfe af, at
pan» ©rab i bd gamle Sacrifti
beftanbig ffulbe bebtigepotbeg. SJJen
Sacriftiet er forlængft nebrebet og
©råben par ingen fiben brubt fig
om; man beb intet om ben nu.
Unber Sbenbfen» bjærbe Stnfigtgtræ
ftaar ffrebet „SJtinbft per" og unber
SBinterberg» ©itlebe, ber bifer en
SJtanb meb et næften fbinbetigt Ub*
feenbe, ftaar „SJteft pi»fet".
Slf ßirfen» anbre ©rafter ffal
per fun omtaleg følgenbe:
Stiel» Stielfen ffiintper bleb fal*
bd tit Sajføbing 1607 og føgte
ftrafg fin ©nfættelfe gobfenbt af
©jet ©rape paa Ørebpgaarb. Sen
førfte Sag, ben npe ©ræft fom t il
Ørebp, nægtebe ben ftrænge Stib*
ber, ber bar utitfreb» meb ßal*
helfen, at mobtage pam, og bette
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gentog fig 14 Sage i Sræf, førft
ben femtenbe Sag bleb ©ræften
ftebet for Stibbereng Stafpn og at*
ternaabigft gobfenbt. Siben fom
tør. Stietg næften baglig paa Øre*
bp og fif fig mangt et pøjt @(a»,
faa pan — fom Stpobe ubtrpffcr
fig — ofte „bar ifærb meb at bruf*
ne i fin ©aab", naar pan om §e(*
tigaftenen tog inb tit Sajføbing.
§ r. Stietg bøbe 1620 af ©eft og
ben obennæbnte gru
gtifabetp
g riig tit ©erripgaarb beffiffebe ba
en igr. Øtuf tit Sognepræft; men
enbnu inben pan pabbe obertaget
ßatbet, bteb ogfaa pan bortrebet
af ©eften. ©peng ©orgmefter
og
Staab pabbe bæret meget utitfreb»
meb at gru gtifabetp faalebe» tit*
tog fig ßatbgretten og be falbte
faa Slnberg SJtortenfen i ©eften*
ffob tit Sognepræft t Sajrføbing.
.ijenmoD protefterebe gru gtifa*
betp, ibet pun pæbbebe, at ©er*
ripgaarb og Ørebpgaarb — ber
■begge ben ©ang pøete unber Sajc*
føbing og ubrebte bd mefte
tit
©ræften»
Unbcrpotb —
paobe
ßatb»retten jæbnfibe» meb ©org*
mefter og ©(aab, og pun penbifte
fom Støtte perfor tit Stiel» ©lin*
tper, ber iffe følte fig fiffer i ©m*
bebet, før pan pabbe en af be to
©aarbe» gjere paa fin Sibe. ©org*
mefter ©priften ßnap og ©pen»
fliaab lob fig bog ingenlunbe fætte
t il ©ægg af be fornemme føerffa*
ber; men lob bd fomme ttl ©ro*
ce» og førte perunber ©ebi» for,
at pberfen ørebpgaarb etter Ser*
ripgaarbg gjere nogenfinbe pabbe
paft meb ©peng ©ræftebatg at gø*
re. Sagen bleb tilfibft inbanfet for
Jfongen» ©'etterting,
pbor ©pen
ben 9. 3uni 1621 fif |in ßatbgret
ftabfæftet. S il ©engætb fif gru
gtifabetp Siet tit at lægge ©errip*
gaarb inb unber Saarg Sogn. gor
Ørebpgaarb» ©ebfommenbe pabbe
©rocegfeng Ubfatb tit gøtge,
at
ben babærenbe ©jer 3 ocob Ilt*
felbt (©orfip Ulfetbtg gaber) bpg*
gebe fit eget ßapd beb ©aarben

og iffc mere føgtc Sajføbing
ftirfe.
ffllagifter 9liel» Sbcnbfctt ffa»
ftrup, f)bi-5 SMllcbc er omtalt oben»
for bar, fom næbnt, Sognepreeft ber
fra 1682 tit fin Søb 1695. ' DJle»
ben* ban bar i^ræft btcb Waj»
bølle (19. 3u(i 1690) lagt inb nn»
ber Sarføbing font 2lnncj.
Wlagifter røogcn* ffnubfcn føofmn
oar Sognepreeft fra 1723 til 1748.
4»an bar en ftribbar og procec-lp»

ften DJlanb; men intcrc-jfcrebc fig
meget for £folcbæ*net og u'bnfttc»
be en Sel for bet. 9lf ban§ man»
ge tjgroce&fer banbt ban mærfelig
nof be flefte. ipan bar iffe bibere
afbolbt bclé paa ©runb af fit
ftrtbbarc Sinb og fin anmaéfenbe
Dptræbcn, belé paa ©nmb af fin
¿bft t il at løbe meb Slabber.
Dipobe fortæller, at l)£>n bar ibrig
i at labc ®er», fom iffe altib
bar lige gobe, en Sang fenbte en

-
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SSrnbgont bam «rubeberfet tilbage
meb følgenbe fpaategning:
„£>t>i8 ftofitm 93-nbetterS ej rilbegore,
boab fftilbe tran ba faa fin SHj^rr meb
at tørre."

røagifter 3 0Cf)lim fa llin g
bar
©ognepræft fra 1776 tit fin Søb
1811 unber batn bleb røajbølle
(1803) atter u bffilt fra Sajføbing
og gjort t il et færligt Sognefalb.

Nysted Kirke.
Dipfteb Siirfebaffe ligger 40 gob
ober §abet og Siirfen* fmuffe, cq.
58 9Jleter pøje ©pir fe* bo ogfoo
biben om Dg er et of be førfte
^unfter i Sanmarf, mon foor føje
paa, noor mon fommer fejlenbe
©pb fro, og Dfpfteb Siirfefpir
er
bo ogfoo et bigtigt ©ømcerfe.
9?pfteb Siufe er fom foo mange onbre ubbibet flere ©ange. Spobebffibet er bet celbfte. Spbcelbingerne og Sioret, ber fenere er titbpgget, ftammer antagelig fro bet
14. Slarpunbrebe. ©enere er Saarnet føjet til. 1643 er ben norbre
©ibebl)gning, ben foofolbte
„Hit)
Slirfe" opført, og 1650 fif Saarnet fit nubeerenbe fmuffe ©pir; bet
er nu fun tærfet meb ©paon ;
men por tibiigere paft ©fiffertog.
©piret er opført meb Slabftcb Siirfefpir fom DJlønfter og fenere er
enbnu et lignenbe ©pir opført i
Siippingc. 2lf benne i’ igpeb o^ftob
fenere bet ©agn, at be tre Siirfcfpir bar bpgget of • 3 Søftrc,
og
ba ben ene — penbc ber bpggebe
Plobfteb — bar tibt ffceb lob pun
©piret
bpgge ffoebt. ©ognet er
let at oftibe; tpi mon beb meb
93efiemtpeb, ot tHobfieb Spir bleb
bpgget 1621, Pipfteb 1650 og Slippinge 1703.
9ipfteb por tibiigere poft to Siirfer, ibet ben tigefom 9iofffob og
Wloribo par poft en Silofterfirfc
foruben ©ognefirfen. SHoftret i 9ipfteb bor ftiftet 1286 og titpørte

grancisfanerorbenen. Dplp*ningerne om Siloftret er iøbrigt
meget
fparfomme; men mon beb bog at
flere fenbte røænb bleb begrabebe
i Silofterfirfen. Sette er faalebe*
Silfælbet meb Dbenfebifpen 93olb.

og bleb begrabet per. enbnu ton
noebne* ben i gomle loöanbffe
©aarbe omtalte SRibber ©iunbefen
t il Sljcerftrup fom bobe 1390 og b(:ü
begrabet i Silofterfirfen, pbor pen*
(Snie lob feet.e cn Sten ober pam.

SKtjftcb ftirfc.
if'obcbuff, fom bøbe i üipfteb unber et 2Sifitat*oppolb 1392. ©raabrobre-93iforen SRicpal be Spro
fro Siøln, fom 1483 bar fenbt pertil for at infpicere Siloftcret, bøbe
ligclebe* unber Sppolbct i 9!pfteb
-
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©raabrøbremunfene* Sib i 9lpftebflofter bar nof eHer* alt an
bei enb moralff og ber bleb flere
©ange gjort gorføg paa at
„re
formere" bem, men uben ftørre
£clb. røunfene braf og floge* og

røbebe af SirfenS SlenoMer. 1531
bleb ifølge fongelig «Befaling Sle«
nobierne i ©pfteb Slofter opffreb«
ne og regiftrerebe af SepnSman«
ben paa Slalpolm, efter at man
omfiber pabbe funbet, i)bor ©lun«
fene pabbe gemt bem; men man
bar bog næppe funbet alt, pbab
©lofteret efebe.
©eften bepolbt
©lunfene for beres egen
©lunb.
1538 "bleb Slofteret oppæbet og
1551 ubgif ber befaling t il
at
ncbribe bet og føre ©Jurftenene til
©afffob, at anbenbe t il bet Slot,
Songen bilbe bpgge ber. Slotspla«
nerne i ©afffob bleb bog opgib«
ne, og Stenene førtes i Stebet
til Søbenpabn og Solbing. 1577
bleb bet fibfte af ©løfterets Sten*
pufe nebbrubt og ©laterialerne an«
benbi til 9Reparationer a, Ulalpolm.
Si lofteret gif bermeb ober
i
©lemfelen, inbtil man i SBegpn«
belfen af forrige 2larpunbrebe beb
nogle Ubgrabninger ubfor ben øft«
lige (Snbe af Slofterftræbe ftøbte
paa et pbælbct Sælberrum og en"
muret SCanblebning. (Snbnu peger
SSenæbnelfen Slofterpabe, Slofter«
bænge, Slofteunarf og Slofterftræ«
be tilbage til pine fjerne Siber
og Drbet i golfemunb bebarer faa«
lebe» bebre enb be ftærfe ©lure
©liniel om ©pfteb ©lofter.
gorøbrigt mener man, at ben
faafalbte „Solbfloffe" fom pænger
i ©pfteb Sirfetaarn par tilpørt bet
gamle ©raabrøbreflofter.
goruben
benne par ©pfteb Sirfe 3 anbre
Sloffer. Sen flør'le er obcr'l ©leter i
©ennemfnit. Sen nceftftør'te er ffæn«
fet a '$>rinfe»fe ©Jagbaknc Sybille,
fom bar gift meb ©rinS ©priftian.
Sen er ført pertil 16. Secember
1652 og befebe 3 Sfippunb, l'A
SiSpunb lig 8072 $unb. Sen om«
ftøbte» 1699 paa ©aabpufet i ©la«
ribo.
Sirfeffibet par gennem Siberne
bæret ©enftanb for bæfentlige gor«
anbringer. ©Job Spb beb Siben
af ben lille Ubbpgning, ber inbe«
flutter en 93inbeltrappe til Saar«

net, par
troligere ligget
bet
Suprffe ©rabfapel. Set opførte»
omfring 9lar 1700 af SlmtSforbal«
ter, Sammerraab grieberidp Sulpr;
men beb SirfenS ©eftauration 1862
nebbrøbes bet og Sifterne anbrag«
tes i en unberjorbiff 93egrabelfe,
ber er inbpegnet meb et gernfta«
fit. 93eb SfibetS fpbøftlige føjørne
ligger bet ^appenpeimffe Sapel,
pbiS ©abl er prpbet meb Samtaf«

'JJronft Snub © latjru ikretje

¡puftrit, malet b»a Xræ i iKtificto Sirfe.

fer. Senne Ubbpgning par tiblige«
re beeret SBaabenpuS og berefter
SalfpuS og ftob beb en breb 33ue«
aabning i gorbinbelfe meb Sir«
fen. Set er fenere benpttet til
©rabfapel af Slcegterue Rappen«
peim og ©oben; bl. a. blcb ben
ulpffelige ©lagbalene «ßappenpeim,
fom brcebteS af fin ©lanb, Otto gos«
ba b. Sorff t il ©orregaarb, begrabet
per (fe ©amle lollanbffe ©aarbe).
— 3Seb SirfenS ©eftauration 1862
-
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murebe» ®uen til, og Sapellet ftob
tilluffet t il 1900, ba Sifterne ober«
ffpttebes t il bet ©abenffe Sapel,
fom fenere ffal omtales, og Sa«
pellet ombannebeS t il S afrifti.
Størft goranbring er bog ober«
gaaet Sirfen» ©orbfibe, ibet ben«
ne i 1643 gennembrøbes og fif en
Silbpgning,
ben faafalbte „npe
Sirfe". Sen Silbpgning ffete bift
for at ffaffe ©lab» til Sanbfog«

nets ©ienigpeb. 3 glugt meb ben
fluttenbe fig t il bens beftlige ©n«
bemur, opførtes i 1782 bet ©a«
benffe Sapel, ber nu er pelt ober«
fplbt meb Sifter, bels tilførte fra
bet før omtalte «(Sappenpeimffe Sa«
pel, bels af fenere bøbe. Senne
Silbpgning misprpber i pøj ©rab
ben ellers faa fmuffe Sirfe, ifær
bet ©abenffe SapelS 93eftmur, ber
gaar i Uge ©elning meb Saarnet
og er opført af en meget tpfere

oc) minbre ©ten.
33eb Sirfen» fønbre ©ibe Ejar
før bæret en øbe ißlabä,
font
før falbtes IHofengaarben.
1725
fit SSttfogeb ißeber 9t i t § og en
§enrif SB r e b e SiHabelfe t il at
inbrette fig en 93egrabelfe per. Se
ømgab 'Sßlabfcn meb 9JUire og ipor«
te. Øber ben ftørfte itßort ftob føl«
genbe 33er» paa en SJlarmorften.

ftilling
af Siabberens gnbftiftelfe
meb itbff aarne Sræfigurer.
Sen
øberfte Slffats foreftiHer øpftanbel«
fen, ligelebes i ubffaaret Slrbejbe.
g Sibcrneå £øb bar Sablens op«
rinbelige
flare og ftærfe garber
oberbæffet meb et Sag af Olie«
maling; men t 1903 bleb ben ren«
fet og fremtræber nu i fin gamle
Sfiffelfe.

gacob Spgefen og føelbig godptim»«
batter Sltfcpe.
Gn femte
gibet
1671 af SJUcpael Sroetfen og Sii«
betp 33ecter§ er borttommen.
'SSræbifeftolen ffriber fig, fom bet
angibe» paa Spbpimlen, fra 1605
og er ftæntet af Slnber» SreSfel«
berg og Snub Urne, ber begge par
bæret
Sepn»mæub paa Slalpolm
og bere» føuftruer gru Sarene ©tin«

„Slnno 1725, ben 6. Sluguftii.

3 forbumg S;b öubä St r e b e t i)tii§
Sreb Slbam ub af piarabis,
gor ©pnbenä ©fblb pin lebe;
SJlen Gpriftns bar bor Spnbeftraf,
Serfor er per en £)bile=©i'af
öereb for SKiiö og SB re be."

gngen af bem fit bog per en
„£bile«@raf" for 9tii§ ligger i Sir«
fen og SBrebe i 0 . Ul§leb.
.fóobebinbgangen t il Sitten er t
Saarnet mob ücft; berfra tømmer
man inb i et gorrum, ber er for«
fpnet meb ©tjernepbælbing.
Sir«
fen» gnbre banner et enfelt ©fib;
men ubbibes i 93rebberetningen
imob Siorb, fom gølge af „ben npe
Sirte", ©fibet er inbbelt i 4 gag
meb Srpb»pbætbinger, meben§ So«
ret, ber er femfibet, par ©tjerne«
pbæloing.
Sitten»
©tib
er oberorbentlig
fmutt og gennem be pøje fpibébu«
cbe Slinbtier falber et bløbt, bæm«
pct £p» inb i Sirten, pbi4 S3æg«
ge er prpbebe meb en Sei Gpita«
fier og to ftore Oliemalerier paa
Sræ, ber er gengibet paa benne og
foregaaenbe ©ibe. Set er af ©ogne«
præft i Dipfteb, iß r ob ft røagifter Snu'b
SJiabfcn Sercpe og føuftru1 ©oppia
Slntonibatter 33atpc. Set anbet er
af gfber Siiclfen, ©loi»f .¡riber paa
Slalpolm- og 9taabmanb i Slpfteb
og 5^uftru gopanne Snubsbatter
Sercpe meb fcere» ®ørn. SBegge
SJJalerier er opfat Siar 1663.
Slltertablen, ber er ffænfet Siar
1697 af Sammerraab gribricp ©upr
og Gatparina febers, er rimelig«
bi» en Gopi af Slltertablen i Slat«
ffoo. -t'obebpartict banner en af
4 fnocbe Søjler inbrammet grem«

iWonbmnnb Soer 9iiclfcit ittcb familie, molet bo« î t « » 3i»)ftcb Stirfe.

Se fbære røalmlpfeftager,
ber
ftaar paa Sllteret er fra 1697.
Gn ftor Sßrpb for Sirten er be
4 prægtige røalmlpfefroner.
Sen
ftørfte er ftæntet 1639 af SOtatpiaS
b. SBeften og pan» førfte føuftnf
SJtette gber»batter. Gn anben er
ftæntet i Slaret 1603 af gamilien
Sercpe, en trebic er 1713 oppængt
af Sirtebærge gafob gacobfen 9lo«
fenqbift og ben fjerbe 1715
af
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tel og gru SPartpa ©rubbe,
©i«
berne» Siabne og Slaabenffjolbe par
tibligere bæret malet i gpibnin«
gerne. • Sen par ligefom Slltertab«
len bæret obermalct; men nu er
SJialingcn fjernet.
Søbcfontcn
bar
tibligere
af
Sten; men 1670 bar ben faa brøft«
fælbig, at ben maatte ombptte»
meb ben nubærenbc, pbi» Summe
og ©tamme er af ibialm, goben

ûf îrœ . ©ingcn 09 Summen bœter fom 3 nbffrift: ©aafepe Sensfan
09 ©larcn ^orgens Saatter ©nno
1697. Sobefabct et nf ©IcSfing
biftnof gibet 9lar 1607 af fcr. 0 lu f
©tub, ber bar ©ogneprœft i ©pfteb fra 1594-1618.
lilp o jre for 3 nbgangsboren pœnger en Sable, ber cr befoftet 1780

©pg aarlig. lilbcnftre for
3 nbgangsbøren er ophængt en anben
Sable,
ber ligefom ben obenfor
omtalte, bleb flettet nb beb S ir
fen» ©eftauration 1862. Sen fom
i ©ribatpænber og bleb 1903 til»
bagegibet Sirfen. Sen ffal tjene
til „æbig 3 bufommelfe og ©crømn-elfe af Sammcrraab, ©entcmcfter

DlbftcJ) Stirfcö 5«btc.
af ©robft ©upr i fømtfcbp og pans
©rober ©tatsraab, ©orgmefter
i
Søbcnpabn 3 oban Reiter ©upr. Sen
ffal tjene t il en „ftebfebarenbe 2lfminbelfe, mcb allerbenligfte ©egæring" om, at ©ræfter og ©lagiftrat
bil babe ^nbfeenbc mcb, at
ben
©uprffe ©egrabelfe bcbligcpolbeS,
bbortil bercs Jarfar Sammcrraab
©upr bobbe tilffrebet Sirfen' 6 Ib .

etc. £enricp ©luller og pans §uftru og ©ørn, forbi bon bobbe
ffænfet Sirfen for ober 200 ©ig§baler i „©cpæffber ©teen" t il ©pi
rets Sætning.
gregatffibet fom langer i
ben
„np Sirfe" bleb for et lille føul.ibrebaar fiben fimbet i ftcerft ram
poneret Silftanb paa Sirfens Soft.
Set bleb iftanbfat af ©øfolf i ©p33
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fteb og 1835 atter oppængt i Sirfen.
3 ©tebet for be mfbcerenbe S it'
febøéfer por ber tibligere beeret to
meb 3 ern tætbeflaaebe Sræbloffe,
fom biftnof nu finbes mellem en
bel Sei anbre gamle ©ager paa
Sirfené Soft.
Drgelet er anffaffet 1859 og foftebe 3,500 ©bl.
3 1862 foretogeë en grunbig ©eftauration af Sirfen unber Sebelfe
af ©tatsraab §erpolt. £er
fom
beb anbre ©eftaurationer paa ben
Sib fo’r man frem meb fulbfommen ©ietctløspcb oberfor gamle
Slinber. ©æften
alle epitafier,
Sigftcn og anbre ©rpbelfer
bleb
fjernebe fra Sirfen, folgtes eller
bengemtes, bl. a. lagbes en ©længbe gamle ©ager inb i bet Ißop'
penjeimffe Sapel, ber faa tilmurebes, og ba ber atter aabnebes for
Sapeltct ©ar 1900, bar be fførnebc og øbelagbe. 3 Sirfens ©ulb
og ©lure fab ben ©ang en ©længbc interesfantc fiigftcn, bisfe fjernebes og tilintetgjorbes faa gobt
fom alle.
©ian fan ben Sag i
Sag
finbc
©rubftpffer
af betn
brugte fom Irappeftenc og ©rolægning omfring i ©pen. Sun ganffc cnfelte Sten, beriblanbt snub
Ï crepes ftorc, fmuffe ©rabften unbgif Sbelæggelfen. Stenen cr nu
opftillct beb bet ©appenpeimffe Sapels ©abl. ©ortfet fra ben per
næonte ©anbalismc, bleb ©eftaurationen ubført paa en ©laabc, ber
i iffe ringe ©rab forffønnebe Sirfen. ©t. a. fif ben fine nubærenbe Stoleftaber, ber giber ©labs til
500 firfeføgenbe.
Sirfens pøje ©eliggenpeb
par
flere ©ange tittruffet Spnet. ©aalebes 10. gebruar 1742, ba man
ge ©ienneffer bar forfamlebe til
Sfriftm aal og Sorbegn ©lejer bar i
gærb meb at læfe ©ønner, „ftob
iipnilben mo t Sirten oberforgonten og gjorbe ftor ©Iteration."
Slofferpigen falbt neb ab Irappen
i laarnet og bleb noget „fbegen

og tt)ff)ørenbe"; men ellerå ffete
ingen ©fabe. Sen 20. Sult 1822
tænbte et £pn i noget Sræbærf,
men bleb hurtigt fiuffet, og enbe»
lig unber bet bolbfomme Sorben»
bejr Slatten mellem ben 29. og 30.
g u li 1900 flog Spnet flere ®ange
neb i ©pirct§ Spnafleber.
Unber ©tofeSfor § . SS. §olm§
Sebelfe fif Sirfen i 1900 en om*
fattenbe gftanbfættelfe. Ser bar
gaaet ©bamp i ®ulbet og bet øb*
rige Sræbærf, og betle fornpebes,
f)bor bet gjorbe§ fornøbent, og
©æggene, fom f)ibtil pabbe bæret
graagitle, pbibtebeS.
2lf kræfterne ff al fjer f'.n om*
tale* ben foran afbilbebe ©robft
Snub Sercpe, ber bar en af fin

Sibs mcft anfctc ©cjftlige i San*
mart. §an bar føalbbrober til ben
fenbte ©tatåraab Sercpe paa 2la§*
marfe (Snntpenborg). §an font lil
Slpfteb 1618 og birfebc fjer til fin
Søb 1666. SJJeb fin Sjuft ru Sofie
©atlje — ber er afbilbet fammen
meb pacn — pab'be part 9 ©om.
Sjan opnanebe at fe 40' ©ørnebørn
og 1 ©arnebarnsbarn famlet om.
HøUlf pan» ©ørn bleb Satteren go*
panne gift meb fRaabmanb gber
Slidfcn; baa'be Ægteparret og bc*
res 8 ©ørn er afbilbet og omtalt
©ibe 32. fiber Slidfcn pabbe førft
bæref Sfiunb'fænf og Søffenffnber
po$ ©rins (Spriftian paa Slpføbing
Slot og herefter SJlmtSffribei: paa
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Slalpolm ©lot, for pan bleb Slaaib*
manb i Slpfteb. ¿jan breb en efter
fire Sib {tor føanbcl paa Sjollanb
meb Sorn og Solonialbarer og
bleb en formuenbc SJianb, ber bi»
ft megen ©abmilbpcb1 mob Sirfen.
1658 fom, fortæller St'obe, et Strejf*
forps fbenffe Solbater til 2lal*
polm; be trængte inb til gber Slid»
fen og bilbo pine pom til at ublc*
berc fine ©enge; men ba bet fneb
aBermeft, fom pans Sone farenbc
meb en gloenbc glbtang og tærffe*
be tøs paa Sbenif'ernc, faa be for
et Øjeblif tog glugten, og imib*
lertib ftimlebc golf fra ©pen fam»
men for at pjælpc Ægte,parret, faa
Sbenffernc if e turbe foenp ©ber»
falbet.

Hillested Kirke.
føillcfteb ftirfe er cn af be an[cltgerc 2 anb*bt;firfcr paa Sollanb.
Sen bcffoi> i fin oprinbelige S fiffelfe af Sfib og ftor meb fmuf
palbrunb Sifflutning, alt opført af
røbe ©lunfeften omfring beb 2lar
1200. Dlceppe 100 2lar fenere er
Sfibct biebet ubbibet mob Seft,
og antagelig i bet 14. 2lcnri)imbrebe er ber inbbpggct fpibi-bitebc
frbcelbingcr og bet bnfelige Saarn
meb pftramibcformet-Sag, ft nap og
o-løj er tilbpgget mob Scft, ligelebe* af røbe Wunfeften.
3 ben celbftc Set af Sfibet og
ftorrunbingen (Slpp«) fer man Scftcr af be rnnbbnebe Sinbuer og
e;t fmnf fHitnbbnefrife; enbbibere
fporcö pan SfibetS Sorbfibe ben
gamle ftbinbeinbgang. Søbdgt par
ftirfen f)aft fin Søgang gennem
et SaabcnfpK? mob Spb, men bette
blcb nebbrnbt for ca. 40 Siar ft«
ben, og Abgängen er niv geninem
Saarnetv oeftlig: Giabl; fom Srappetrin er anoenbt et Snibftpffe af
en ©rabftcn fra 1781 mcb meget
afflibt ^nbffrift.
ft i: fen* ftængbc er 50 Silen,
ijb'lfet 9vol)be i fin gamle SoIIanbbbeffribclfc falber „e.n altfor ftor
Spgning". Sleb cn Seflauration i
1898 er bl. a. .ftirfen* SJ}ur.ftenofoffel bleben inbfat.
Set bibee, at st irf en fa r bteret
peUiget til St. Slnbreas, -men ret
meget af ben* føiftoric er iffe bebaret, t )i ifølge en Se-retning af

Sogneproeften SUagifter føenrif Soti)
fra 1707 er i ftirfen „ingen mcerfbærbige Slntiqbitæter
at finbc,
faafom ben for nogle Slår fvben

e» Sei gamle Snnc-Sogfta'ber" (an
tagelig fnarer: Wunfcbog'ftaber).
Set bibeb fra en S r O'bftebifrtat§
i 1586, at ber bengang fffe bar

sbillcftcb ftirfe.

bleb rcbarcret, og alle gamle Srebe og Sofumcntcc ba fa*fcrebc.
Sum‘;t .ft irf ene- ftor og Drnamenter finbc* cn forgglbt ftalf, paa
l)bi* neberfte Sarrb om 3 oben er
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nogen Slltertablc, pborfot ftirfebærgerne fif Drbre til „at tafberc
l)ber Somanb i Sognet for
1
Sfp. Si)g og berfor (abe befofte
cn liben Sable mcb føebren* SaG-

bcrorb pua". Samme 'ISrobft ineb*
seler efter, at pan 3 2lair fenere
Ijabbc bifiteret føillefteb, at „ba
bar feer foftet en nt), fføn. 2Uter*
table", Sien pbor benne er blebct
af tubes ih c; ti>i 2lltcret cr
nu
prpbct meb en fmu'f alenpøj Sfopi
af Sporbalbfcns ifriftns.
'flræbifeftolen er et Siliebffærer*
aibcjbc fra Slutningen af bet 17.
Jlargmrbrcoe, egctræsmalet og for*
gjibt.
Søbcfontcn er gammel og ftam*
mer fra ben gotiffe Sib. Sen er
pugget af ©ranit. SøbefauKt er
en STopi, ubført i 1894 efter Siir*
fens gamle Søbefab, fom nu
cr
oppængt paa Slmren obenfor og
bærer føljenbe 3 nffription1: „S ili
.in le*Steb Stjerte af Gipr'iftian 3ør*
genfen 2lnno 1688".
Ser
i

er

Sf ir f e n ,

nu
fo m

r n b la g t
t i l h ø re r

e le ftriff

2pS

© r e b ffa b e t

si* n it je n b o r g .

3 Saarnet cr bet to Stlofter; ben
ftørftc af bem, fom iffe
par
nogen Snbffrift, er fra ben fenere
Slibbelalber. Sen anben er om*
ftebt i 2laret 1857.
Sullefleb bar eget ipaftorat inb*
til 2lar 1693, ba bet bleb 2lnncfS
til SfariPo. Sognets fibfte fpræft
bar ben anftlige lærbe Slanb (Siler
panfen sEBuilf, fom bet næbnte 2lar

bleb forflyttet 11 Sfclbp paa gal*
fter og — fom 9vopbc írbtrpffer fiig
— „fiben par pilleftcb maattet' nøj*
es .neb Slaribo fpræfter".
Øm en tbligere ipræft grikerif
3 uftefen pebber bet, at i)an røgte*
be Sialbct ub fra bet sfP:lincip:
„S fal bet gaa gobt i Yerben og
ffal SHigbom formeres, maia man
iffe præbife for paarbt imob 2 a*
fter etc."
¡¡jans forgænget (Xpr.ften Slab*
fen bar en meget paarbpfertet
Sla.tb. §an pabbe (aa*nt 30 Soler
mob Stabtion til fin Søn $eb:r,
men ba 'beber bat fattig og iffe
timbe betak, inbftoebnebe 'jSræften
paos Slairtionift for en 'jSrobftcret.
(S¡ter Siffoppens IHaab tilbøb Stan*
tioniften at betale bet pctlbe af
Selooet, men 'jSroeft en bilbe pabe
be 30 Soler fulbtub. Saa bien
Sagen fra fprobfteretten penpift til
be berbslige Somftole.
g-orøbrigt ffal be jpillcfteb Søn*
ber i gammel Sib pabe bæret tem*
melig nærige oberfor berus bræ*
fter og Segne. Saalebes pebiber bet
i en gammel Seretning, at b r æ<
ften biels
gørgenfen „formebdft
Sønbemes bafenpeb imob bræ*
ftens gnbfomfter i 21aret 1534
maatte fKje perfra t il 8 pen, og
ffjulte fig i Slofeboe".
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S il Sammcnligning tn:b bc nu*
bcereribe gäbe (Sm'jebsforpblb for
2cerere og Stirfefaiugere, fan bi
mebbele, pbab brobft Sorgen (fpri*
frier nfen noterer om fin Sifitats i
&ille*teb 1577:
„21 l m u e n flagcbe paa Scg*
nen, fom bar en Sifcipcl af bla*
ribo Stole: 1 . 2)an bat iffe til*
ftebe at folge sßrceften til bc fpac
og ffribe be fpges Seftamente paa
beres Sottefcng. 2. Se funbe iffe
faa loeft, poiS Siebe og Sefaling,
fom foi.nfra beres ipusbonber. 3.
pan bar iffe tilftebe, naar
2 ig
ff’ulbe begrabcs. 4. Ser bleb iffe
ringet grebsfloffe 2lften og blot*
gen. 5. Segnen labet iffe pegne
og fce>e meb 2llmucn paa beres
Stugmarf, og fif be b:robcr Stabe
paa beres Storn. 6r. Segneboligen
ftaar rent obe og forfaiben.
7.
2llmuen begfeerebe cn Scebebcgn
igen fomaf 2llbcrs Sib.
S e g n e n flage'Je paa fin Sen*
te. 2tlmnen fbarebc: 2 igefom
pan
tjente, bilbe be Tonne pam.
pborpaa fß r o b f t e n alborügen
foirepolbt 211'muen Sfongens ftr'enge
Sefaling om, at Segne ffulle ta*
g.s af Sfolerne; faa at be bes*
aarfag lob fig fige og lobebe S.
Sfnirbs Sag at gibe pam fit 211*
misfeforn og Wente".

Branderslev Kirke
Sen cclbftc Sei af Sranbcr-Mcb
fiirfc er opført omfting 1450, fam*
tibtfl blcb Stanber-Mcb Sogn op*
rettet og beftob fom fdbftcenbigt

felbejenbe gnftitutlon; ben-ö gor«
nute er 14,000 fir.
Sen fmuffe fiirfc er opført >
fRunbbiteftil af røbe Wunfeften, bet

belige Sibne!bprb om, at ber pet
er afpugget en Sei røurbeerf. Se«
nerc er bet mtbærcnbc fior meb
ben palbrunbe StffCit.ntmj tilbpg*

autcrt.uitcit i itraiibcreilcu itivfe.

fi'rfcfogn inbtil bet 1691
bleu
'llnnefö ti( Otafftob. fiirfen Porte
forft til fiunbegaarb ((£prifplanc-«
oaf) btcb feuere folgt til
Stefer*
ftrup, bereiter t il Oiafffob Sabe«
gaarb, fobic» 1815 af Soguct! Sc*
bocre for 20,000 9fig!baler og fr
1912 gaaet ober t:l at beere cn

nu er onerbbibtebe. Dprinbelig be<
ft ob SFrfcn fun af bet mtbemnoe
£>0jffib og et Saarn, I)bi§ neber»
ftc 2 c[ nu bannet SBaabenbuftt.
Siaret fanbtc-5 ben ©ang i ben
oftiige ©nbe af Sjnjffibet og t)ar
antagetig beeret f)bcetbel; i o'. gaib
bcerer ©abimuren ober Saftet tt)*
.17 —

get. 1774 neobrøb Star on IS. g.
finutp til KpriftiauSbal Saarnct,
inbrettebe Saabcnpufet og opfør*
te bet nubcerenbe Saarn af Sin«
bingSbcerf paa fiirfe n ! beftlige ©n*
be. g Saarnet peengcr to filoffer,
ben cne cr 1724 ffeenfet af ülnbet!
'Jliegelfen
i %ifffob
og Siffop

Speftrup; ben anben er af noget
pngre Sato.
3 ©lurene fe* enbnu Spor af be
gamle Søre og ©inbucr, bl. a. fer
man paa 9lorbfiiben Snen ober ben
fortængft tilmurcbe SbinbeUibgang.
©aabe føøjffibct øg Soret par flabt
Soft. 3 ©aafcenpufet ligger en garn*
mel ©rabften, pbi§ S frift pelt er

meb ©priften geftpufeu tit Sunbe*
begaorb, bob 1702 — ag ober
gorpagter ©ornelifen paa Sabe«
gaarD. 3 Sorete fonbre ©tut fim
be» to Sten. Sen cne er m'ce«
felig; ben anben, ber er lagt ober
Sognefogeb i ©eonberC'loto Dluf
§ibf» 1618.
©roebifeftolcn, ber er forfpnet

tabte,
ber bærer GprifUiatt ben
gjerbe» og greberif ben Srebie»
9iabnetræf og antagelig ftammer
fra ben Sib. Set er et fjelbent
fmuft,
malet ©illebffcererarbeibe,
ber foeeftiler 9lnbbcren. Set er
gengibet Sibe 37.
9tebe i Sirfen finbe» paa en af
Sto.lerpggene paaffnrct en fimpel

©vniiturvélcto ft irfe.

ubflettet, og i Soretb SNitrc er
inbfat flere ©rabftcn, ber tibltgere
par ligget ober be tilfbarcnbc ©e*
grabelfer i S or c65 ©ulb. 3 ben
norbre Sibe finbe» 3 Sten inb*
muret; ben ene, ber tærer latinff
3 n bffri't er nærmeft ulæfelig, be
to anbre er penpolb»bi» ober Sib«
fel ©largretpe ®icrfu»battcr, gift

meb ©iiiebffærcrarbejbe og S frift*
fteber er ca. palbanbet føunbrebe
9lar gammel.
SøPcfontcn er meget gammel og
.punget i ©ranit. Søbefabet er et
ubpamret røe»jingarbcjbe og ftam«
mer antagelig fra S'rfen» ælbfte
Sage. Sirfen» ftørfte ©rpbelfe er
ubetinget ben ftore, fmuffe Ilter«
-
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Sræplabe, pbi* palbt ulæftlige
S frift fortæller, at per fab ©iffop
©aUc 1802 og paapørte 'firæbtfe«
iten. Senne ©iffop ©alle, er gor*
fatteren tit ben befenbte *©a c»
Særcbog". føan bar føbt i ©eften«
ffob, pbor gaberen bar Segn, 93!o«
bi’ren bar Satter af ben tibligere
Segn, ©Junbt, i ©eftenffob,
ber

biet* anflnget for 'Pranglærc og
bømt fra fit gmbebe.
Øm Sirfené kræfter cr iffe ftort
at berette. Øen ccibftc, £)Die Plobtt
fenbeé, er 'Jlrsnuws ^acobfen, ber
bar per fva 1570 til 1584. 'Hf be
anbre ffal bi fun næbne §an§
Slamfen Sorcimann, fbm beftreb
ftalbct fra 1629 til 1653; ban
bobbe Ørb for at „fnnne mere enb
Rt gaberbor", og 9llmucn troebe
fulbt og faft, at ban babbe baft
(ibne til at falbe bc Søbe op af

©råbene orb DJattetib og faa big«
tige øing at bibe af bcm. ØrobS
abe fine il it nfter funbc pan bog
if.’e forpinbre,
at panv iøræftc*
gaarb i 1636 breenbte, bborbeb
ban miftebe alle fine ©fcnbelc.
ipræftegaarben blcb opført paa np,
men ftob fun en Sne» 9lar, ibet
Sbenffernc a^brænbtc ben 1659.
1681 babbe Sognet ben lo r t at
faa en 'fJrceft, tpr. Øpoma* 'Peber*
fen, ber førte et meget ufriftcligt
Sebncb,
faa
Øbrigpcben 1682
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inaattc affatte
pam „formebclft
Uffiffcligpcb".
g t gammelt Sagn bil bibe, at
si irf en er bpggct af en rig grø*
fen, ber iffe funbe ene§ meb Rn
Søfter om, pbem ber ffulbe pabe
ben førfte ipiab§ i igerrebéfirfe
siirfc og berfor opførte Rn egen
ft'rfe.
øette
Sagn, fom iøratr*
b:rc'leb Sirfe. forøbrigt par tilfeel*
te* met ©lirrebp, Søllefteb og
mange anbre
Sirfer, par intet
meb 53irfcligpebcn at gøre.

Ringsebølle Kirke.
Slingfebølle Sirfe er en faafalbt
„©aarbfirfe", bygget af fmuft til*
pugnc Samp,:ften og af en -fjer itl
2anb? ret fjælben Sirt, pbi? enefte
Slepræfcntant ben er per i (Stif
tet. 9Jteb føenfpn t il ben» Sliber
perffer i Sllminbeligpeb altfor ober*
b.ebne Jlntacelfer.
(Sn anerfenbt 2 ærb fremfatte for
nogle VIar fiben i „Slafffob Siben*
be" ben gormobning, at føenrif
2 anb
guglcfænger bar gaaet i
l)cr paa fit Sogt moo Song ©a.m
og pabbe bpgget Sirfen. Selb om
nu bette iffe pa?fer, er bet bog
fcffert nof, at oenne Sirfe er en
af be celbfte Sirfer i 2anbet og
fanbfpnligbi? en af be ælbfte el.er
maaffe ben allerælbjte paa
2 ol*
lanb.
Sirfen . er bpgget beb ben nu
ubtørrebe Siingfebølk ©ø og falb*
te? i SRiobelalberen foc ©gebp
Sirfe. Slabnet Slingfebølle forlæ!*
le? at boere u'biebet af et ©agn om
en Sollænber beb Stabn Sting,
pbem StærfoD’ber bei funbe ruffe,
men ifie fuffe, fom bet pebtfcr i
følgenbe gamle 93er?:
„Sting ftccrf Obber iffe tuffer,
Øm enb Obber pannem ruffer
3 pan? Sutter ug pan? Jpaar,
Sting ben SKife inobig ftaav".
SReben? Slingfebølle ligger et
gobt Sti)ffe fjoernet fra Sirfen,
par bet gamle ©gebp formentlig
ligget wnibfc'etbart beb ben,
ba

93pgning?refter enbnu fan finbe? i
Sotben per.
Slingfebølle bar før Steformatio*
nen et eget SSaftorat, men bleb i
1539 annefteret t il Sløbbp. S 1904
opbrøb man Sobórnenteme af .;n
íD(luníeften?bggning, antagelig fßrce*
ftegaarben, pbi? gotber i fin Sib
bleb tnblemmet i Sløbbp $ræfte*
gnarb? Sorber og bar ffplbfat for
j Sbr. prio. føartforn. Øm Sir*
fen? gorcer par ber i fin Sib bæ*
ret megen Sæbl, fom bet fremgif
af 7 SSergainent?brebc, ber i 1563
bleb funbet i Sirfen. Set førfte af
bent er ubftebt paa 2 anbemobe i
Sirfteb 1428 af Somprobft ©onrab
fra Stafffob og Ipber paa, at pbab
©ob? ben Støbbp ©ognepræft -Ser.
■føencif pabbe af Sxingfebølle Sirfe
bet paboe pan meb Sirfebcerge? og
Sognemænb? røinbe og Sillabelfe.
Set anbet SBreb er nærmeft et 93i*
lag pertil, ba bet' inbepolber SJteb*
belelfe om, pborlebe?
kræften
nogle Slår i gorbejen pabbe bærtt
i Slette po? 93ifp føan? (Øbefen)
af Dbenfe og pabbe befjenbt, at
pbab pan pabbt af Slingfebølle,
bet pabbe pan meb SSillie og 93eu*
ffab og iffe meb Slette, Gt trebie
33reb mebbeler, at 16 SDioenb, Slib*
ber?mænb? SJtænb og Sønber, i
1436 paa guglfe føerrebbtitij „fbo*
re Sl'ingfebølle Sirfe fit @ob? til,
fom før. føeii, ©ognepræft i Sløb*
bp,
og StinglfebøIIe Sirfebcerge
treette om", ©t fjerbe ®reb er gi*
-
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bet af Øiffop Slafne i Øbenfe 1437
og mebbeler, at ben Sløbbp ©og*
mpræft Sliel? Øffefen og Stingfe*
bølle Sirfebæraer og ©ognemæub
bar i Slette om Sirfen? Sorb og
„bleb be faa forligte, at famme
Ißrceft ffulbe bepolbe i fin Sib bet
@ob?, fom ligger i Sløbbp etc.
•Stem- bertilmeb ffal pan pabe i
fin Sib en Siger af ©gebp Sirfe i
fin Sibr-ti) for HHn og Øfflebt (c:
øblat) at polbe til ©gebp Sirfe
ufor'ømmeligen, men naar ben
tßroeft afgaar, ba ffal famlne @ob?
og Siger til Sirfen igen. Sigelcbe?
par Segnen føan? gbfen Poft en
Siger af Sirfen? gorb for at poloe
©alt og Sløgelfe til Sirfen. —
Øprinbelfcn til Sirfegobfet frem*
gem af et ©føbe fra 1414, pbor*
beb Stibber føenrit Slorbenberg til*
fføbebe Sirfen og „HSræfteborbet" i
Slingfebølle 3 ©aarbe og ©ob?.
Se gamle ørebe finbe? iffe me*
re. 3>a sØrobft gøraen Gpriftiern*
fen i 1590 tilfaa Sirfen? Slof,
pbori Srebene opbebarebe?, bar be
„flet forraabnebr. og> forbærbebe
meb gnbfegl og alt, Söffen meb,
fom 93rebene ft ob Ubi, og fanbte?
ubi SGffcn iffun et ©tpflfe af ét tfler*
gament?breb og nogle gnbfegl",
mebbeler Slrobften i fin 93ifi>tat?*
bog og fortæller enbbibere, at Sil*
muen i Slingfebølle nogle Slae i
gorbejen (1578) pabbe ^begjæret
at faa Slftenfang ipaaffe* og Sßint*
febag, item at 9JJe?fe og ©ub?tje*

neftc maatte polbito i et jpuo i
fftingfebølle, naat be for ©anbflob
iffe funbe fomme til Sirfen. Øem
bleb fbaret: i faaban galb funbe
be føge t il Sftøbbp".
Diu tilpører
Sirfen ©aroniet
Sønberfarle. ©i ffal i bet følgenbe beffceftige o» libt nærmere
meb beno ©pgningoform ogi gengibe nogle gamle ©agn, ber er
mebbelt
oo af Søbmanb øle
Sbenbfen i SKøbbp, bameføbt bcrubc paa ggnen.
Som bet feo af obenftaaenbc

Sten, og ogfaa Sloffen er fra ben
æfbre tOlibbelalber. 3 ben gotiffe
l i o forlængebeo Soret til bet bobbeltc ntob Øft, og i Øilbpgningen,
fon; et opført af ©lunfeften, fatteJ
fpibobuebe gotiffe ©inbuer,
og
famitibiig forfpneseo pelc Sirfen
meb prægtige, pøje gotiffe §bælOinger. Sjimeligbio famtibig tilmurebeo SJorbbøren, og bet førfte
©aabenpuo opførteo mob Spb.
Saalebco reftaurcret i ©otifeno
©criobe ftob Sirfen 1 fulbftænbia1
urørt lige til bore Øagc og, ffønt

ÜHiiigfritoIlc S itte .

©illcbe, beflaar Sirfen af Slib og
Sor famt ©aabenpuo mob S-pb.
Søret l)ar lige @abl, og bc to anbre ©aole, ©aabenpufeto og ben
Ocftlige, er afflirttebc foroben meb
cementftøbte Soro.
Sirfeno Slib og §alobelen af
Soret pibrører fra ben celbfte romanffc Øib og er opført af fmuft
tilpugn: ftorc ©ranitften. Øen tr
forfpnet meb Sampeftenoornamentev ober begge Øøre famt Sampcftenorelieff.tr paa begge Siber af
bet oprinbelige Stor. gra famme
Øib ftammer tillige øøbcfonten af

meget upelMg reftalixerei i 1870,
bog i pne .pooebtræf bebaret inbtil nu. 3 1870 bleb begge SfibetO
©able, fom un ber Suget bar brøftfælbiae, nebbrubt inbtil ipøælbin»
gerne, og Sbabrene af Soippen bortforteo, mebeno baabe ben romvaiiffe
og ben gotiffe Øet af Soret for
at fe eno ub obergneseo meb Øementpubo, fotn afftregebeo i prfantebe felter.
Samtibig fønberbrøb man be
oprinbelig
runbbuebe ©inbuer i
Sfibet og be fpibobuebe i SoretO
3-orlængelfe og fatte oberalt ftore,
-
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grimme runbbuebe Sernbinbhcr. ©r
oprinbeligt
runbbuet ©inbue er
bog tilbelo bebaret itnber ©aabenpufeto Sag, ligefom en oprinbelig
Øberliggerften ober et af be npe
©inbuer pva ©orbfiben fe; enbiM.
Samtibig, i 1870, forfoanbt en
romanff ©rabften fra Soret,
et
Sræfrucififo famt bet gamle Slfter
og ©getræoftolene. Øc np Stole er
ï.nislertib praftiffe og .ret pæne,
ligefom bet npe Sllter er forfpnet
meb et fønt ©Jaluri af 91. Øø'tpp
(lip rifti Øpftanbelfe).
(Snbbiactc
bpggcbeo i 1870 et npt ©aabenpuo, fom i bet miinbfte er bet
t.cbic, .Siefen par paft.
©aa Sagn er eller par benne
Sirfe bæret ooerorbentlig rig. øen
er üiftnof ben enefte Sirfe paa
Spblolhnb, om pbilfen ber „gaar
Sagn". Øbcr Spbbøren fibbor et
Stcnbillebe foreftiTlcnbe to fæmpen:e Srigeee m. m. feront fortæller
Sagnet, at paa bette Steb møbteo
i gamle øagc tit øbefamp toenbe
©røbre, ben ene falst, ben anben
Opggeoe benne Sirfe af Singer
ober eller fotn ©ob for fin ©erning.
Smiblertib er bet beb ^officio
Uu.crfogelfcr for nogle Siar fiben
fonftateret, at ber per i fianbet
i'iiubeo en ©ruppe af be ælbfte S ir
fer, fom er forfpntbe meb faabanite Plptterfampbillebcr. .•per t
Pciugfebølle Sirfe fanbteo bet enefte i betl; S tift og tillige et af bc
intereofantefte i Sanbet, forbi bet
bar i.b.,ngget i Sien. Søfffer forflåter biofe 'Jlptterfampbitlcber fom
en SremftUling af ©lenneffefjæleno
Samp mes be onbe ©¡agter, en
Samp mellem gobt og onbt.
Øm Picliefferne i SoretO ©¡ure,
fom foreftilicr et SJÎanbopobeb og
et Øpr meb fløjtet ipale, fortællu
Sagnene, at Øprebillebet foreffiller
en ørage, fom pabbe Øilpolb per.
SHanbopobebet foreftiller en Sum
pe, fom efter at pabe fælbet Øragcu ôpggebe Sirfen.
©nboibcre fottalte man i gamle

Sage om en Srolb, ber bar fom*
men fra anbte 2 anbc, forbi pan
iff: funbe taale Slofferne, og nu
bíeb fa« rafenbe, ba Srtftenbttm*
mcn ogfaa nærmet« fig bette Steb,
a! í)an tog at oen 5 orb, f)t>or un
Siøbbtj gjorb er, i en Sæt for at
bringe Søb og Øbetæggelfe ober
bc Sriftne.
Wen ijelbigbis boebe
í)cr en gob fHisfe, ber bibfte.om
Srolben* 0n>ffab, og ba nu' Stol*
ben ffreb til ¡panbling, ftaf 9liS*
fen ¡pul boa Scefifen, og
ftrafá
falbt ben Sanábante ub, íjborpaa
be
ta-fnemUflc Wirnfe
btjggebe
¡Ringfebølie Sirte, Smiblertib g;f
Srolben bibere og tabte alie be
ta fte r, mnn fan fe igennem ¡pøj*

bljgaarb* røarfer og ¡polebtj, inb*
til ban naaebe bet Steb, i)bor nu
Suglfi Sirfe ligger paa en pøj
93anfe. ¡per inbfyentebe iRisfen ijam
igen og ffar 93unoen ub af Sæf*
fen. ¡perouer bleb Srolben faa ra*
fenbc, at Ijan bøbe, og SRimfenc
bpggebe ogfau fjer en Sirfe. Ser*
for er bisfe Sirfer be ælbfte.
Ser
er opbebaret en mærfelig
Salcmaaoe, ber foonobeniil g pen*
tljbcr til
en (Sgnen obergaaet
Storlnflob. Sen løb fort, men be*
fternt: „¡Ringfebølle Sirfe fjor ftoaet
S:jnbf5oben ober".
<Sn bis SRtjftif par tibligere om*
gibet ¡RingfebøUe Sirfe, f. ®fs.
naar man fanbe:
„Set ft.var iffe
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rigtig
til
bernebe", eller: „¡8e>
Sirfen fpøgec bet". eller naar en
iUfanb for iffe tijbc 91ar fiten om
Slatten, ba fjan b il'c gaa ber for*
bi, plubfelig følte fig betaget af
:n obernaturlig ¡Ræb] el. .'paaret icj*
fte fig paa fjans ipobePe, og lian
benote om:
„Sfji bet fimre iffe
bære rigtig fat berijenne."
6 Her naar enbnn for 4—5 9lar
fében en 93ejfarenbe fjøjtibelig meb*
belte, „at ber bar fet 2l)S i Sir*
fen beb Slat".
9iinc!,ebølle fjar i uminbciige Si*
ber — i at 3alb i be f'bfte 500
9la*: — bæret Slnnefs til ¡Røbblj.

Herridslev Kirke.
.V?crit:•l :o .Stine ligaer paa en
fmuf iplet imellem 23ej enes gorgre*
ning, omgibet af en belpolbt Sir*
fegaarb. Jen par tibligere tilfø rt
©reben paa aalpolm, men er for
et lJ3ar aar fiben bleben felbejen*
be. Sapitalcn bar 45,000 Sr., fom
bleb forbclt meb to Jrebicbele til
©rcbffabct og 15,000 Sr. til Sir*
fen felb.
§errib»teb, ber nu er et
felb*
ftcenbigt i)3aftorat, f)ar fra 1695 og
inbtil for faa aar fiben bæret
annef§ til Dipfteb, og bet er fta*
big faaban, at kræften fra føer*
ribileb Icjligpebsbiø maa fungere
fom refiberenbe SapcUan i 91t)iteb.
gør 1695 bar tøcrribsleb eget ipa*
ftorat meb SSregninge til annef*.
Sirfen er opført af røbe fOJunfc*
ften og beftaar af Sor og ©fib
famt et Jaarn meb ppramibeformet
Jag. Jaarnct er blcben tilbpggct
omfring aar 1540, og gnbgangen
er fiben 1867 gennem Jaarnet*
23eftmur. Øprinbclig bar ber gnb*
gang gennem et 93aabcnl)Uf' mob
Spb og paa bets ^lab§ ligger enb*
nit ben ftore flabe Sampften, fomSarfelfbinberne ftob paa, meben?
kræften fjotbt gnbgangStalen for
bcm. Jet pænbtc i Søbet af et
tortere Jib^rum at flere 93arfcl*
fbinber bøbe efter „gnblebningen",
og bette gab anlebning til ben
Cbertro, at Soner, ber ftob paa
©tenen ffulbe bø inben aaret bar
omme.
Ja
ilaabenbufet
1608

ipcnrifcSIcti Stirfc.

brænbtc, tog man beraf anlebning
til at flpttc bet om til ben anben
©ibe af Sirfen for at bebarc 53ar*
fclsfonerne» Sib. 3 1857 blcb bet*
te Jlaabenbui’ nebrebet og flpttct

uben/or Sirfcgaarbcn, (jbor
bet
tjener fom ©taterialpu*. Jcn norb*
Uge Jørinbfatning fec- i STaucn
faabel fom flere af bc oprinbelige
ntnbbucbe Jlinbucr, i upere Jib er

ber inbmuret fpibsbuebe ©inbue»*
fatninger, pbié ©ue fenere igen er
muret tit efter atminbelig ©inbu*
form.
3 or øiben er ftirfen pbibmalet,
men ben ffat nu igen oberfalfes
mcb ©legrøbt.
§ele ftirfens 3 nf>re er obcrpbcel*
bet.
tøbalbingerne er inbbpggel
omfring KJUbten af bet 16. Slat*
punbrebe.
Øbaré
igennem ben
øberfte af Sfibets føbalbinger et
inbfat et ©ar pbibfalfebe Øra*
bjalfer for at pinbre røurene i at
ffribe ub.
ft irt en fit i 3 Jor inblagt clef*
triff Sp§ og fif for 2 2lar fiben
et fmuft og gobt Ørgel opfat ober
3 nbgangen.
©rabifeftoleit er bet meft be*
mærfelfeSbærbige af ftirfens 3 n*
bentar. Øen er fra ©enasfanceti*
ben — et rigt ©iUebffarerarbefbe,
i pbiS gclter be 4 Gbangeliftcr er

ubffaaret. ØeSbarre er bcr faret
ilbe frem beb røalingen af ben;
fibfte ©ang er ber obcrmalct nog*
le Sfriftfprog, fom ftob unbcr
©illebfelterne.
©rabifeftolen par
bæret en Øel pøjere, men er ble»
bet fanfet, forbi golf bleb pib*
naffebe af at fe op paa kræften.
Øøbefonten er af Øranit og meb
ubpuggebe ©ebfnoninger; fun bens
Summe er gammel.
Øen er for*
fpnet mcb et ftort røc-fingfab, ca.
200 9lar gammelt.
Slltertablen er af ringe ©ærbi
— en ret tarbelig øræramme om*
fring en ©ibSafftøbning af Øpor*
balbfenS SRelief „(¡fpriftuS og Øi*
fciplene i (SmauS". Sølbæffen til
©røbet er fra 1612 og ffænfet af
en af ©rafterne.
. 3 ftorets ene Sibemur er ber
inbmuret en ftor og ret belbebaret
Sigften ober ^atpariaS -Sprifto*
pperfen, ber bar ©ræft i Sognet
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fra 1602 inbtil fin Øøb 1639,
famt pans to føuftruer. ©aa Ste*
ncn er in(b:,i:ggct .bereC’ 53ilte bet i
fmuft Dtelief tilligemeb ©illebe af
beres ©ørn. Øen Sten, ber fiibber
inbmuret paa ben anben Sibe i
ftoret, er, fom 3 -nbffriften oplpfer,
lagt ober to af ©raftens ©ørn.
ØiSfe Sigften par inbtil for faa
2lar fiben ligget nebe i ©ulbet for*
an ftoret.
ftirfen par paft nogle meget
ffælbne Stoleftaber, fom beSbærre
iffe er bebaret, øer bar foran
paa Stolene ubffaaret SJtatrifu'lS*
numre for be ©tænb, fom pabbe
9tet t il at fibbe. Øg man paSfebe
nøfe paa at potbe fig pber tit fin
retmæSfige ©labs i ftirfen.
ftirfefloffcn er fra np øib og
uben 3 ntere§fe.
deller iffe ©raftepiftorien frem*
bpber noget af 3ntercSfe.

Thirsted Kirke
Spirfteb Sirfe, ber tilfører ©reb«
flabet SOriftianSfæbe, er an af be
intereSfantefte SanbSbpfirfet i Stif«
let og er opført omfring beb 9lar
1200. 3 SDtobfætning tU be flefte
anbre gatnie Sirfer er baabe ©fib
og Stor og Saarn opført famti«
big. Sirfen ffplber en hellig Siloc fin Dprinbelfe. Silben, ber enb«
nu for palbandet føunbreb 9Iar fi«
ben laa i OJærpeben af Sirfen for«
fpnet meb Sag og Otcefbcerf, bar
t fm Sib et ftcerft beføgt Valfart»«
fteb. Se, ber fanbt ipelbrebelfe og
føaab, gab en ©færb t il ben f)efli«
ge ©t. §ans. gor bisfe isenge op«
førte§ førft et Sapel og fenere, ba
©aberne bebbleb at ftrømme inb,
bpggebe man ben fmutfe og efter
Satibené f5orf»oIb ftore Sirfe.
Spirfteb Sirfe er opført af ®lun«
feften i ren fRunbbueftil — fun i
SaarnetS Skftmur finbe» et lille
fpibsbuet 93'tnbue. Dprinbelig pab«
be ben flabt Sfælfeloft, men i ben
fenere iOUbbelalber forfpnebe man
ben meb fpiosbuebe føbælbinger og
bpggebe et '-SaabenpuS mob ©pb.
Set mcerfeligfte beb Sirfen er bet
anfeelige Saarn, ber er lige faa
brebt fom ©fibet; bet er to ©tof«
bærf pøjt, og begge aabner ftg fom
SiHebet ©ibe 48 bifer inb mob Sfibet
foineben beb to runbbuebe airf aber,
ber flutter fig til en lab, fritftaa«
enbe ©øfle, foroben beb to lig«
nenbe, men minbre 93ueaabninger.
3 1891—92 bleb Sirfen unoer«

taftet cn gennemgribenbe SReftaute«
ring unber Sebetfe af Üirtiteft Obe

fjbií' SDlurc bar bcgtjnbt
bitre, oberiruffet mea et

at for«
íebetigt

Spivftcb Si ir fe.

aScterfen, ber gengab ben fit op«
rinbelige fmuffe Ubfeenbc. aSeb en
Sleftauration i 1858 bleb Sirfcn,
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graat 2ag ©ement. Sette S($nb§lag
ffernebeS 1892, og pbor røurene
tiltrængte bet inbfatteS np ©tene;

men ba ©ub»laget fjernebe§ fra ligc runbbueoe ©inbuer erftattet
Saarnet bifte bct fig at bet§ ©lure meb ftore fpibåbuebe. Sllt bette
oberalt bar forbitrebe og man bleb beb ©eftaurationen fjærnet og
maatte berfor piflggc et Sag af Sirfen ført tilbage til fin oprin©lurene, fanlebe» at giaben atter belige ©fiffelfe. §bælbingerne bleb
bleb jcebn. So man fjernebe Ge nebrebet og erftattet meb flabt
mentinget nf Soret» Sftgabl bleb ©jælfeloft, be fpto§buebe ©inbuer
man opmætffom paa at benne bar afløfte» af runbbuebe, og be gamle
oberfnaet meb en ©længbe gnbffæ- fmuffe Solfmalerier meb ©lotiber
ringer i ©tenene og beb en Un- fra bet gamle og bet npe Seftabet
berføgelfc
fonftaterebe ©rofe»for mente bleb atter ofbæffebe;
Ip'febe» ©rofe§for Sorncntp ot
Sornerup at bct bar ©omærfer.
g be førfte §unbrebe Slår efter reftourere bcm faa gobt, at be nu
Sirfen§ Dpførelfe bar Sunften at regnes blanbt be bebfte i Sanbet.
fun.ne ffribe fun meget libt fenbt © i gengibcr per g. Sornerupg gnbbeog noor ben Sib* ©ønbcr ftulbe retning (1889—91) t il 9iatiotta>mufceffribe unber paa et gæftefføbe eller et om ©talenerne* Sirt og gn opolo:
Soret par bæret bemalet meb
lign. benpttebe be fig af nogle paa
grifer,
pboiri S.lleber af ^elgener,
forffellig ©Jaabe fammenfntte ©tre
ger, ocr pabbe en Set Sigpeb meb Gngle og ainbre giguter, men bet
©uneffriften. ©aar nu ©lenigpcben er meget utpbeliot. ©ao ©æggen
ftob uibenfor Sirfen og bentebe paa ober Sorbuen fe« ©por af ©ub
©ræften benpttebe pbcr ifær Siben gaber ag noget berfra Slbnm og
Gua» Ubbribelfe of ©arabi». ©aa
til ot ribfe fit ,,©abn" i ©luren.
©orbfiben er fremftillct Gmirer fro
Sirfen§ ©lure er ufæbbonlig tpffe
bct gamle Scftamcnte: Slbam t
og bet er fanofpnligbté gjort for
pugge ©eænbe,
ot Sirfen i ©øbsfalb funbe tjene ©egreb meb at
©ba
fpinbenbe
paa
en ©of, mefom gæftning. ©øbbp gjorb
por ,
nemlig i fin Sib ftroft fig pelt op ben* pu'n pabfer fit ©arn. Satn»
og Sibel» Offer; Slbelg Srab, Satil Sirfen og ©ørøbere pobbe per
beltaiairnet'» ©tygning; be jøbiftc
en let Slbgang t il Sanoing, foo
©pefbere
meb
©itlbruidJtafen.
bet bor of ©igtigpeb ot ©ePoerne
Sloropam
ofrer
gfaf;
g faf belfigpurtigft funbe tp i ©ifferpeb.
gør ©eftaurationen i 1892 gaf n-or gacoo, tneben» Gfau meb ©ue
og ©ile bereber {ig til gagten.
mon op i Soornet af Stopper inbe i Snornrummet; men beb ©e- gacøb»ftigen meb englene og ben
ftaurationen fonbt mon i Soorn- foberibe gacob; ©agtenb Sirf; ©Jomuren en fmol ©inbeltrappe, pbi§ fe* modtager Soben» Sabler; ©Jognbgong bar tilmuret. Senne Stop f(:S frembroger ©anb af Slippen;
pe bleb nu otter toget i ©rug, og ©latmareonen i Stienen; Soniel i
Søbet'ulen, en engel foroben pe
be onbre fjerneoe.
ger
pao ©rofeten og belfigner en
SEJleft gennemgripente birfebe bog
©Janb, fom bringer pam gøbeba©eftaurationen of Sirfen§ gnbre.
Sen bar fom før næbnt oprinbe- rer. ©eljafar pao ftn Srone, ober
tyam fremfommer ^oanpert,
ber
lig forfpnet meb flobt ©jcelfcloft,
ffriber Ordene:
„©¡ene, Spefel,
ber fenere maatte bige ©labfen for
foran
be fpibäbuebe §bælbinger. ©eb Stipl) ar fin" pao ©æggen;
pam fnælcr pon» Sronning, fom
Øpførelfen of btéfe §bælbinfier
bleb en ©længbe fmuffe Solfmole- bærer en SGffe meb Softbarpeber,
længere tilbage pænger en ©ianb i
rier oberbæffebe og fom Grftotning
forfpnebe man ba føbælbingerne en ©alge, meben» en at ben meb
meb en ©reffe boarlige Salfma- hænder og gøbber er fæftct i
lerier. Sigelebe» bleb be oprinbe- ©loffen.
-
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©aa nordre ©æg i øbirfte ©æffe er en grife meb ©iUeber af
bet np Seftamente: ©uib gaber
fenber ben pellige Slanb
ober
©loria;
i
en ©traale, fom ubgaar fra pan» ©iunb, fe» bet lil
le gefußbairn; ©latías ©efoo po»
Glijaoetí); paa en realiftiff naib
©laabe er bet bift, at begge er
fbangre.
Gnbelig be pellige tre
Songer; af bette ©ilfebe er fun
nogle ©efter tilbage.
©oa Soret» øftre ©æg er gremftillinger af gnbtoget i gerufolem
og
Socbfæftelfen.
©aa fønbre
©æg: gefu'å i ©etpfemane, pbor
guba» giber pam goøræberfpbfet;
gefu gremftilling for ©ilatub og
^u'bfilettelfen famt Sornefroningen.
g ©inbu'e»lp»ningerne er ©efter
af et ©illebe meo1 Seifti himmel
fart.
Gfter Snnamcnter, Scacter
m. m., mao Ubførelfen fættes til
©cgpnbelfen af 15. Slairlpunbtebe,
ppilfet belræftes af en gmoffrift
paa nofolre ©æg bag Sotbuen:
„memento fecit . . Sominub §ennpngub Sabel". Senne ^aiming
Sabel elebe omfring beb 1400-Slaret
Softrup, bet mibærenbe Gprilfian»fæbe, og tfølge ©lebbelelfe af hr.
Slrcpiibeaofiftent SI. SPif et, finoe»
ber øj faa i ©igbarcpibet Soculmenter no:b pan» ©abn fra 1407 og
1427. ©ogle ©orbter meb románfíe Ornamenter og ©almetter tpbe
bog paa, at ber par bæret en me
get tibiigece ©laling i Sirfm .
g ©doet par ber ogfaa bæret
Sålunet (.'etter, paa hbælbinger; rneit
oe bar fra en ngere Sib, omtrent
beb Siar 1500; be bar meget raat
uibførte og paa nøgle ©teb-:r me
get anftøbetipe og meget baartigt
utbførte, men ret mærfelige beb bere» fifiTObilebltge gnopolb.
Sa
hbcelbingerne t ©ftbet bleb nebbrubte og erftattebe meb bet op
rindelige flabe Soft, er btéfe S illeber nu' forfbunbne.
Sen prægtige, ftore Søbefont, ber
ftaar foran ©lufæet i ©lariio,

ftammcr fra Dip/eb Sirfe. Suftobe
Difen fcs.'tcelfe/r folgembe out, fjdor»
Ieoe§ bet gif til, at ben bleb op*
f.iiiet beb ajiufceet.
got* en ©we§ 2lar fiben bar .§r.
Dlfen paa en af fine ©amkrture
en Dag footmen t il 93iet. Dai pan
gif forbi §an§ Pla&mu'»fen3 ©aarb,
lagbe pan tilfcelbig PJlcerfe til, at
©aartoejeren ftbb inbe i Sjaben og
l o e f f e b e S a i f i D o b e f o n*
t en.
U'oefra funbe Dlfen nature
ligbi§ itfe ftrafs fe, pbab bet bar
for en moerfelig 93alje, men ba
ban font ittb i &ab:n og gab fig
i Snaf meb ®lanben, bleb ban

af maåfibt ©ten. §an føbte bet til
SJlufceet for 15 Sr.
— -døbefonten bleb nu renfet
og opftillet beb 931ufæet. Den cr
et meget fjælbent ©ttjffc. De. §en*
rb jjktcrfen, fom unberføgte ben,
erflærcbe, at ben er bng'get af
fin ff Salfften og ftammer fro Dir on»
ning SPlargretpeS Dib. Den» Sum*
me er meget ftor og faa bbb, at
man funbe Opppe et 93am meb
Stoppen
unber
93anb.
©aabel
Summen fom gobftpffet bar, fet
obenfra, gorm fom en girffober.
Den er, fom bet fe» af bort
9?illete, brforeret meb ftnufr pug*

iîobefont i Dbtrfteb S irfe .

fnart flår aber, pøa'b benne i jin
Dib pabbe oæret til. ©aixb'cjeren
bib'Ve bet ogfaa nof; ban mente,
at ©narbens tibligere (fjer pabbe
faaet ben, forbi ban pjalp Dirfteb
Degn at fbnge i Sirfen.
§r. Dlfen føbte faa Døbefonten
til SPtufæet for 40 Sr.
SDfen gobftpffet mrnglebe og Dl»
fen fpurgte bem, om be iff'e bi'bfte,
bbor bet bar blebm af. Smten lob
ba falbe en 93emærfmng om, at
pult po§ Slnton ©ten i 93rambftrup
babbe fet faaban en løjerlig Din*
geft, oer bleb brugt til at fætte
SBøtter paa. Da Dlfen fom Perpen
og unberføgte ©agen, bifte bet f.g
ganffe rigtig,
at bære gobftpffet

gebe 21portttølabe. DeSbærrc fiber
Salfftenen meget unber 93:jr(igct»
Dmffiftelfcr meb Plccm, groft 00
Dø, faa ban et eftc'paatibcn ble*
bet en Del forbitret og bar flaa«
et Piebner.
Da Dpirfteb Sirfe for nogic Plat
fiben bleb reftaureret, bar bet paa
Dale, at ben gamle Døbefont fful*
be tilbage til Sirfen, men ber er
albrig blebeu giort 91Ib or beraf.
Dpirfteb Sirfeé nubærenbe Døbe*
font er 1891 oberført fra 95rnpe*
troUcborg Sirfe; ben er af ©ramt
meb ubpugne §0 rebet paa gobftgf*
let og fiffert meget gammel.
pSræbifeftokn er et 93iEfeb'ifærer*
-
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arbejbe fra 1602 og bœrer i gel*
terne bc 4 ©bangelifter.
3 Sorbuen» 93œgge fanbt man
beb Pieftaurationen to Plicpcc, pbort
ber i ben fatolffe Dib fiffert bar
ftaaet to £elgenbiHeber. g
biêfe
Pîieper anbragte» nu to Drœfigu*
rer, ber bleb fort pertU fra 23ra*
betroDeborg, bbor be i en ©ruppe,
ber foreftillebe Sor»fœftelfen, bar
bœret gopanneè og PJlarie.
93eb Pkftaurationen i 1858 fif
Sirfen en Plttertabte meb et @ib§*
relief, ber bar en Sopi af Dpor*
batbfen§: gefu§ i ©mau». 3 1902
bleb bette PMief inbmuret ober
Sorbuen, og Sirfen fif fin mince*
renbe Plftertable beftaaenbe af et
nbt Drœfrucifif».
gautifien Plebentloto bentjttebe en
Dib long benne Sirfe mecet —
©tatèminifteren bleb f. ©f§. blet
ber — og betœnfte ben ba tige*
ligt meb ©iber, faalebcê Plltertol,
©olbftager, ©olbbœffen til Dobc*
fonten m. m.
llnbep Soret fanbtc» tiblijerc en
muret 95:grafcelfe, fom fiai bœrc op*
fort af Dpge Sunge til Doftrup (S fri*
ftianêfœbe), bbor ban fclb bar lig*
get begrabet. Dû man i 1892 for*
f'inebe Sirfen meb Di anue appar ai,
bleb bette anbragt i 93egrabetfen
og Siftcrnc ncbgrabct paa Sirfe*
gaarben. g Sirfen» ©ulb fanb*
te» tibligere fiere fiigftcn bl. a.
en meb ben fraftigt nvinenbc Sœt*
ning: g Dag mig; i PJlorgcn Dig.
Di»fe ©ten bleb fencre optagne og
lagt fom gliferœffc ubenfor Sir*
fen, og berc» gnffriptioncr
bleb
berbeb efferpaanben ubflibt.
De
e r nu taget op og inbfrt i Siefc*
gaarbêmurcn.
g benne gorbinbelfe ffal nœbneg
ben beromte Phtneften, ber bar itib*
fat i Sirfemurcn, men fom beb
Pieftaurationen i 1858 bleb ubtaget
og inbfenbt t il PlaUionalmufeet.
Den§ g nbffrift er tpbet faalcbeg;
,,2l3rab og §ilbuff rejfte benne
©ten ober grobe, f n befbogre*
bc; ijan bar ipetre til Di;ue paa

© air i griSlattb, ba alle ©ifin*
ger trængte paa, og pan bar Sin*
foner, men bøbc paa ipabet."
— Slf SiirfenS kræfter næbncS:
§ r. føanfen §ammer bar ©tæft
per fra 1657 tit fin Søb 1699; pan
bar føbt i ©afffob og gift meb en
Slatter
af
©afffob*©orgmefteren

jammers Sib (1694) bleb ©ejle*
bl) annefteret t il Spirfteb, ber alt
i gorbejen f>ai>be SlnnefSet Siør*
ringe.
1747 bleb ©aul Sancpel falbet
til refibercnbe kapellan og 1765 tit
Sognepræft. ©pobe fortæller
om
barn: Som refiberenbe kapellan le*

ftitfeu ø 3u bre meb ben genncmbrubtc ©æg i Saacn ct.

©labs ©ergen. SereS ©ørn
ftf
baabe gaberenS og ©loberenS ©abn
forenet til Sergenpammer, og ©roe*
flcn er faalebeS Stammefaber
til
bcnne Siæg!. £an§ Sigften et inb*
muret i SforetS fønbre ©æg.
3

bebe ban „i ben ftrængefte Stilpeb,
fornøjenbe fig meb ©lecpanif, me*
bicino practica" — bbor SatibenS
Sæger maa pabe bæret oberbæren*
be ! — og
pborfor bet
biftnot but baft bobbelt Dpmærf*

-

48

—

fombeb, ba gormanbeniS unge (Snit,
fom pibtil albrtg babbe føbt ©ørn,
nu fom altfor baftiQ i Sarfelfeng.
Som en gølge peraf bleb ben (tille ©Janb førft fufpenberet og efter
et Siars gorløb affat beb en fgl.
©efolution af 22. Sluguft 1766.
$en lille ©ige, fom foraarfage=
be al benne Ulempe, ægtebe fiben
§ r. Stauning i ©aalfe. Sen 15.
Slpril 1768 bleb Sancpel bog atter
falbet t il Sognepræft i gjelbfteb, og
§• i gpen, bbor pans „upelbige,
men pnbige" SISgteben frabøbe bont
1772, 48 Siar gammel. Selb gif
ban al tjøbetS @ang 1788.
Slf be refiberenbe kapellaner ffal
enbbibere næbnes §an§ ©ifolaj
Spletb, fom fab bet fra 1785 til
1805. Ser fortælles om barn,, at
ban paa en ©laabe „ffjænbteS" meb
©orberre paa ©ræbifeftolen,
naar
ban fom en gob Sanbmanb
bab
om ©egnbejr. „3 gorgaarS fif be
©ejlebp ©lænb en bejlig ©egn", ub*
brøb bon faalebes en ©ang, „og
ba Jeg i forrige Uge bar t ©øbbp,
bleb jeg gennembløbt, ba jeg førte
bjem," men ber falbt tffe en Sraa*
be. g r ba bi ber t Sbirfteb og
Sfjørringe Sogne Spnbere fremfor
pine, at be ffal bobe ©egn, og bi
forgjæbeS fuffe herefter, ©ej, for
faa maatte jeg fenbe be ©øbbp*
mænb og ©ønberne i ©ejlebp be*
bre enb Su albibenbe ©ub, og bet
bilbe jo bære en Urimellgbeb at
fige. ©len gib o§ nu fnart en be*
berfbægenbe ©egn, ja,
lab bet
blibe en alminbelig Sanberegn, og
bi ffulle alle prifc bit ©abn."
©aiar ©ogen pabbe giræSfet paa
pan§ ©Jarf eller ftjaalet af panS
©jerber,
fparebe pan ligefaalibt
bem paa ©ræbifeftolen fom ©or*
perre; „men ligemeget pjalp bet,"
— figer ©po'be.

Skørringe Kirke.
©enligt Dg ppggeligt er bet 3 nb'
trtjf, man faar af ©tørringe Sirte,
faalebeS fom ben ligger omtranfet
af ftore Saftanietræer og inbrant'
mct af ©tørringes §ufe og ©aar'
be
Sfønt Sirfen iffe er ftor, tjat ben
bog boeret minbre, ibet ©pgnim«
gens beftlige Gnbe — f)bor ber nu
er ©aabenpuS forneben og Ørgel'
pulpitur foroben — er fenere t il'
bygget. Stor og ©fib er fra © al'
bemartiben og par oprinbelig paft
flabt Soft; men er i ben npere
2 ib forfpnet meb et ruwbbwet og
falfpu'bfet ©ræloft, ber pac Ubfeen»
be fom en ©ønbepbcelbing. ©aar'
net, fom er af ©inbingSbeerf er fun
et fpunbreb Siar gammel, ©et rum'
mer fun e e n Slotte fra bet 15.
Slarijunbrebe, nben SlarStal, men
meb Snbffriften Slbe ©lacie i ©lun'
teffrift.
Sirfen, ber er opført af røbe
©lunfiefton, er nu oberpbibtet, faa
©porene af be gamle ©inbuer og
©øre, er bæffebe. ©tibet og SO'
ret par nette runbbnebe ©inbuer,
pbocimob ©iubuerne i ©eftmuren er
fisfantebe og uffønine.
©ræbiteftolen er fra ben npere
©tb og uben Suter^fe- ©øbefon'
ten er ufæbbanlig ftor, puigget i
©ranit og prpbet meb 9tebfnonin*
ger og meb en SUæffe SorS' og

Silieyigurer anbragte
©en er filTtert meget
fenet er af ©leSfing
©pnbefalbet omgibet

i ©unbbuer.
gammel. Sæt'
og frcmftiHer
af ben fa1* '

Sorbæggen og omgibet af 4, Uge'
IebeS inbmurebe ©tebaiHoner, frent'
ftillcnbe be 4 Sbangelifter.
©aa SUteret ftaar to lette ©JeS'

Sfømttge Sirfe.
banfige (atinffe 3 abfføi;t; men el'
lers uben SlarStal eller DplpSnim
ger om ©iberen.
9lltertablcn er et ©ibsrelief af
©pocbalbfen: ©eber pelbreber ben
§aite; bet er inbrnnret i
felbe
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firetager; ben ene bærer ^mbffrtf*
ten „Saren StabSbatter 1655"; ben
anben:
„9tiel§
Simonien Slnno
1655."
©tørringe er 9lnnef§ t il 55. S ijir «1
fteb.

Vejleby Kirke.
©ejlebp Slirfe ligger enfom paa
en ©anfe beb SRøbbi) gjorb. Stc*
bet gør et øbe gnblrpf, forbi bet
ilfe er plantet noget fom pelft, ber
fitnbe gibe Iibt §t)gge og 2 æ.

Segat paa 1000 9îig*balcr li! gor*
bel for ©rebffabeté gottige.
3 Soretå Sgbmur er inb'at cn
©rabfien, bcr bærer følgcnbe gnb*
ffrift:

nem og alle tro Sirifine en glæ*
belig Øpftanbelfe.
Søb»aaret mangler baabe for
SOtanb og Sione. Set er gaaet faa*
lebe» til, at Sønnen et bøb førft

Sagnet bil bibe, at ber paa ©an*
ten par bæret et berømt pebenff
Dfferfteb, og bet er bel ©runben
til, at Sirlen i fin Sib er opført
per, ffønt ben berbeb fotn til at
ligge libt affibeS.
©fib og Slor er bpgget i ©albe*
martiben af røbe SJJiunfeften paa
Siampefensfoftel meb talfebe ©ab*
le og flabt Soft. Senere, i 2lare*
ne omfring 1694, er Saarnct mob
9Seft og ©aabenpufet mob
9torb
opførte, og famtibig forfpnebe man
S lib og Sior meb fpib&buebe £>bæl*
binger, ber bog for Sfibet§ ©eb*
fommenbe fenere atter er nebrebne
og erftattebe meb flabt Soft. iøbæl*
binger ne i Sioret og1 ©aabenbufet
er berimob bebarebe. Spele i l irfen
er nu oberpubfet meb (Sement, bet
jo altib girer et graat, noget trift
©ræg.
gnbbcnbig er Sirfen lp§ og ben*
lig. Saarnrummet er forbunbet meb
Sfibet beb en SpibSbue og ober*
bpgget meb et ©mlpitur, ber fta*
big benter paa fit Ørgel.
3 Sfibet pænger en SUlinbetable
af Sræ ober gnfpeftør beb ©reb*
flabet ©prifiian§fæbe, tammerraab
3 acob Saarfen ©torfletp, fom bø*
be 1776 efter at pabe oprettet et

æcjtcti» fitrfc.
iper ligger begrabet pæberlig,
bellært ©lanb 9ia»mu» 3ta»mu§*
fen Sdpiøiring, fom bar Sogne*
præft til ©ejlebt) Sirfe.
Søbe
16 og pan§ fære ¿puftru1 ærlig og
gubfrpgtig Sibinbe Siaren Siri*
ften§batter fom bøbe 16
og bc*
re» fære Søn. ©ub gibe ben*
-
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fom ©am og er begrabet i Soret,
og gaberen par ba famtibig labet
pugge ©rabften ober fig og Spuiftm
og labet affoette ©lab» til $bb§*
aaret. 1643 bobe pan; men Slonen
par iffe gjort fig ben Ulejligpeb at
labe S 0b»aarct inbpugge i Stenen.

©elb øiftebe Ijun fig fencre tneb
Sßroeften 3 acob ©laufen i ©rrinbleb og er antagelig flet iffe begra
bet i Sejlebt) Sirfe.
Sræbifeftolen er et Sitlebffæretarbejbe fra 1694 mcb be fire ©bangelifter i (Søjlefelter.
Søbefonten er af £ræ, 23æffenct

af 'Diesfing meb en ^remftiiling af
Sinitøften.
9lltertablen er en enfcl ubffaaret
9tamme meb et røaleti: englen trøfter Sefu i ©etfemanne føabe.
3 Saarnct banger fim en Slotte,
ber er ftøbt 1696 og bærer ©briftian ben gemteé Dtabnetræf famt

-
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Dfabnene baa Sirfebætgen ©øfren
Seberfen (ber antagelig bor ffænfet Slotten) og Slotteftøberen SOI.
3 acob 3 eremifen.
Sra SReformaitionen t il 1694 bat
ikjlebb et færligt Saftotat. 9fæbnte 9lar bleb bet Slnnefé til 2 bi»
fteb.

Halsted Kirke.
£alfteb Sirfe er baabe pbab bet
gjbre og Snbre angaar en af be
fmuiffeftc Sirfer gaa Solianb. Sen
er tillige af ftor piftoriff 3 n^ r *
e§fe, ibet ben par Dceret Sloftcr»
firfe til bet gamle føalfteb Si lofter;
men ben l)ar ganffe bift ffiftet Ub»
feenbe abffidigc ©ange, og er næp»
pe pellet i fin nubærenbe ©fiffelfc
nogen pnalibelig
©engibelfe
af
ben gamle Slofterfirfe. ©amle So»
fumenter beretter,
at SSalbcmat
ben Store 1177 ffamfebe — ben
fiffet t ba nt) opfør te — §c^Ib[tabtf)
Sirfe t il fRingfteb Slofler, og af Dm»
talen i bebfomtncnbe Sofnment
fremgaar ' bet, at føalfteb allerebc
ben ©ang pabbe bcgpnbt at antage
Sarafter af et Sloftcr. Set er bog
førft i 1305, at man finber §al»
fteb ncebnt fom Silofter for Munfe
af f8en?bift:.ncr»Drbencn og ftaaen»
be unber Dtingfteb Sloffers Dbet»
pøfpeb.
SlUerebe før SSalbemar ben ©to»
re4 Sib bar fjjatfteb fenbt fom et
af be pellige ©feber; ben§ 93erøm»
melfe ffplbteS be pelfebringenbe
Siilber, fom gæftebeS af fpge $11»
grimme, ber per føgte Sife for be»
re§ SBunber. Set bar nabnlig St.
$an» Otat, man balfartebe til Sil»
ben, og ber bar ba gerne
en
Munf til ©tebe, fom op'orbrebe tit
at pbe ©aber til Slrbcjbet for
®ub§ 9Uge§ fremgang. gor bi§»
fe ©aber bpggebe» førft et Sapel
pettiget
©t.
Dlui;
og
fenere

Sloftret.
©t. Dluif» Sapel blcb
ncbbrnbt
15G4, ba Sognebørnene
fif Sob til at bruge Materialerne
af ben forfalbne 93pgning til Ub»
bebring af ipalfteb Sirfe.
Men
Sloffen, pbori ©aberne bleb fam»
let, ftob ber inbtil 1860, og enbnu
ben ©ang bcføgteS Silben paa
Mag»pøj af fpge Sllmuefolf.

finbe» enbnu be murebe Sœïbet»
pbælbinger fra bet gamle Slofter.
3 (îîalbemar Sejr» 3°rbebog
omtale» Spalbftabtp (bet nubœren»
be Sfuelfingc) fom Srongobs. 1284
tilfalbt bet beb Mageffifie ttrif
fJUobpenning» Satter 3 111 e, fom
fpne»
at
pabe mebbirfet til
Sloftret» Ubbébclfe. ©agnet bil

3ucltinge$ gamle $obebbi)gitiug,
fom ben fa i ub for 70 Siar fiben, i Sagfltunben fe« Khfetaarnet, ber fer pelt
anbetlebe« ub enb nu.

Suellinge Sprepabc peb tibiigere
Munfclunb og ffal pabe bæret f^TO»
menabeffob for Munfene. Dg lang»
Slåen gennem 9îugaarb»marfcn un»
ber iCejen t il fBefterborg finbe» enb»
nu ©por af Munfene» Saripebamme.
Unber 3 ueDinge gamle fjobcbbpg»
uing, ber er a'bilbct po»ftaaenbe,
-
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bibe, at pun ubbibebe Sirfen og
opbpggebe ben pelt af Sampeftcnê»
mur.
£un bar meget ftolt ober
benne ©abc, og ba Sirfcn ffulbe
i.tbbie», fagbe pun foran Alteret,
at naar pun pabbe gibet ©ub en
faaban ©abe, funbe pan jo nof gi»
be penbe ©tprfe og §elfe, ja labe

i>cnbe lebe i faa mange Siar fom
tirfe n ftob. føenbeS ubctæntfommc
Dnffe biet» opfplbt. Slue penbeé
(Slægtninge bøbe, felb bleb pun
inb'f rumpen og træt t il Søben,
men bø funbe pun t£fe. Silfibft
miftebe pun SRælet og bobbe tun
bet» ©rug i 9Ribnat»timen f)ber
Julenat. San bcfalebe I)un en Ju*
lenat, at man flulbe lægge pcnbe i
en tifte og pen'ætte b.n i tirfe n .
£bcr Julenat f om S loftret» ©rior
til penbe løftebe tiftelaaget,
og

©ræft tog fig for at bebe for pen*
be uftanbfelig pele Julenat i
3
Siar i Sræf; ba fit buu greb.
1332 bleb Siget af ©priftoffer 2.
Søn, ©rit, bee bar fttjrtet meb §e*
ften i fjolften og bøb paa ©ejen
pjem ober gemern—fRøbbp, bifat i
Spalfteb tlofter i 14 Sage inbtil bet
funbe føre» til fit enbelige føbile*
ftcb i Sorø tlofter. 1354 fe» tlo *
ftret at l)abc ti fiøbet ©albemar Sit*
lerbag nogle ©jenbomme i ©efter*
borg; men iøbr'.gt er Dplp»m'mger*

$alfteb ftttfe.

fom pan Iltø rvUc libt pæbebe
bet, rcjfte pu« flg efter Saaget fag*
telig oberenbe. Slaar pun ba fab
oprejft i fin Stifte, fpurgte I)im :
„Staar min Stirfe enbnu ?"
Dg
naar kræften bertit pabbe fbaret:
„ 3 a", fuffebe tøm og fagbe: „Sit
gibe ®ub, at mi:n Stirfe bar brænbt;
tfj'i ba er førft al min 3 onuner
fulbenbt". Sterpaa fant pun atter
tilbage i Stiften; kræften lab Saa*
get falbe og fom itfe tilbage før
næfte 3 ulenat. — Saalcbe» git bet
i Slarpunbreber inbtil en pellig

ne fra bisfe 2 iber meget fpar:omme.
3
1510 afbrænbte fipbefeerne
føalfteb SHofter; pbortit man ben
©ana funbe fejle gennem gjorben.
Stirfen bieb ftra fl genopført; men
bleb aHerebe 1591 igen ombpgget af
©nfebrotming Sofie.
3 1517 pabbe føalfteb SBeføg af
SlfJabjfræmmeren SlrcinSbolfcus, fom
perfra folgte Sljlab til SoUiteirne,
ber, pbié man tan tro be gamle
^Beretninger, not funbe trænge til
bet.
-
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©eb ^Reformationens J ..sførelfe
bleb føalfteb — fom faa mange an*
bre tlo ftre — gjort t il et tro n*
lepn. 1538 finber man Dtto fR'at*
lau fom bet» Jnbepaber, bon bob*
be faaet bet oberbraget mob at un*
berpolbe be tilbageblebne ©lunle,
faa længe be lebebe.
©fter ^Reformationen bleb Silo*
fierfirfen gjort til Sogncfirfe; ben§
©lure beftob ba bæfcntligft af bug*
ne tampeften. t o r t efter bleb ben
ubbebret og forlænget beb føjælp
af SRaterialierne fra bet før næbn*
le St. DlufS tapel. Saarnct bar ba
ret labt og ubelpbeligt. 1636 bpg*
gebe ©oreparb SRub ©rabcapcllet
paa ©orbfibcn, og SHrten |U
nu
2 ob at ftaa i benne Sfiifelfe inb*
til 1368, ba man unber ©rofe»fot
Dbe ©eterfen» Sebelfe unberfaftebe
ben en meget gennemgtibenbe IRe*
ftauration; bl. a. bleb Saarnci mb*
rebet og opbpgget fra ©runben.
Saabmpufet paa ©orbfiben bleb li*
gelebe» nebrebet,
og Jnbgangen
flpttet pen i Saarnet.
J fin nubærenbe Sfiffelfe beftaar
tirfe n af S lib og to r , tape; og
Saatn. to re t par lige Slfflutning.
©turene beftaar forneben af glat*
pugne tampeften, foroben af ©lun*
feften. J toret» ©abl finbe» inb*
muret et i ©ranit ubpugget §obeb.
Sagnet par paft trablt meb at be*
rette grufulbe ©egibenpeber,
fom
fnpttebe fig t il bette ipobeb; men
gorflaringen er fiffert ganffe fim*
peit ben, at Stenen foreftiller
et
triftu»pobeb, ber ffal fprabolifere,
at trifiu S er tirfen» og ©tenigpe*
ben» §obeb.
©aa tirfenS Spbfibe, ber benber
inb mob JueIIinge©arE, er en Jnb*
gang fo>: ben grebelige gamilie.
Dber Søren fibber en ©ranitften,
meb palbt ubflibte Jnbpugningcr,
ber bift par gengibet ©lariaS Dp*
tagelfe i himlen.
©aa tirfegaarben finbe» et ©ar
Steber ©egrabelfcr for Slægten
g riis (en trebie gamiliebegrabelfe
finbeS i Sprepaben). ©aa
ben

ælbftc ScgrabclfeSplabs ftaar bl. q.
en ©len ober Stiftamtmanb grebe*
rif G. Sragp*guel*28inb*griiS til
griifenborg og gucflinge. Sen bæ*
rer følgenbc gn'bffrift, ber er taget
af ben Siigtale, Siffop Soifcn polbt
ober bam:
Sine ©ønber belfigne S ig — bet er Sin
2©re.
Sine SSenner føvge beb S in ©rab — bet
er S in £>æber.
S u er pos ©ub — bet er bin Søn.
Ser \ e i og famle? bi igen — bet er bort
£>aab.

3 Saarnct, ber pat fmulffe, blin*
bingSfmpffcbc ©able, finbcS et Ur*
bærf og to Sloffer. Sen lille Slof*
fe er gibet af obennæbnte ©reb
greberif griiS 1777; ben ftore Slof*
fe er omftøbt 1866, ibet ben garn*
le, fom ftammebe fra 13174, bar mc*
gel flet.
3 fit gnbre er Sirfen utbiiblfomt
ben fmuffefte og rigeft ubfttjrebe i
Stiftet.
SenS i)øfc [muffe §bæl*
binger og ftore runbbuebe ©inbuer
giber fRummet et ^øjtxb§j'’ulbt ©ræg
og be mange Sunftarbejber ogifJRin*
besmærfer fængsler i t>øj ©rab Se*
ffueren.
3 Saabenpufet finbes ©ræftetab*
ler meb gortegnelfe ober SitfcnS
©ræfter fra fReformationen. ©nb*
bifrere pænger per et ftort ©pi*
tafium ober ©robft Snub griffen
©ontoppiban, ber fammen meb fiu
Srober bar ben førfte, ber antog
bette fenere faa berømte Slægts*
nabn. £an bar ©tæft i tpalfteb fra
1624 til 1662. epitafiet er et 9Ra*
leri, ber foreftiUer ©tæften og panS
førfte fguftnt, ber er malet to ©an*
ge, famt 8 bøbføbte Søm i fRæffc
og et lebenbe Sarn. 2lUe Sørnene
fif ban i fit førfte 2©gteffab meb
Slnna ©priftenøbatter; panS anbet
Sggtcffab meb ©largretpe Peters*
batter fom obcrlebebe pam,
bar
barnløft.
Cm be mange bøbføbte
Søm beretter Sagnet: ©ngang fort
efter ©ræftcnS ©iftermaal bab en
©Rober pam om at faftc gotb paa

penbeS bøbføbte Sarn; men ba bet*
te ftreb mob SatibenS S fif, fagbe
©ræften nej, og ba Sonen paa fi*
ne Snæ gentog fin Søn, ftøbte ban
til penbc meb goben og tilføjeibe
paanligt, at ban funbe lige
faa
gobt gibe fig til at fafte gorb paa
en £unbepbalp. Saa rejfte ©Robe*
ren fig, forbanbebe kræften og øn*
ffebe, at panS Sone fun
maatte
føbe bøbføbte Søm. gorbanbelfen
og Cnffet bleb opifplbt; tbi ^roefte*
fouen føbte et bøbføbt Sarn bbert
2lar, og ba bette b'abbe gentaget fig i
8 2lar, ffiftebe kræften Sinb og
faftebe 3orb paa et bøbføbt Sarn.
Serbeb bleb gorbanbelfen pæbet,
og Sonen føbte nu et lebenbe Satn.
2lf ©læbe perober lob (iJSrceften og
panS Sone ©pitafict male og op*
fætte. Sonen bleb malet i to S il*
leber; bet ene ffulbe foreftille pen*
be unber gorbanbelfen, bet anbet
efter at Penne bar pæbet. 2lt S il*
lebet iffe ffal foreftille S a fte n meb
begge panS Sonen, men at bet er
ben ene, ber er malet to ©ange,
fremgaar bels beraf, at be to S il*
leber er ganffe ens, bels beraf, at
©pitafiet er malet mebens kræftens
førfte Sone enbnu lebebe.
Slette
fremgaar nemlig af gnb ffriften fom
Ibber: 1651 par belærbærbige Snub
©riffen, ©robft og Sognepræft per,
meb fin fære §uftru 9lnna ©primens*
batter labet befofte og opfætte bet*
te epitafium, ©ub til 26re, Sirfen
til Seprpbelfe.
gnbenfor Sirfebøren unber Ørgel*
pulpituret pænger en iRæffe ©Raleriet
af j©tæfter fra be fibftc palbaubet
føunbrebe
2lar.
Ser er SpanS
©priftian Scpjern og panS Søn,
„gubelolbingen",
©robft
©inels
Scpfiern, enbbibere ©aftor <ganS
©lub ©laufen, gopan gørgen S til*
ler ©¡legenet og ©robft Sunb.
S il ipøjre i Sfibct pænger en
Sable meb gnbffriftcn:
Sennt
Sirfe bleb reftaureret ubbenbig og
inbbcnbig i bens oprindelige S til
af bens ©jer og patron ©rebt
greberif
guliuS Srag*gucl*©inb*
-
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griiS 1877. Siette fætteS pam til
©Rinbc af panS ©nfc 1886.
©ræbifcftolcn er et fmuft Silleb*
ffærerarbejbe fra 1636 meb ©pri*
ftian 4.S og ©priftian 5.S ©Jabnc*
træf og bet banffe Saabcn.
Søbefonten er af ©tanit, fini
ubpuggct og forfpnet meb .ijimmel
meb ubffaarne ©ngle og en grem*
ftiEing af gcfu Saab, og øberft
oppe en Sne famt Sogftabernc S.
©R. ©., pbilfet bifer, at ben er
ffænfet Sirfen af Sofie
Slag*
balene b. ©ram, ber bar Sefibber*
inbe af griifenborg og gift meb
getts Srag*guel*©tnt>, fom 1726
arbebe guellinge og bleb Siam*
faber til ben g riiS ’effc Slægt.
Sæffenet par følgenbc gnbffrift:
Sette Sæffen paber ærlige og bel*
bprbige grue, gru ©Rargretpe § p*
lariuS fRpub t il Sæbpgaarb gibet
pib tit igalftcb Sirfe 1608, fom
ffal altib ftaa ubi gonien." g
Sæffenet er ubpamret ben befenb*
te gremftilling af Spnbefalbet famt
SRub’ erneS
og
S aPPenPeimerneS
©aaben.
SleHem Soret og Sfibet finbeS
bet pragtfulbe Sorgitter, et for*
trin lig t Sitfebffærerarbefbe,
ber
1671 er ffænfet Sirfen af ©laus
§attbigfen, ber bar Stonning So*
fie 2lmatieS 2lmtSffriber.
Slltertablen et ligelebeS et ub*
mærfetSillebifærerarbejbc. Set ftam*
mer antagelig fxaSiben omfting 1450
og par oprinbelig bæret til at tuf*
fe fom et Sfab; men gløfene er
nu faftgjorte. g SRibterpartiet fes
Sorsfæftelfen, baabe gefuS og be
to fRløbere famt Solbaterne, pbor*
af ben ene ræffer SriftuS ©bbife*
foampen paa en Stang, g Sorfet
fibber en ©laSperle, fom inbepol*
ber en Splint af S rifti SorS. ©aa
Sibefløjene fes forffellige Slpoftle
og Sirfefæbre. ©aa Sagfiben af
Sibefliøjene, fom altfaa par bæret
fpnlige fra Sirfen, naar Sfabet par
bæret luffet, feS ©efter af ©tale*
rier frcmftillenbc gefuS i ©etpfe*

mane £abe, 3 efu* for ifMlatm» og
anbre Stfinit af SibelfeSfjliftorien.
Senne fmuffe SJItertabie par en
©ang bæret braget til Sorbet for
en anben, fom nu pængcr i Såret
og beftaar af et røaleri af 3 efu§
i ©etpfcmanc Spabe. ®eb Sirfené
Steftauraiion i 1877 blcb ben gam»
le Slltertable, fom ba bar flemt mo»
lefteret, iftanbfat og atter bragt til
føæber og 33ærbigpeb.
Si! fcøjre i Soret finbe» epitafi^
um ober ipræften Soban Sørgenfen

finbes en Sigften ober bere§ San,
ÜJlagifter £an» Wafcp, ©ognepreeft
til St. -Sßetcrö Sirfe i 91'ceftbeb, bbb
1697. S il üenftre i Sarct finbes
enbelig cn ftor ©tcniablc meb bio»
grafiffe, paa Satin affattebe Sata
ober ßrceften og pan» gamilie.
3 Sorgulbet ligger to Sigften.
3 ben ene er frcmftiHet Sor»fceftel»
fen, men Snbffriftcn er ubflibt ;
ben er fra 1678. Sen anben boerer
ßortreetter af en ißreeft og pan§
Sone og er lagt ober ßrceften (Sfjri^

pbilfet bar umaabelig mange ifSen»
ge i be Sage.
S it 93enftre i Sfibet finbc§ ben
grebelige Sirfcftbl meb grafernes
®aaben og nebrnfor ben 3^ 9° ^
gen til bet af Sorcparb mtøb i 1636
opførte Sapel.
iportalen er
et
pragtfulbt 93iUebffærerarbejbe
fra
1643 og ober ben finbe» en 33ron»
ceplabc, pborpaa er gengibet bet
Sofument, pbormeb ©prifuan b. 4.
giber Sitlabelfe til S n ^tn iK g e n af
SapePet. Sifterne, ber tibligere ftbb

£alfteb Stirteö Sttbre.

IRiafcp og §uflru; bet bærer So0,
(triften: „Seite epitafium par ær»
bærbig, pæberlig og ijøjteerb 9J?anb
KRagifter
3 'opan fftafcp forbum
ßrobft i Utørrcperreb, Sognepræft
til føatfteb og Ülbnebe, og ipuftru
belbaaren, i)æberltg, btjbig og gub»
frpgtig Sara føanébatier'gærø, ©ub
til SSre, Sirfen til 'tßrpbelfe, @f»
terlebenbe til ßaaminbelfe, opfat."
üîebenunber finbeè 2figteparrei»
Sigften; Snbffriften, ber er affat»
tet paa Satin, oplpfcr, at pan bø»
be 1684 og pun 1711. enbbiberc

ftoffer Sørgenfen (Sonbam ?) bøb
1616 og pan§ Sone, ber bøbe 1595.
Ser fortælle» iøbrigt om bom, at
be — og ba færlig pirn — bar faa
prægtige i bere» Slæbebragt,
at
bet gab Slntebning til, at ber paa
Spnoben i Dbenfe 1577 bleb befa»
let, at ßreeftefonerne itfe
maatte
bære Sj,,o!er af Samelot, Samafte»
ßelfe, Silfe»Sraber eller pøje frum»
me Srabcr, og at kræfterne
iffe
maatte bruge bobbelte Srufcr i be»
re» £al»fraber. Dbertræbclfer bleb
ftraffet meb cn røulft af 4 Såler,
-
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i Sapeiöfet bleb beb ben öftere
nœbnte Sieftauration nebfat i
en
£bæ(bing unber bette. 9lebgang§»
baren til benne §bœlbing er
et
fmuft SMllebffœrerarbejbe, ber
t
HTCibten bifer £imme(farten
meb
S rifti gobfpor paa 23jcrget, og paa
©tberne 9JJofe» meb Sablerne
og
2lron meb Sammet.
3 Sapelletê SDJure er inbfat be
ftore Sigften ober Phib’ ernc og ßap»
penpeimerne. sßaa ben ene Stcn
fe§ 93orcparb b. ßappenpeim
til
Sæbpgaarb (bob 1590) og pan» ftu»

fl lu (bøb 1586) 09 imellem
bem
bereS Søn 5reî>erif b. ©appenpeim.
2>en anben Sten bærer ^portrætter
af føilariuS fRpubtt til DttcrStetogaarb
(nu SBinterSborg) bøb 1618 og pans
ipuftru SDiargretpe, S atter af 93orcfjiarb fpappenpcim bøb 1616. 2)en
trebie Sigften er ober ©orcpatb
9tub til Sœbpgaarb og DtterSleb-

puS bar per fra 1684 til 1708.
ipan bar en brab, men meget fær
SØlanb. SRpobe fortæller om pam:
©ar pan u>be at ribe, talte pan Sa
tin til fin §eft. §an betragtebe bet
fom en Sjenefte, ber bifteS pam,
naar Sønberne førte ©øbn'ingen fra
panS ©aarb ub paa bereS egne
røarier, og pan brugte altib
fin
fpige fom Suff. 2a ©aron 2Binterfelb paa Sæbppolm lob fig forftaa meb, at fpræften bog burbe
buffe for pam, naar pan gif forbi
pans Stol i Sirfen, ftanbfebe SDlagifteren næftc ©ang mibt paa Sirfegulbet, bufiebe en paib
SneS
©ange efter pinanben og lob ben
pobmobige ijjerre meb bet famme
bibe, at bisfe Somiplimenter ffulbe
bære een ©ang for alle. Spån bai
tillige iffe minbre ftræng enb fær.
Staa: panS Sari pabbe forfet fig,
peb bet ftrafS: „Søs mig ben SpnberS ©ufSer", og Sjeneftcpigerne
gif bet ufe et §aar bebte, naar
be fortjente bet. Selb pans
ene
Søn fif ben felbfamme Sonfeft,
enbnw efter at pan bar bleben ©tubent. §anS fibfte Spgbom ff al pa>
be bæret en arrig geber, fom traf
pam igennem faalebes, at 3 Spner
iffe funbe barme pam, pborober
fortælles, at en ftor og belbofSen
fpige efter be DmftaaenbeS ©egæring faftebe fig obenpaa Stylterne.
„Set gjorbe profecto gobt", raabte
fpræften. SeSuben ffal pan ogfaa
i ben aHerfibfte 2 ib pabe libt af
Sførbug, ©piber og Ubflet. ipanS
ipuftru bar fun 15 Siar gammel, ba
pan ægtebe penbe. 3 19 Siar føbte pun pam 13 ©ørn, men bøbt
'Jlltertaolen og et ©årti «f Sorgitret i $alfteb Sirfe.
1704, i ben fibfte SarfelSfeng.
gaarb og pans Søioftru føelbig 5Ro- ben tilbørlige ipbile inbtil ®ub oS
£anS ©priftian Scpjern,
pbiS
fcnfrantS. 2en bærer 26gteparretS meb alle tro Sriftne bœfier." flruSSOlaleri pænger i Sirfen bar fpræft
SSiQeber og Snbffrift meb Slngiibel- len par ilte pjilpet; tpi Spiftorife- i tjjalfteb fra 1755 til fin Søb 1764.
fe af bereS gøbfelSaar, penpolbs- ren fRiegelS lob omfring beb 1780 §an efterfulgtes af Sønnen SlielS
bis 1597 og 1601; men bereS 2>øbS- lifterne aabne, pborefter be længe Sdpjern, ber pabbe faaet Søfte paa
aar er (un angibet beb 16 ©or- penftob i en meget forfalben î i l Salbet og fif bet, ffønt pan fun
cparb 5Rub fjor Iabet Stenen pugge ftanb.
bar 23 Siar og enbnu iffe pabbe
famtibig meb be øbrige og par labette
— Slf kræfterne fiai foruben be taget ©ræffeefSamen; inbtil
bet affœtte ©labs til fenere 3 nbalt omtalte nœbneS føtgenbe :
funbe ffe beftprebeS Salbet aj
p tgning af SøbSaaret; men be ©f*
fprobjt fRpøbe. Scpjern fab fom fpræft
SWagifter Simon fpeberfen, Slarterlebenbe par iffe gjort fig
ben
Uiejligpeb at tilføje be manglenbe
2 al. ©orcparb fftub bøbe forøbrigt
1647 og pans føuftru 1672.
Gsnbetig finbeS i SapePet en Stem
table, pborpaa ©orcparb SRUb tru
er meb tgimlens Straf pber ben,
ber „forbriftiger fig til at
flptte
bore Sig, og ej bil labe bem npbe
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i fcdfieb Inbtu 1818 b. b. f. i 62
2lar og erbberbebe fig berbeb Se»
tegnelfen Subelolbing.
§an§ Slub ©laufen, bot ißrceft
i føalfteb fro 1818 til 1844; bon
bor gift meb en Satter af ©obSejer Sørøenfen, SøHeftebgaarb og
alminbelig afbolbt, forbi albrig nogen gif forgæbeS til fjant efter et
gobt 9taab.
§an efterfulgtes af Soban Sør
gen Stiller SSegener, fom 1844 ef

ter glorS anbefaling babbe oberraget lißoften font gorftanber
fot
ben npoprettebe ipøjffole i
fftøbbing; men ban følte fig ilfe t il
pas b d og mobtog 1845 Salbet
fom Sognepræft i føalfteb.
§an
beltog meget i bet politiffe Sib og
bar bl. a. 9Jleblem af bet Ubbalg,
font beb balgene til ben gnrnblobgibenbe IrøgSbag lebebe 9Jlobftanben mob ©onbcbennerne.
gra
1830 til 53 bar bon. golfetingS-

manb for Ulafffobfrebfen; men gleb
herefter mere i ©aggrunben. §an
bøbe 1883 og efterfulgtes af ©eter
9Jlartin Sunb, bet ligelebeS intereSferebe fig ftcerft for © o litif. §an
repræfenterebe faalebeS
©aiffobfrebfen 1866 og bar meb at fternme for ben rebiberebe ©tunblob.
1879—81 repræfenterebe ban SDtaribofrebfen. §an ubfolbebe ogfaa ef
ter ben Sib en iffe ringe politiff
©lirffontbeb gennem S frift og Sale.

Avnede Kirke
Jlbnebe Stirfe, bcr er Slnnefs til
§a(fteb og ligefom bcnne efeS af
'-Baroniet S'.iellinge, pører til bore
forpolbsbis pngre h itle r, ibet ben
ec bpg/jet i SpibSbueftil og §bæl«
brugerne ec opførte famtibig meb
Stirfen, antagelig er ben „fim " en
4—500 Siar gammel.
Dprinbelig par Stirfen bcftaaet af
Slib og Stor i et meb trefvbet ilf«
flutning og opført bels af SDtunfc«
ften, dels af Stampeften. ftøirft i
1777 er S anr net tilbpgget. 2>e ftore
fpibsbuebe SBinbuer er af ngere
Sato, men i Storet fer man enbnst
Spor af be oprinbelige 33i nbuer,
ber ligglebes par boeret fpibsbuebc,
men minbre. sf3aa Størbfiben fes
Spor af ben tibligere Stbinbeinb«
gane. Snbgangcn er gennem Saor«
net.
S|3aa stloiftbjælfen [tant:
Se tte
Saarn er fat 1777. Sen ftore
Stloffe er fra 1526; ben lille bleb'
anffaffet 1878 fom Slfløsning for en
æibre stloffe, fom nu' ftaar i Sto«
ret, og fom par en ^nffription i
røunfeffrift meb SlarStaffet 1324.
Sette maa bog ilfe udlægges fom
om Stiften er fra benne Sib.
Sanbfpnligbis er Stloffen, ba SID«
nebe Stirfe bleb bpggut, ffænfet fra
en anben Stirfe, formodentlig Jgal«
fteb Stlofterfirfe.
Slltertablen er et Stnftu©«®laleri
af SBegencr fra 1855. 'Bræbi feft alen
er forfpnet meb Sfriftfprog, men
ellers tuben sprpbelfcr. Søbcfonten

er uben 3tttere§fe; men 33æf!fenet,
bcr er af SJialm meb be fenbte

Socpiinsbattcr 93run foræret Slbne«
be Stirfe bette 3ab Slnno 1687".

Sltmcbc Sirle.

§iorte* 3 orfiringer i Btanben, bærer
Snbffriftcn: „SU ©ubs Slabns 2@re
og S aa bens rBeprpbelfe par &oI«
ger SBulff og Pan:. Spiiftru Sortpea
-
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3 Sfibet pænger en SDJinbctable
af SUarmor ober ©aarbejer 3 ørPett
SBufff af UHerSleb, fom falbt beb
Spbbøl ben 18. Slpril 1864.

Fuglse Kirke.
guglfe Si irfe i)ører til bc mere
anfelige Siirfebpgningcr paa
Sol'
lanb; pøjt f)cebet font ben ligger
paa ben temmelig ftejle Siirfcbaf'
fe gør ben fig ftcerft gælb nbc i
fianbffabet. ©aa plubfelig er © tig'
ningen i gorbfmonnet per, at Siir'
feng ©runbflabe ligger betpbeligt
pøjere enb Soppen af telefonpæle'
ne beb Sanbebejen, fom ftræffer
fig langg bet fpblige Siirf'gaarbg'
bige.
guglfe Siirfe, fom forbum
bar
inbbiet til ©t. Saurentiug, porer
ba ogfaia til be ælofte loDanbffe
Sfirfcbpgninger. Sen er oprinbelig
bpgget af Siamt), men beb be fe'
nere Sftanbfcettelfer
er anbenbt.
©lurften, faalebeg nabnlig i Sioret
og ben lille gorpal beb Saarnet,
pbor gnbgangen er. Støbe og gule
©lurften og ©ranitfbabre finbeS per
i en broget Slanbing, fom bog \
nogen ©rab bæffeg af ben røblige
Sialf, pbormeb gorpallen, ofibet.
Sioret og be to SiapeUer er obet'
ftrøget.
Saarnet, er af npere Sato og op'
ført af røbe ©lurften. Set mene»
tilbpgget af 9lnberg ©øpe
1531.
Set pøje Sræfpir er nebblæbft et
©ar ©ange; førfle ©ang 1 . ©ep'
tember 1591;
anben ©ang
30.
©obember 1836, men bleb beggt
©ange genopført. 3 1903 flog
Spnet neb i Saarnet, faa ©piret
og alt bet øbrige Sræbcerf breenb'
te, mebenS bet Ipffebcg beb §jælp

af flere Sprøjter at rebbe bc øb'
rige Sele af SHrfen. Saarnet bleb
iftanbfat, og Spiret genopført
af
førgen Diofenfranç, ber ligelebes
lob bc to beb ©ranben
øbelagte
siirfcfiøife emftøbe. ©anbei Silof'
ferne fom Siirfeng gløj bærer pano
og pang Jjjuflrng ©åbne. gløjen
meb Siugk' og gorfiringer er fra
©paantaget lil gtøjf nappen l i 911.
pøjt,
pbilfct man efter Øjemaal
nebefra næppe fan tænfe fig. Siile
©inbuerne er af np Sato,
men
forpolbëbiè flore og fmufte germ
binbuer.
©fibet
og Soret
er
ubift, pbor naar bleben forfpnet
meb føbælbinger.
Siirfeng ftørfte
Sjælbenpeb er ben pragtfulbt ub»
ftprebe 9lltertable, et ©nitbærf meb
flore Søjler og abffillige
fmuffe
gigurer fom ©amme om 3 Wale'
rier. Set ftørfte i ©Ubten fore'
ftiHer Sjprberneg Silbebelfe
beb
SiriftuSbarnets gøbfel; t il pøjre feg
Siorgfæftelfen og t il benftre ©eb'
tagelfen af Siorfet. 9lltertablen bæ'
rer ©alternes og Süpoloetneê ©aa'
bener, ligefom ogfaaSiffen bærer
©øperneg og ©tøbæffen Supotoei'
neg ©aaPen. 9llteifalfen, ber er fra
1604, er ffænfet af Henning ©øpe.
Sen er fnruft graberet paa goben§
6 ©iber. ©aa en af ©iberne fe§
en gremftilling af ben Siorgfæft.bc
meb Saaret i ©iben, pborfra SlO'
bet ftrømmer ub i et 9llterbæger.
©aa pber af ©œgeretê øbrige ©i»
b r er graberet en 9lpoftelfigur. 9llt
—
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Sølbtøjet er fmuft forgplbt.
©ogle fbære ©lalmftager,
fom
ftaar paa 9llterborbet, bærer ingen
gnbffrift. Søbefonten, fom er af
©ranit, er ber intet bemærfelfeg'
bærbigt beb. Set tilpørenbe ftort
©legfinjfab1 er meget gammelt og
brugeg iffe mere . til Saab.
©t
minbre og mere brugeligt ©leg'
fingfab er fat neb i bet. 9lf npC'
ce ©tpbelfer i Siirfen fan næbneg
et fort, ftøbt Sirucififg paa ©luren
beb ©iben af ©ræbifeftolen og i
gorpallen en fønberlemmet ©ibg'
figur, foreftiUenbe gopanneg
ben
Sober.
©ræbifeftolen
er et
gammelt
fmuft Sræarbejbe, fom i
npere
Sib er bleben forfpnet meb nogle
ubffaarne
9lpofteIfigurer, Sopier
efter Sporbalbfeng Siimftbærfer
t
grue Siirfe. Sen gamle, ftærft jern'
beflaaebe Siirfeblof er fra 1620 dobærer gnbffriftm : ,,©ib be fattige
af. bit ©røib, faa ffal bu' fib'be i
91br apmug ©fjøb".
gorøbrigt er bet færlig be mam
ge abelige ©egrabelfer, ber famlet
gnteregfen beb Unberføgelfen
af
guglfe Siirfe. Slapellet mob ©orb
bleb tibligere brugt t il ©egrabel'
fegfapel for ©jere af ©øpolt
og
Siapellet mob ©pb for ©jere af
Sijærftrup. ©u er begge bigfe Sia'
peller beb ©lure abffilt fra Siirfe'
rummet, ©aa ©luren t il bet norb'
lige Siapel er ber inbe i Siirfen
anbragt et ftort og pragtfulbt ©pi'

tafiwn. 3 SJMbten af bette er bet
en rigt ubffaaret bobbeit Sor, gen*
nem IjbiKen ber t fin Sib ^or bce*
ret gubgang t il Siapellet. ©eb bbet
©ibe er ber t omirent 2 egem»'
ftorrelfe .ubffaaret i Srœ en grœ*
benbe forgeflœbt Sibinbe, ben ene
meb ©ibelen, ben anben meb
et
Sor§. Dieben unbev lœfe§ Dlabnene

tom Jeg- tit DJoget og bleb igen ru
-¿intet".
Set norbre Siapel er forøbrigt
tomt. Ser er Slbgang t il bet ube*
fro; paa ©æggen fænger en Sel
gamle ©tb' og røe§fing'Sabler, fom
fortæller om ©egrabelfer i Siafjellet
og paa Siirfegaarben. Sen ftørftf
of bem par tbff gnffription
og

I
*

til Søbolt, 3 ©ange Ipffelig gift
er „be trenbe Sguftruer gangne for*
an bant til ©bigpeben". Spåns tre*
bie Spuftru „git 3 Sage før penbes
æble røanb t il 2 pfet§ ©gne"; bet
bar 2obife ©ertoudb, føbt b. SSaH'
moben (b. 1831). Se ligger be*
grabet paa Siirfegaarben inbenfor
bet ftore firfantebe gerngitter, ber
fes foran Slirfené gnbgang.
Set fpbtige Slapel benptteS nu
tit 9CHaterialbu§. ©aa røuren til
bet pænger inbe i SHrfcn en Sræ*
table meb ©aabenfffolbe, pbor»
ibtanbt feé SRofenfranperneS, @øp'
erneS, ©alterne», Sftetoentlomernes
og 2upotøerne§. ©om et SfuriO'
fum tan næbneS, at ber paa røm
ren ncbcnfor ogfaa bruger en lille
Srætable, bborpaa er malet føU
genbe ©er§:
„©ubfrpctig røanb ©eber ©meb
Siger ber begraffutt ba bette ©teb.
2BelBørbig i>entg ®øe meb fjlib
Siente pan fin ganffe Slibers Sib.
SKaSmuø ©meb pans gaber oc perfoffue
gor §udmanb oc ©meb tjente pan ti
poffue.
SBelBørbig SlnberS ©tø til S eftrop
røeb ©aUig gru Sariue ©alfenbrop
©obe gaber øc Søn pbiler per beris
©en.
3ntil ®ub retfer bettnem op igien.
©aa ffal bi alle aff Serben Port
©iør fanb ©enitens, Siben er tort.

1592, ben 26. maii.

guglfc Slirte.

paa be begrabebe: ©tift»befalingê»
manb Henning UtridE) bon 2ü£oto
(b. 1722) meb ipuftru ©leonora
^ütiperino b. ©cpagen (b. 1691) og
Slnna røagbalene bon ipatbenberg.
öberft fer man et røaleri af «Stift*
amtmanben meb bcelbig 2 øbemante,
inbrainmct af et Snitbcerf meb
Søbningefigurer
og et
flanget
©aanb meb gnffription: „9lf gntet

fortæller i fbutftige ©enbinger om
ben forannæbnte ©trt»befaling§*
manb og bon? gamilfe. Se§uben
er ber Sffolbe meb fmuffere g n ^
ffriptioner ober ©pr. greberif
b.
2 iitsolo og ober pan§ to føuftrucr
og bere§ ©ørn. 2 igelebe» finbe»
ber Sfjolbe fom fortæller om tam *
m.rperre, SHitmefter ©pr. g r. gu>
lian b. ©ertoudi (b. 1831), igcrre
-
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Set er ganfte morfomt ber at
lægge røærfe til, bborban Sklfern
borff tommer til at rime paa Sfjtet'
ftrup.
©nbnu ftal bi næbne be 3 ftore
2igften i gorpallen. Sen forrefte,
fom er af røarmor er rejft obci
iørnæome Slnber» @øpe og Spu*
flru Siaren SBalfenborff, bar tibli*
gere ligget foran Sll.eret, pbor be
begge er begrabet, be :r ubpugget
i obernatirrlig ©tørrelfe beri. gnb«
ftriften er afflibt tilligemcb
bet
mefte af gigurerne, g ben mob'
fatte røur ftaar en minbre,
men
ogfaa meget gammel Sten
meb
©øpernes og ©lægten gbfø» ©aaben; ben er pugget til røinbe ober

Slbfalon ©øpe og føuftru ©atpari*
na. Sen trebie og bebft bebarebc
Sten er ober en mere borgerlig
SØlanb 35eter røeåtoilber af Slotte*
marfe (b. 1666), pan» to føuftruer
og tjans Satter i førfte
SGgte*
flab, pbté Søb nogle Slår
efter
røobercn gab Slnlebning tit, at
pan i 1652 betoftebe benne Sten.
Saa Sirfegaarben er ber en nu
tilmuret Segrabelfe for ©epefme*
raab 9laben*§bitfelbt*2ebetiau (b.
1828) meb §uftru og 2 Søm, famt
bet for faa 9lar fiben opførte loft*
bare røarmorgrabfteb, pbor Sæger*
inefter, ©obSejer Sabib iJSeter grie*
bericfjfen (b. 1902) pbiler meb fine
to .§uiftru'er.
guglfe Sirfe par en ©ang ejet
et pelt Sibliotef, fom føenning ©øpe
1617 pabbe ffænfet Sirlen.
Set
pabbe S'labfé
paa Softet ober
pan§ ©rabfapel; men bteb
ilte
bebligepolbt eller petéfet. 3 Slåer
ne 1715—16, ba ber bar Solbater
inbtbarteret i guglfe, bleb Siblio*
telet§ 9fefter anbenbt af Solbater*
ne t il illlabpapir og gortabninger.
guglfe Sirfe tilpøret* nu —
beb 9lrb — føolger ffiofenlranp, So*
fienbal i SpDanb.
— ^ræitepiftorien frembpber intet
af bibere SntereSfc. §r. ©pre*

ften Siborg, fom bar Sognepræft
per fra 1564 tit 1594 fif at føle.
Iibab bet bil fige at boere Ubenncr
meb fin Salbêpatron. 3 1587 pab*
t : '■iræften nemlig beeret itforfig*

©ang føerremanben bilbe i Sirfe og
tillige forrette alle firfelige føanb*
linger Sfærftrup bebirøntnibe. Sa
SabeHanen 5 2lar efter bøbe, bil*
bc Sognepræften gerne pabc Stri*

îïufllfe Sitfeø Snbre meb fUtcrtablen, 'JSrarbifeftoleit og
bet tfiitjpwffe Gepitafiitm.

tig nol t il at fremfeette nogle neb*
fættenbe Crb om ben før næbnte
penning ©øpe til. Sjoerftrup. gøl*
gen bleb, at ben brebe Ütbelêmanb
tbang Sræften tit at tage en Sa*
pelle.n, fom ffulbe præbifebe, pber

-
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ben jcebnet; men føenning ©øpt
bar ubønpørlig, og ijkce'ten maat*
te berfor antage en np Sapellan og
fenere ba benne bleb forflpttet
igen en np, fom beb Sognepræ*
ften§ Søb bleb pan§ ©ftermanb.

Krønge Kirke.
krønge
fra Siben
ben i al
efétfierebe

Sirte ftammer
omfring 1400;
galb iffe; man
paa Sronntng

antagelig
tjngre er
beb ben
røartgre»

ombi)ttebe§ bet ffælbne ©tpEte meb
en Sopi øg bet originale Seeger
inblemmebeS i Dlationalmufeet, f)bor
bet frembeleä ftnbe§. S>er er intet

Dior ge og ©berige. Seb for eber§
føerfferinbe".
Sirfen er iøbrigt interesan* bet*
beb, at ben frembeie§ ftaar i fm

Stønne S itte .

tf)e§ Sib, ti)i ben berømte igerfter*
inbe ffcenfebe Suten en SlIterMl.
Stonning Sllargretbe bobbe nemlig
1407 føbt Srøngegaarb — f)bi§
Solbfteb enbnu fpore§ beb ben
beftlige ®aarb i Srønge — og
bun bor ba foræret Dlltertalfien til
ben ba formentlig nbe Sirfe. 1842

9lar»tal pía
Ibber:

Salten.

3¡nffriptionen

Margarita Regina
Dacie, Norvegie, Svecie.
Orate pro ea domina.
§bilfct pao Sanft bil fi'ge: „War»
gretbe, Sronning ober Sanmarf,
-
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aprinbcügc ©fiffelfe meb De fmaa
runbbuebe SinWucr, meb blpinöfat*
tebe Dtu'ber og me¡> bet ftiabe Soft,
portalen ober ben tilmurebe Sbitv
beinbgang fe» paa Dlorbfrben. Sitien
er bpgget af røbe røumfeften og er
ligefom tfc flefte af Den Sib3
2 anb»bbfirfer liben Saarn og be<

ftaar af Slib og Sot meb flabt
Soft. Saabettpufet er antagelig en
fenere Silbpgning.
3 ben tibiige SJJlibbe'lalber bar
ber i Srønge
en pellig Silbe,
bar bor berømt biben om for fin
pelbrebcnbe Sraft, bet er bcnne

bet enbog bcftemt, at ben ffirtbe
nebribe» og Slenigpeben føge Suit*
fø; men Seboame polbt faft beb
bere» Sirfe, og ffønt ber 1555 biet»
ii>ftebt Sortjebub om, at nit flirt be
bet bære Sltbor meo 9tebrtbningcn,
tpffebc» bet aüigebel be Srønge

SirfettS 3 nbre: SlUet og $tæbifcfto(.

Silbe, Sirfen ffplber fin Oprånbel«
fe. Se Silfartenbe gab pber ifær
bete?' Sfcerb tit gomfrw Sdioxieg
26re og for bisfe Smge bleb Sir*
fen bpgget, og bleb fom rimelig
bar inbbict tit Sor grue. SCReb'
formationen» Qn'bførelfe bar Siir*
fen» ©lan§tib enbt, og 1538 bleb

Spmænb at bebare bereS' Sirfe.
Sommer man inb i Sirfen forø*
ge£ ØpmærffompeDen ftrafå af 911terpartiet. Selbe Slltertablen er et
prægtigt Sræffærerarbejbe, fom bæ*
rer 9larStaIIet 1643. ©bangelifterne
er ubffaaret i pel gigur meb na*
tu rfige føolbninger
og 2lnfigt»ub*

-
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trpf. Set iir tåbeligt not ingen gu*
ffer i gaget, ber par labet bette
ülrbejbe. Set ftørfte af be u'bffaar*
ne gelter er ben peUtge labber
og faabel SriftuS fom Slpoftelffif*
felferne er færbr.te» betubførte, men
fom et Suriofum fan næbne§, at
ber mibt paa Sorbet paa et ftort
gab ligger — en pel ©ri§. Saa
ftærft er SiHebffærerenS gantaft
oaaet Sanbfpnligpeben imob1 for at
funne
præftere
et iøjnefalbrnbe
Stub meb gøbebommen» Antipati
mob glæffet.
g Slltertablen finbe§ to SDtale*
rier, bet ftørfte foreftillenbe gefug
i ©etfemane §abe og et baar'Ugt,
minbre 971alert af 3' Sngle.
fßaa
9ltti:rborbet ftaar et fpar gamle
røalmlpfeftager uben gnffription.
Soret par lige Slfflufning og er
aabent beb en Sptb»bue inb1 mob
Sfibet.
Unber Sorbuen ftaar en prægtig,
ftor ©ranitbøbefont, meb futtftfær*
btg Ubpugning. gabet bertil er af
fbært ubpamret røe§fing meb S il*
lebar af 2lbam og @ba beb Sunb*
ffaben» Sræ, pbori Slangen bug
ter figi. S i ffal per igen næbne et
lide Suriofum,
nemlig
gaber
2lbam§ Øberffæg, friferet paa Sej*
fer SBilpelms ©ianer. ©t fßar mæg*
tige gigenblabe mangler tffe, ffønt
21bom og ©bu i ben afbilbebe Si*
tuatioa enbnu iffe er færbig meb
Spnbefalbet. fpan gabet ftaar en
meget gammel Sinlanbe.
Sræbifeftolen er et gabt Sræffæ*
rerarbejbe fra Segpnbelfen af bet
17. Slarpunbrebe.
Sæntøft tilbage i Sirfen et et
fpulpitur, pbor ber ftaar et lille
Ørgel.
Sirfen tilpører Søpolt.
Subtil 1635 bar Srønge Slnnefé
t il Sutfø; men bleb b i Slnnefl
til guglfe, og pieri er tffe fenere
ffet goranbring.

Hunseby Kirke.
føuufcbp ftirtc, ber tilpørcr ©reb«
ffabet Sinutpenborg, er bpgget i
Slarenc omFring 1180. ©Ftbet og
toret, ber er opført famtibig, er
bpgget of itampeften. ©enere opw
førtes ©aarnet mob 5kft og Saa*
benpufet mob ©pb, begge of ©Jutn*
Feften og meb taffebe ©obie. S3aa*
benpufet bleb nebrebet 1881 og
of ©latert alerne opførtes Sinutp’ er*
nes ©robfopel paa ©pbfiben. ^aa
©orbfrben er ItgelebeS 1881 opført
en ©ilbpgning, ber rummer ©at*
meopporotet fomt Snbgang t il ben
grebelige tirfefto'l.
Snbgangen t il tirFen er nu
gennem ©aarnet i SBeft. ©ibligere
por ber per fom beb olie gamle
tirFer bæret to Snbgange, en gen*
nem 93aabenpufet i ©pb for ©læn*
bene, og en paa ©orbfiben
for
tbinberne. ©en gamle Snbgang i
©orb er nu bæFFet af bet før
næbnte ©larmepuS.
tirFenS ftørfte ©Jælbenpeb er
3nbgangsportalen. ©>en er i 1912
anbragt i ben nubærenbe Qnbgang
i ©aarnets a3eftfiybe; men par tib*
ligere paft fin $labS beb 3nbgan*
gen i Saabenpufet. 33eb en ©e*
ftauratton i 1851 bleb Snbgangen
i ©pb luflet og ben nuibærenbe
aabnet; fo rta le n bleb ba nebrebet
og penflængt paa tiriegaarben,
pbor ben laa i abffiillige Siar, tnb*
til ben ømfiber bleb anbragt i
t i r ’ egaarbsbiget beb ©iben af en
ftørre (i 1729 opført) 3nbigang til

tirfegaarben.
ipoS-ftaaenbe ©iHebe
bifer fortale n paa bette ©teb. føer
fab ben in b til 1912, ba ben fom
næbnt atter anbragtes i Stibgan*
gen t il tirFen.iportalen beftaar af
pugne ©ranitften. ©tolperne par
bobbelte ©ebfnoninger, famt 3nb*
ffrift paa be to ©iber (ben ubben*
bige og ben inbbenbige) ©tolper*

$ett gamle "Portal.
nc er Fnapt 2 ©Jeter pøfe. ©eg*
nene, ber ftaar paa tbærs ober
bem, er 15—18 cm. pøje. Dben*
paa ©tolperne er en inbfFriftStøS,
ftumpbinFlct Øberligger.
©et
er
ben per næbnte Snbffrift, iporta*
len fFplbet fin 93erømmelfe;
tpi
mange ©i'OetffFabSmænb par forgæ*
bes brubt bereS føobeber meb at
tpbe benne aparte ©lunfelatin. 3
1896 IpFFebeS bet bog 3oPanncS
-
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©eupaus at finbe ©leningen, ibet
pan paabifte, at ©egnene ffulbe
læfeS i en anben ©æFfefølge, enb
ben man pibtil pabbe fulgt, log at
nogle uienbtc ©egn, ber paa en
mpftifF
og
meningSforftprrenbe
©laabe foretommer mellem be rne*
re tenbte, Fun er ©tenpuggerens
SlbfFiUelfeStegn mellem be enfeltc
©ætninger. Smbffrtften fFulbe efter
bette ti<ge omtrent følgenbe: ©alo*
mon opførte (SJpgningen) 1181. 3e
bil gaa inb i føerrenS &us (gib
bet maa faa) ©tprFe, Mgsørn og
beftaa — SlarStaHet 1181 er fFrer
bet fom 1811, men fFal fom alle
be gamle arabiffe ©al læfeS bag
fra.
e t $ ar ©ten af famme ©lags
fom fortalens ©tolper finbeS fom
'©neffciber i Siorbuen, en i pber
©ibe; be er ubpuggebe meb ben
bobbelte ©ebfnoning, men er uben
3nbfFrift. enbelig finbeS pan bet
fpbøftlige bjørne af ©FibetS g)ber*
mur ubpuggct et ffægget ©lanbe*
pobeb og nogle Slien labere i ©lu*
ren en firFantet ©ten meb inbpulg*
gebe SirFler og ©libterpartiet faa*
lebes oppøfet, at g olf par antaget,
bet ftulbe foreftille en ©able.
§obebet ffulbe efter famine folie*
lige Ubtpbning foreftille Siong §uno
efter pbem føunfebp ifølge ©agnet
par ©abn. ©>et berettes pbermere,
at ©ablenS Slfftanb fra fpobebet er
5 Slien og angiber ©agnFongenS
§øjbe fra ©op til ©aa, pborfor

bel pellet iffe fon unbre nogen, at
benne btabelige SDÎanb gj orbe got*
føg paa at fpibfere t il Slffø for
at unbertbinge ben. føam fom al*
ligebel — figer Sagnet — flet fra
gorføget, ibet pan briifneoe unbcr*
bejS.
Sen rette gorflaring tutbc
bog bære, at bet er Sirfebpgmeftc*
rené Stenpuggermœrfe, ber ffal
pentpbe til gnbffriften paa ©or*
talen.
©ennem en Saarnbør mob Spb
er bcr Slbgang til Sloffctaarnet.

£bælbing meb Spibsbue inb imob
Sirfen.
Sen grebelige gamilie SnutpS
før næbnte ©rabfapel er beb er
SmebejernSgitter og en ©lasbør
abffilt fra Sirferummet. g bette
Sapel finbeg 7 ©larmorfifter, fjbori
£)biler g. 9JI. Snutf) 03 fenere Se*
frbbere af ©rcbffabet.
©øgle af bem f)ar tibligere bæg
ret nebgrabet paa Sitfegaarben,
f)bor ben tomme ©egrabelfeSplabS
fra 1856 enbnu ftaar meb fine j|

riet i 1848 og fenere ©leblcm af
golfeting og Sanbsting. Sen før
næbnte grebelige Sirfeftol eller So*
ge finbes omtrent mibt i Sirfen.
©aa be øberfte Stoleftaber i Sir*
fen finbeg enbnu Snutternes og
Sercpe’rneS ©aaben, ber amtpber at
bisfe Stole tibligere bar forbe*
polbt føerffabet paa Smttpenborg.
8lf SirfenS Sebærbigpeber er
enbnu fun at næbne ©ræbifeftol og
Slltertable. ©ræbifeftolen er
et
gobt ©illebffæreratbejbe fra bet 17.

spunfebt) Sirfe.

8lf SirfenS to fmuffe og belflin*
genbe Sloffer er ben ftørfte
fra
1465; ben anben er 1571 foræret
Sirfen af ©igsfanSler 8lje l Urne
t il SlarSmarfe (Snutpenborg). g
begge Sibet af Saarnet er ber
inbfat et febeligt firfantet © in u i
meb alminbelig Srætnbfatning, me*
bens SirfenS øbrige ©inbucr er
met'rlinbfattebe og fpibsbuebe, fom
Stilen fræber.
— Selbe Sirfeffibet l)ar flabt
gibfet Soft, pborimob Soret
i) ir
to føbælbinger, og Saarnet en

©pperus og fit gerngitter. g Sa*
pellet findes tillige
et epitafium
meb ©rpftbillebe
af ©epetmeraab
S. 6 . Snutf) til SlarSmarfe, bøb
1697, og fjanS fguftru Søfter Ser*
d)e, ©rebffabetS Stifter, ber førft
bøbe 1723. g SapelletS Sælber fin*
beS flere Sifter, ber tibligere par
ftaaet i SnutfjerneS tibligere ©egra*
belfe unber Saarnet. S il føøfre for
gnbgangen t il Sirfen ftaar en ©u1
*
fte af ben før næbnte g. SW.
Snutl), Slægtens
bebfte føobeb.
føan bar ©leblem af ©lartSminifte*
—
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81rrpunbrebe, meb §immel og ©ibel*
fprog inbffrebet meb ©ulb i gel*
terne famt forfpnct meb Urnes,
©rubbes, Sajmanbs og
©ubs
©aabener. Slltertablen er for et
©ar 8lar ffben bleben reftaureret.
©illeget foreftiller ben bellige ©ab*
ber og er omgibet af fmuft Snit*
bærf, ber prpbeS af ©uilb og bæm*
pcbe garber; ben bærer Snutfjer*
neS og SerdjerneS ©aabener, og
er antagelig fra omfring 1700*Sal*
let. Dber Sorbuen pænijer et ganv
melt SrucififS og t il begge Siber

bænger Sabler meb Stabnenc f>aa
be kræfter, fom Sirfen bor boft,
mens ©rebjfabet bobbe SalbSret.
Sen fibfte af bem er ben befenbte
2 ubb. 3 acob ©tenoel ©ube,
ber
tiltraabte 1866 og fenere b'eb Som«
probft t StoSfilbe.
©nbetig ffal næbneS SirfenS to
nt} 2 l)fef roner, ffænfet af 2 en§«
greben, og ben cementftøbte Søbe«
font, ber Ugelebes er af nt) Sato
og anbragt mibt i Sirfen foran
Snutternes Sapel, famt et nt)t
©pitafiumi, ber 1906 er inbfat ober
©rebffabstogen fom SRiabe ober
©reb ©tarcus Snutt).
iPtact Sirfcgaarben er ber t bor Stb
opført et 2’iglapel (ængft irnob Seft.
3 bete
fin t»^« gremtræben
er §unfebi) Sirfe en af be ftmtf«
fefte 2 anb§bt)firfer paa 2 oHanb.
©leb fine fjbibfalfebe ©lure og fit
røbe Seigltag, Itjfenbe frem metfem
fløje Saftantetræer, fan bet meb
Slette figeS at ben ppnter i 2 anb«
ffabet.
— $ræftef)iftorien frembpber iffe
meget af SntereSfe. Ser bar o^te
©trib mellem ^rafterne og ©jern«
af SlarSmarfe — ber bobbe SilbS«
retten — om tpræftegaarbSjorbeme.
©n i
1566 berferenbe Srcette
mellem Sljet Urne tit SlarSmarfe
og Sapettanen 3enS Sltelfen Ijcrbbe
bog en anben og bpbere Slarfag.

§ r. gens bar nemlig tillige gogeb
paa SlarSmarfe, og unber 3tjel
Urnes grabæretfe ftjat I)an i 2p
af benne ©tilting fom en Slabn.
§an tilegnene flg iffe alene
barer i ftor © ttt fra ©aarben,
men foigte enbog Sjner og Som
og ftaf pengene i fin egen 2 om«
me, tigefom ban forfiuggebe ©fo«
bene, og tit et Sbinbemenneffe i
©Jaribo forærebe oen ftoltefte ©g
i ©foben, ben famme, fom Stjet
Urne albrig babbe nænnet at bug«
gc. §bab be to føerrer iøbrigt t)ar
boft binanben imellem er iffe goM
at bibe; men SteiSfagen fif i at
galb bet for ben Sib mærfelige
llbfafb, at Stgel Urne j)aa tprofes«
forerneS gorbøn tilgab Sapettanen
att, bborefter benne fratraabte ©in«
bebet.
©n fenere '#ræft beb Slabn 01«
fen Sliber bteb faa breb ober, at
Snub Urne bobbe taget noget gor«
begobs fra fpræfteembebet, at bon
iffe
blot inbflagebe §erremanbem
for §errebagen i Slntborffob, men
før Sommen fatbt forlob fit ©m«
bebe. føerrebagen titfenbte tpræfte«
fatbet gorben, men frabømte *Præ«
ften ©mbebet forbi bon bar røm«
met fra Satbet. Sen føtgenbe
ipræft, $eber Sbomfen, maatte og«
faa føre iproceS mob Snut» Urne
om Sorben og banbf ©agen.
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©n ©neS Star ¡enere bar bet
galt igen. Sht bar bet kræften §r.
©amuel genfen gib, ber bar ble«
ben uenig meb Snub Urne; men
§ r. gib bar iffe faaban at fpøge
meb; tbi ba føerremanben fif Son«
gen t il uben kræftens Stnføgning
at forflytte benne tit UbOp, erflce«
rebe § r. gib fort og fbubigt, at
ban enten bitbe bømmeS fra fit
Salb etter btibe, bbor bon bar,
førft ba Snub Urne tilbøb at la«
be <gr. glbs ©bigerføn faa Satbet
i ¿¡junfebb, gab kræften Søb og
brog berfra.
Om kræften ©briftian føotm, ber
feJb i Sjjunfebb fra 1785 ttt 1842,
fortælles, at ba bon fom huslærer
bos ©reb Snutb en Slften bobbe
fpitlet Somino meb ©reben og talt
ualminbeitg meget, gab ©reben
barn fom Srøft SalbSbrtb paa
føunfebp tpræfteembebe. ©amme §r.
føotrn bar forøbrigt fom ungt ©len«
neffe beb at btibe begrabet leben«
be. §an bobbe £)oft en fbær ©bg«
bom og bar tilftbft fatbet ten, faa
bons Stærmefte troebe bon bar øøb
og traf goranftaltninger ttt at be«
grabe botn; bon bar aHerebe lagt
i Siftlen, ba bon plubfeltg baag«
nebe, og fort Sib efter bar bon
raff. §an bar gift meb enSatter
af ben før.fte ©obSejer gøtgenfen
paa ©øtfeftebgaarb.

Gloslunde Kirke.

©lødlunbc S irte.

©loSlunbe Sfirfc et mi felbejen*
be. Sen er bpggct af røbe ®lmt*
feften ber nu er oberfalfebe. Siir*
fen,
f)ar oprinbelig baft
f labt
Soft og fmaa runbbuebe SCinbucr,
pbotaf man cnbnit fer tåbelige
©bor i ©fib og Stor. borets ©nbl

er — fom Siilebct bifer — fmljfic!
rigelig meo SiunfeftenSforfiringcr.
$ qo SfirfenS Sbbfibc ftubes 33aa»
benljufet, og paa WorOfiben et garn«
mclt, pbælbet ©rabfapel, meb alen*
t>ffe iJiit'te; bet er nu inbrettet til
©Qtrifli; ©Qblene paa bem begge
-
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er pr'gbet meb Slinbinger.
SiirFegaarben er omgibet meb et
Stenbige. Sige for ^nbgangen ftaat
SHoffeffuret meb to SHofFer, ber er
omdøbt 1823 og 24.
®aabe ©fib og flor er nu for»
fpttebe meb £bælbingcr meb frem*

træbenbe oberpubfebe Ribber,
be*
forerebe meb en final Sort.
Saobe døbefont øg Sæffen er
nf,e, og ^tæbifeftoleti, ber er fra
bet 17. Slarijunbrebe, er ogfaa üben
gnteresfe.
2lltertablen er et røaleri af g.
6 . Sunb: ßFjriftuS beber i ©etjemane §abe.
3
93aabenf)ufet finbeS Siefens
meft interesfante (Stoffe, nemlig ben
gamle Slltertable, ber 1581 er ffænfet af SRubetf «f3or§ t il ØDingfø.
Øen er af 0 rce inbbelt i 6 gelter,
Ijber meb fim gnffription. Seberft
finbeS ißorferneg Saiaben og 2larStallet 1581. Øen øberfte Øel, ber
foreftilfebe en himmel, mangler.
Øen gamle Øable Ijax fin fjiftoriffe
gntereSfe, men føn fjar ben albrig
bæret og noget Sumftbærf *r ben
unægtelig geller iffe.

g Saabemijufet finbeS enbbibere
to gamle Sigftene, ber oprinbelig
ijar l>aft bereS SlnbS i SirfenS
Slibtergang eller foran Ilteret. Øen
ene af ©tenene ijar følgenbe belbebarebe gnbffrift:
„£er unber gemmes ©løbet af
forbums belærbærbige §ans ©ejbelin føbt 2lnno 1701, bleb falbet lil ©ognepræft fjer i 6HoS*
Ittnbe 2lnno 1728, og bøbe i fit
©mbebe 63 2lar og 2llberS 90.
2lar 2lnno 1790.
goroben paa ©tenen er fremftib
let SibetS Srone, fornebcn Øimeglas og Øøbningeben.
Øen anben Sigften bifer en ^ræft
i Ørnat. ©friften er ullæfelig; men
ber er ©runb til at antage, at ben
et lagt ober kræften Siels gbfen,
ber bøbe 1588. ©fønt fjkobft, bleb
Ijan i 1580 figtet for at fjabe ftjaa-
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let 17 ølbenfbin fra kræften Siels
Slnberfen i ©foblænge. ©agen før*
te iffe til noget.
Øm ben obennæbnte § t. ©ejbelin gif bet ©agn, at tjan, ber fjabbe lebet meget fpocfommelig, men
alligebet iffe efterlob fig ftort, fjaboe nebgrabet en Øel iß enge beb
Stæftegaarben, og berfor „gif igen"
beb Sattetib. £>an bar, fom 2 tgftenen melbcr en ijøjt behaget SDtanb,
ba Ijan bøbe, og ©pnet bar meget
fbagt. øeSaarfag beorbrebe Ijan,
at Øegnen altib ffulbe føre meb
fjam til Sirfe, og naar be paa Sej
en fom forbi Sirfegængere ffulbe
øegnen gibe barn et lille ^ßarf. Øeg
nen breb ba ofte ©pas meb fjk®'
ften og puffebe • til fjant, fjber Sang
be førte forbi et '»piletræ, og Stæften fab ba og niffebe benligt til
Øræertie.

Græshave Kirke.
(5>rcESf)ot»e Sirfe er opført i Sal*
bemartiben af røbe Slunfe'ten; ben
beftob ben ©ang fom nu af Soi
og Sfib. Setimob er Satibenpu*
fet mob Si)'b O'p ©rabiapellet —
nu ©afriftiet — mob Olorb fenere
tllbpgget. ©om alle bc gamle Sir*
fer fra ben Sib bar Øræspaoe Sir*

aarstallct 1637; bet par fom næbnt
tibtigeic bæret ©eabfapel. Set er
opført af IR'ubef S or» — ben fib*
fte manblige ætling af ben gamle
©lægt, ber i 200 Siar fab fom ©i*
ere paa Øllingfø — fom Segra*
belfe for pars ©lægt. S il ebig
Sebligepolbelfe af Sapellet anbrag*

©fønt ©ræspabe Sirfe porer til
tgerrebets minbfte par ben bog i
fin Sib bæret SonbentSftrfe, b. b.
f. bet ©teb, pbor alle fjerrebetS
S'tæfter famlebeS til Srøftelfe af
gejftlige og retslige ©pørgStøaal.
SirfenS gnbre fbarer til
bens
beffebne 2)>bre. Sræbiieftofen er et
rig t Sillebffærerarbejbe fra ©piri*
ftian ben gfeirbeS Sib, ffænfet af
ben uibbalgle S^inS ©priftian.
g
©tolens gelter er be 4 ©bangeli*
fter ubffaaret, men bet gelt, ber
bifer goparates, er ffju lt i Siuren.
©øflerne mellem gelterne er ligele*
beS forfpnet meb uibffaarne gigu*
rer

&r<v81jat>e ftirfc.

fe opført meb flabt Soft og fmaa
runbbuebe
Sitibuer. ©enere
tr
ber inbbpgget §bælbing i Soret,
pborimob ©fibet enbnu1 par fit fla*
be Soft. ©tore fpibsbuebe Sin*
buer par erftattet be fmaa r.mbbii*
ebe; men ©porene af bisfe fes bog
enbnu i Slurene.
©DibetS og Sorets ©able er fmpl*
febe meb funftfærbige Slutftensfoir*
firinger, Saabenpufet par taftet
©abl prpbet meb Slenbinger.
•iJSaa ©abien af ©afriftict ftaar

£ele Sirfegaarben er omgibet af
et Sige af peigget ©iranit; paa bens
norblige ©ibe ftaar S l olie {Fur et meb
to Sloffer. Sen ælbfte er ftøbt af
Pfeinpolbt i Sitbecf 1607; men par
ellers ingen gnffription.
Saa ben liHe Sloffe læfeS: „Sri*
bed Sor § Ølipegaarb 1646. ©tøbt
af Skftppal i SKbftod."
Stabemaaben
Ølipegaarb ffpl*
beS en gefltagelfe af Sloffeftøbe*
ren; tpi ben gamle ©tabemaabe er
2)®in0føe.

te pan nogle Senge og gaar
l
©loSlunbe Stæftegaatb. Sien gaa*
rene bleb fpift, Sengene forfbanbt,
og Sapellet er fom næbnt for længft
inbrettet til ©afrifti.
Seb Sorgablen ftaar en taa ©ra*
nitften i Spmniibefoim; ben bærer
gnbffriften:
gru gopanne Saben f-b t i
©jællanb 1742 gemmebeS unber
benne ©ten tii np gorperligelfe
1789.
-
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Søbefont og Sæffen er npe. Sao
Sllteret ftaar Sriftus ubført i ©Ibs.
Sen gamle aitertable ftaar nu i
Safriftiet. Sen er af Srge, forfp*
net meb ©tfernepimmel og inbbelt
i gelter, pbori ber er malet © frift*
fteber. g geltet neberft til §øjre
finberS SorS’ erneS Saaben
og
aarStatlet 1581 famt Sabnet Sub*
bed Sot§- b. b. f. Sebftefaberen
til ben Siibbed SorS, fom bpgge*
be ©rabfapelfet og ffænfebe ben
lille Sloffe.

Fejø Kirke.
'Jiøjagtig Sliber paa gejø Strte
fan iffe angibeb, men bet er ri*
meligbis ben førfte Sirfe, ber er
bpgget paa Øerne i SmaalanbSpa*
bet. Øerfør er ben lagt faa teet
beb 33iefterlanbet§ fpbøftlige Stranb*
breb, pbor firfeføgenbe fra be an*
bre Øer pabbe en uibmæriet Sin*
ferplab§ lib’t øftligere i Sirfebug*
ten ineb pabfenbe Øpbbe og Sæ for
(Storme af ©eft og Si'orbbeft.
gemø bebbleb ba ogfaa af bære
SlnnefS fil geiø in b til Slat
1537.
Sirfen bar tifligemeb Sirfetiemben
beneficeret «Stiftets ©iffop inbtil
1824, ba baabe Sirfen og Øienben
bleb obertaget af Staten.
Slaret
efter bleb ber anrettet betpbelig
Sfabe paa Sirten beb en Storm i
gebruar, faa ben maatte unberfa*
ftes en ftørre ^Reparation.
Sirfen beftaar af Sfib og Sor
famt Øaarn mob ©eft og ©aaben*
pu§ mob Spb, alt meb Øegltag
fom paa Øaarnet par ©pramibe*
form.
Spggematerialet er
røbe
SJtuinfeften, fom i mange Siair par
bæret pubfebe og oberpbibtebe.
gmibleriib er ber nu i be fe*
nere Siar paabegpnbt et Slcbefbe
meb gjernelfen af ©uibfet, faaSJlu1
*
rene bil fomme til at fremtræbe
meb bere§ oprinbelige uPalfebe SJlun*
feften.
Samtibig bil man reftaume ben
gamle ©ræfteinbgang i Soret. Si*
gefom benne er ber bebaret flere
af be gamle runbbuebe ©inbuer.

Øe njere ©inbueSforiner er fpib§*
buebe og focfpnebe meb alm. gem*
binbiter.
3 øaarnet pænger fim 1 Sloffe;
ben er oinftø.bt i Slaret 1848 efter
en meget gammel Sloffe, font bar

famtlige føurinænb og ©ebcrfbenbe
for 14 Øaler ialt, og Sirfen fful*
be faa felb ubrebe be refterenbe 6
Øaler og 3 SRarf.
Saaban gtf bet til, ba gejø fif
fin Sirfefloffe.

gej® Sttfe

ftobt af SBltcpuel SBeftfal i iRoftocf
og fenere om'tobt af famme i 1587.
6 fter benne Dmftobning ffplbîe 9Re*
ntgpeben 9Jîidjael SBeftal 117 0a*
1er. 2 il at afbetale benne S im
bleb aile 70 ©aarbmœnb paa gejo
og ©efro anfat pber for bl/ 2 JUJarf,
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gnbgangen til Sirfen er gennem
©aabenptifet.
Sfibet og Ilaarn*
rummet par flabt Soft, pborimob
ber er føbælbir.g ober Soret. Sir*
fen rummer abffilligc Øing af be*
tpbelig QntereSfe. © i begpnber meb
Sllterct.

Selbe 91 11 e r t a b I e n er et
fmuït
99iKebffœrerarbejbe fra 9be»
mieéfancetiben, rnert uben 9larétal.
§eri er 1861 inbfat et SWaleri if
Salégaarb, foreftillenbe SüJîarte ©ebubelfe.
9 l l t e r b æ ø e r e t bærer følgenbe gnbffrift: „9lnno 1662 ben
30. SÜJlartS patier ©l. pr. 2auribé
£anfen, ba ©ogne ©ræft til gæøe,
meb fin liere føuftru 99laren C£afteng
Satter forœriet benne Salf, oc font
beje palf trebie oc tiembe 2 ob, men
9lnno 1704 ben 30. Det. er ben
øingiort forbebtit meb 4 2ob ©term
plet ©ølf oc forgplbt, fom føafr
foftit meb arbeité ' 2øn 27 9fbl.
§bortil er gibet af" (berefter en
lang Dtøffe ©tbragpbereé 9labne og
be gibne ©eløb).
©oa © r ø b æ f f e n ftaar: „©mb
til 2Gre og Sircpe alteret paaigæøe
til 3 irat og ifSrpbelfe. ©t benne
©ølf 9©ffe forærit af ©ogne ©ræften ©ammefteb ©eber Spomfen
93lid^felb, §ané ©Iffelige
§uftnf
9lnna ©oppie ©(icpfelb 9lnno 1722"
— ©aa 96ffené 2 aag er ber et
Soucifij.
2 pfeftagerne paa Sllteret par in
gen Snffription.
d ø b e f o n t e n er af ©ranit
og ubpugget meb 12 felter;
bet
pertil pørenbe 9 9 ? e é f i n g f a b e r
ffæniet af SobberpanMer
3oP°n
©au§ i ©pføbtng, ber bar gift meb
en ©atter af geiøpræften
©øren
©eberfen ©ruun. §an par gibet
bet af Safnemligpeb, forbi pan beb
©ubé op Sølennefferé §jælp bleb
rebbet tilligemeb fine ©jenbele efterat bære funfet igennem
3 fen
ubfor gejø. Snbffrifteni fortæller
perom:
„air^o 1680 er bette Søbebanbfaib til gæø Sirfe forærit af gopan§ 9iau§, Saaber, føanbler ubi
DJpiefjøbing oc føuftro ©patarine
©lifabet ©run§ til en ©rpbelfe oc
91lminbelfe Sennom til gputommetfe for bebifte 9laabe af @ub.
Sa pané gobe Unber Øen paa gié
nebfjunfeb 29. ganuarii oc igen en

Set bc 4. gebruari blef rebbet oe
berget puor forre @ub berre lobet
og bcnetict ebinbelig. 9lmen."
©aa ben ubffaarne © r æ b i f ef t o l er ber intet Slarétal.
Øen
er prpbet meb Statuetter af Sporbalbfené ©bangelifter og Sriftué.

gnbffrift, fom fortæller, at ben i
1756 er bleben iftanbfat og oppubfet af Ølle genfen og føané 2 e<
fø, Sirfen tit 9©re.
føer fom i be ffefte Sirfer paa
Smaaøer er ber oppængt © f i b e
i Sirfen. ©t ©ar af be
ælbrc

StirfenS gnterc.
Øber Sorbuen pænger et gam
melt S r u c i f i £ meb ©og'taberne: 3. 9J. 91. 3 .
O r g e l e t er ffænfet til Sirfen i 1884 af Øené ©eboere.
©n forgplbt 591 a l m t p f e f r 0n e, ber pænger i ©fibet, par en
-
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Slibe opbebareé nu paa SDlnfæet i
Wairibo. Se to Sfibe, ber pænger
i Sirfen er iffe ret 'amle.
Set
ene af bem, fom er fobberforpubet
og par 2 9læffer Sanoner paa pber
©ibe, bærer 9fabnet „©beneper" og
er fra 1866.

Set anbet, font Webber „Qsnigpe*
ben" er fra 1811, men ifølge gni>*
ffriften iftanbfat 1845 af Silorten
©imonfen ©rotit, Die peberfen Sa*
btte, gørgen 9iie(fen Sai og ©lfe
SJlarie Øls Sutter.
ifirfenS gamle p ulp itu r tror ui>*
ffaaret meb en Pæffe mibbuebe
gelter, pbori ber bar malet for=<
ffeHige firfelige portrætter meb Si»'
betfipirog unber.
@n ©tuurp af bette øiamle pul*
pitur opbebareS paa ©tiftmufæet i
SJlaribo. Set er oppængt i Srap*
pegangen, og man fer per to gel*
ter meb SiUeber af ©priftUS og
©t. SartpolomæuS.
©nbelig er ber i Sfirfen nogle
Pfinb et abl er,
fom bi nær*
mere ffal omtale.
Se to, fom er inbtmuret i Sæg*
gen paa pber fin ©ibe af Sllteret,
er forfpnet meb Silleber, rimelig*
bis af præfter, men ©friften
er
ulæfelig. Silan fer fun: „føemniber
pbiler . . .
Serimob finbes paa Storetå 9tbrb*
mut en betbebaret Plin-betable ober
en ttbligere ©ognepræft, nemlig:
„Senb af Sprb føæPerlige af bpb
Serømmeltge ©wbs SJlanP gorbum
Sælærbærbtge og føoptærebe ©t:
Silag: Peber Spomæføn Siicplfelb,
SRector i 9Jacpfcpiou 6 Siar ©ieele*
forgere per 15 aar gøb i Spørring
præftegaarb i gpllanb 1674 bøbe
1725 g t 51 aar og pbiler uriber
bene ©frifteftoel til ©ørgetninbe
opfat af benb © l manbS efterlate
9iaomi Plara Slnna ©oppia Stlit*
ber."
2)berligere finbes i ©fibet et

epitafium af Sræ ober
præfteu
gens ©priftofferfcn Srun meb føu*
ftru og Søm. føan bar gift meb
en Satter af ©øren Sfræmmcr
i
©benbborg og ablebe meb penbe
14 Søm i bc 30 Siar pari bar
Præft paa gejø. gnbffrifteu
pat
for en ©ncS Siar fiben bæret ©en*
ftanb for en bcsbærrc ufpnbtg Øp*
pubsning, faa at bi per maa føge
at rette libt paa ben:
„Slnno 1613. før. gens ©priftof*
ferfen Snrn, føbt i ilæbbclunbc
Præftegaarb 1555 tabet befloftet ben*
ne Saffle for fig, fin føujtru Sila*
ren ©oprens Saater føbt p ©men*
bor aar 1567, Søm oc begge Sic*
ris arffuinge; oc Søbe før. gen'S
Slilø 1613 oc panS føuftru 91910
16 . . S il bet ebige lift . . ."
Seb OppnbSningen bar ber flere
©teber af gnbffriften, man iffe fun*
be tpbe. Øberft paa Sablen ftaar:
„geg er Øpftanbelfen oc Signet."
en af be tibligere præfter paa
Øen bar føanS Spffemab, fom bø*
be 1565. Senne belnærcbe Silanb
pabbe beb fit bærbige §)bre og fin
pele timelige gærb gjort fig faa
afpolbt og anfet paa Øen, at pan*
efterfølger, ben magre føanS Sin*
berfen, flet iffe banbt nogen Sigtet*
fe og biftnof af ©ræmmelfe ber*
ober bøpe efter fun 6 SlarS præ*
ftegærning paa Øen.
©aabibt oS befenbt par gorpol*
bene bog nu i be fiben forløbne
350 Siar ubbiflet fig faaban, at og*
faa magte præfter gobt fan brifte
fig til at mobtage Sfalb paa gejø.
Slf be øbrige præfter ffal bi
næbne føanS gpfen, ber fun
bar
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per fra 1571 til 72 og fenere fom
til Sføbeleb, pbor pan ojorbe fig
befenbt beb fin ©bne til at nebma*
ne ©pøgelfer.
føan fif paa gejø en fun libet
bærbig Slfløfer i Sent føanfen, ber
Slaret i gorbejen pabbe .'.aattet
rømme fra fin Stapellangernittg
i
gbeftrup,
forbi pan bar bleben
oberbebift om ©førlebneb. føan op*
førte fig iffe en ©mule bebre paa
gejø; tpi fantme Star, pan bar
fommen bleb pan i Øberbærelfe af
alle føerrebetS præfter irettefat
ftrengelig af fin probft, forbi „pan
panblebe itbe meb fine Slone og
fin Segn, bar»pengiben til
ftor
føaftiøpeb og brugte blobige ©ber",
enbbibere ffuibe pan „renfe fig for
bet Sanrpgte, pan paanp
bar
tommen i beb en Sjeneftefbinbe",
1583 bleb pat fatbet tilbage
til
gbeftrup; men per gif bet pam
galt; pan bleb ublagt fom Same*
faber, og ba bet tillige bleb bebift,
at pan pabbe billet leje to perfo*
ner til at paatage fig ©fpiben, bleb
pan fat unber Siltale. SUlebenS ©a*
gen ftob paa fit pan enbnu en lig*
nenbe ©ag paa føalfen, og fif 1 faa
fin Slfffeb.
Saurip føanfen, ber bar ©ogne*
præft paa gejø fra 1633 til
fin
Søb 1679, bleb i 1665 fammen
meb flere af Øens Se boere til*
talt for Srolbbom, ibet be „pabbe
pentet en SDlanP t il Øen, fom fun*
be bortmane „SDlofegrife", pboraf
be pabbe ftort Sefbær." præften
og pans Sognebørn bleb bog alle
frifuribne.

Femø Kirke
gemø Sirfe ligger poo Øens
ißefttijft beo 3kjen fro ©ønberbg 1U
£abnen temmelig t)ø\t i bct bof«
febe Serrœn, ber er foo far ofte«
riftiff for gemø.
Sirfens Sliber laber ftg iffe nøje
bejtemm:, men ben er meget g;am«
mel øg bor forbarm helliget ©t.
SflicolauS. Sens Wure er en ejen«
bommelig SMonbing of øberfotfebe
røbe Wunfeften og roat tilbuggebe
Sampeften;
nobnlig Sørets norb«
lige røur er fulb of bisfe. Soret
er bygget meb lige Slfflutning.
Sirfen er teglhængt og bor et lobt
Soorn meb teglhængt ©gir. ®oo«
benf)ufet mob ©pb bor taftet ©obl.
3 Wuren fporeS nogle of be op«
rinbelige 3)øre og 93inbuer, ber i
Sibens Søb er bleben tilmuret.
igele Sirfeirummet er oberbbælbet
meb 4 igbælbirtger;
boobe Soret
og Saornrummet er ooben beb
33ue . inb mob © fiiet. 9togle Solf»
moderier fro Segpnbélfen of bet
16. Slorbunbrebe Pleb funbet i 1885
og bteb reftoureret.
W alenerne
poo §bælbingen foran Soret fore«
ftiHer SommenS1 Sag; i Wibten
fes SriftuS fibbenbe føm igftmmel»
brot paa Regnbuen meb be op«
løftebe føænber; ©beerbet og Si«
lien uibgoor fro bons Wunb; beb
©ibeme ftoor Worte og gob’cnneS.
S il bøl«
er afbilbet igelbebeS
Sbaier, og mon fer bl. a. en
Sjœbel, ber meb en gotf putter
it Wenneffe inb i ©obet paa et

Ufjtyre. 93'onbt crtbre fantaftiffc
Sfitíelfer fer man en binget Srage,
ber tub?r t et §orn. 2 il benftre fer
man £immertg§ © cebe, et 4*6ta*
ge§ (Slot, fjbor en Store af freífte
gaar inb, men§ (Snglene btcefer i
Safuner. 'Ulan fer be ubbolgte i
SRenfelfeSbabet ubenfor
fJk'tlobiS'
Slottet. Dgfio f>aa be 3 af Síorf)bceU

@u!b i himlen om at forbore os".
SRobniig Sillebet of ©omict ißou«
lus er fmuft molet i ben. norbre
Soppe, igen bærer i igaonben et
toboonbs ©bærb;
omfring b o n s
gigur er et funl'tigt flpnget ©frift»
baanb meb ben foronnæbnte gn»
ffription faalebcS: „Øbu bprae opø«
ftei ©bnete pobet olie frisne S ifer

gentø Sirfe.

bingenS Sopper fonbteS belbebarebe
Wa erier, bborimob 93iKebet pao
ben fjerbe Sappe tffe lob fig reftau«
rere. Ser er intet odegoriff i bis«
fe 93illeber; bet er hin legemftore
gremftiHinger of ©anet konfus til
benftre, ©onet IJkter til bøjre og
©anet 9McotauS i Sifpeffrub foton
ober Sorbøiren, famt gnffripttioner
meb Sønner om, ot bisfe Jgelge»
ner bil „bebe for olie Sriftne til
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forflor, bebb for oS til gubb æb
bon os i fjimmerig farbar".
g
hjørnerne af Soppen er prægtige
mibbeilalberltge
Sugninger
meb
Soorne og i §bælbingens Sop et
fmuft fent«gotl)iff Ornament.
igbab bernæft ongoor Sirfens
gnbentor, bo fortjener bet ot frem«
bæbes, at Stoleftaberm er blebcn
reftaureret 1909 og nu1 fremtræber
meb fmuffe garber og gorgbfó»

ning ober ©libterpartierne i Ub'
[færingerne, fremftillenbe alle be
pellige Segn.
SHrfen par en ftor Døbefont af
Stalfften.
aitertablen, ber bærer greberif
ben 6teS ©abnetræf, er et ta-tbe*
ligt ©¡aleri af SfriftuS i ©etfema'
ne £abe og ©nglene, ber lommer
og ftprfer pant meb ©in. ©aa en
©tesfimgplabe læfes følgenbe: „Dem
ne altertable er befoftet og giben
tit gemøe Sfirfe af 6lfe gørgenS'
batter, ©nfe efter ©aatcbmanb Die
©cterfen Sotf i ©ønber Spe ipaa
gemøe, inbbiet beb gulefeften ben
:]0. Decbr. 1836, ©ub t il 8Gre,
©Jenigpelben t il Dpbpggelfe". S il
alteret pører et ©ar fohibe ®kS'
fjngftager meb glober, ©aa ben
ene ftoor: „gørgen ffllabpen, Sitaren
febers Datter, anno 1700". ©aa
„§ r.
føaniS ©afper
ben anben:
Dreier, a. ©. g. ®: ©• ©. ©.
anno 1700".
alterf alfen er en ©jælbenpeb.
Den bærer følgenbe gnffription:
„anno' 1659 blef benne Sold oc
D iff plpnbret af be ©beroffe fra
gemøe Sfirtfe, men ©ognepreiten
.s). Saulcip ipanfen, ©apel ©agn,
G)or be fin g lib og opføgte ben t
©aEffob fjbor ben bar folb af be
Gbenffe. Dog i ©tøfer, i)bi (fen oc
blef faa igen paanp omgjort af
Sfirtfe SBergerne Daniel genfen og
føanS (Simentfen, Sfirtfen t il ©abn
og ©rug, fom ffebt anno 1662".
©ræbileftolen er meget lide. Den
pbiler paa en fnoet Sræføfle og
bærer følgenbe ©aaminbelfe: „ipbo
fom paber Øren at pøre meb, pan
pøre!"
©aa en ©ialmlpfefrone læfes føl'
genbe: „Denne Sfrone paber ©life
griberitfS Daater gibet ubi ©ubs
©abn til gemø SfirfeS ©abn og
©pir. gæmø ben 1. Dftober 1766.
gorferbiget af Sfie! ©iberfen 1©p*
føbing".
DeSuben er ber i Sfirfen op'
hængt et SfrigSffib, en gregat for
fiCbe ©ejl
og meb Damperffrue.

©nbbibere er nplig inbenfor Sfirfe'
børen oppængt en ©ølbfvanS ober
Særer Sffierneburg (1830—1899) „fra
gemø ©foles ©lebcr".
g Saarnrunxmet er ber et ©al'
leri fra ©lutningen af bet 17.
aarpunbrebe og ber er per
am
bragt et liHe gobt Drgel
©aa Sfirfefloffen læfeS, at ben
er ftøbt i Sføbenpabn af g. ©. &
S?. ©amft, befoftet af gemø S it'
feejere og beførget af §an§ Difen.
Sfirfen ejes af

Dens ©eboere.

g Silflutning
til
gnffription
ff al bi

aiterfalfens
gengibe en

be gammelbags tunge SræbiSmere
og flog pam i Sjobcbet meb ben,
faa
pan ftprtcbe bøb neb. §an
bleb begrabet unber be [tore Dræ*
er beb ©aiirben, fom enbnu fan
paab'feS, ba ben ftabig er i faim
me ©lægts ©je og fot Siben ejes
af gørgen ©eberfen.
9©en om Seretningen, fom ben
par lebet i golfemunbe, er fulbt'
ub forreft, tør bi iffe garantere.
— gnbtil 1537 bar gemø a tv
nets t il gejø, rmm bleb ba et
felbftænbigt Sfal'b og fif fin egen
©ræft; men bet par iøbrigt iffe
bæret noget ©arabiS, ©tæften bum'

StirfenS 3nbrc.

©pifobe fra ©benffcrrigenS Sib,
fom ben er fortalt paa gemø fra
Slægt til ©lægt.
Det paSfert.'c en ©ønbag, ba
gemøboerne bat føgt flittig t til
Sfirfe i ©læbe ober, ot ©benfferne
famme
©ønbag ©lorgen paobt
jiaiet Drbrc t il at fortabe Den
og bar marfeperet tilbage ober
gfen.
6n af ©benfferne pabbe
glemt noget i fit Sfbarter i ©aS«
mus gonsfens ©aairb i ©ørrebp,
og fom tilbage for at pente bet.
Der bar lun en gammel Sfonc
pjemme,
alle
©aarbenS øbrige
g olf bar i Sfirfe, og gnbgange'
ne bar fpærret, men ©benlfferen
forføgte at fomme inb gennem et
©inbue. Da greb Sfonen en af
-
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pebe neb i. g alt galb pebber
b’i
i en gnbberetning fra 1570,
at „Sflatnmer, Sati>en, ©førlebnet
og anbre blobige ©pnbet" par ta'
get ftærft Dberpaanb paa Den,
og bet frempæbes, at 8 pjemme'
bøbte ©ørn enbnu iffe bat „frem«
baarne t il Sfirfe", ffønt be bar
inbtil 6 aar gamle. 1573 maatte
ben gamle ©ræft §r. gørgen bet'
for opgibe 2©bret; pan bleb erftat'
tet af <gr. anberS Soutipen, ber
bog peHer iffe funbe magte Dpga'
ben. 1574 maatte pan pabe ©rob'
ften ober at formane Seboerne,
ber enbnu iffe pabbe glemt be fa'
tolffe ©fiffe meb „gaftelabmSløben,
gorflæbning efter ben gamle bjæ'
bels ©i§, iftem ben ugubelige ©at'

tebagt nteb S rif, Sang, Sirommen,
optænbt gib oa anben ugubelig
Bæfen paa Bolbbotgmigfe, Boelg»
m'tgfe, St. £an§ Baptift Bætter
og Bor grue Bætter, og bet til pøj
Sag, golf gif i Sirfe". B rt>bften
inUprentebe bem, at bereg Be»
grab elfer iffn maatte bære ,,©æffe»
panblcr", og at be iífe burbe pol*
be ©Über og ötjfttgfjeber unber
Sirfetjeneften.
Brobffeng gorma»
ninger fpneg iffe at f)abe giort
Beboerne frommere; tf)t 1576 fla*
ger §r. Slnberg ober, at pan er
bleben oberfalbü
og fbarltgen
migpanbiet af gogben Spang gpbe.
Senne bar fulgt efter Bræften Pen*
ab Befen for at flaa pam. §r.
Ülnbecg greb ba 2 eten og faftebe
imob Spang gpbe, bog uben at
ffabe pam. Serpaa ftpgtebe Spr. 2ln»
berg pjemefter og bleb' forfulgt af
Spang gpbe, fom ncaebe pant og
flog f)am i Bpggen meb en „Blab*
junge" (BJabfnlb, fom enpber ben»
gang bar pog fig) og ffamiferebe
Pang Slæber, faa Spr. Slnberg
„maatte til _©afgføbing at forbin»
beg og lægeg af Kort Babffjær".
Bræften Web af Sengmariben Slib.
Øje pac Biefftrup „for ©ambittig*
pebg ©fplb" fufpenberet fra fit
Kmbebe, rnbtit pan bar forligt meb
fgang gpbe, pbi'fet ffete paa San'
bemobet i Blaribo 17. Sftober 1576.
Span bleb fea geninbfat i ©mbebet.
Sit Spr. 9ltrberg felb bar i ©tana

til at gibe raat for uføbet frem»
gaar af en Stage fra Beboerne
om at Spr. Slnberg banfebe bem.
Spån bøbe forøbrigt af B«ft 1577.
Bien forinben pabbe Brobften at»
ter bæret pata gemø for at for»
mane Beboerne og irettefætte bem
forbi be itfe bilbe gaa inb i Sir»
fen, og forbi be mibt unber Bræ*
bifenen fub og raabte pøjt t il pin»
amben. BJ:beng Brobften ftob og
polbt benne gormaninggtale uben*
for Sirfebøren, raabte
en ung
Sari af gloifen: „Sunbe jeg ba»
re faa Barn paa ben bugebe
Brobft ffulbe jeg frpfte pang Øj»
ne ub af pang Balle".
9ltligebcl maatte Brobften affteb
igen Slaret efter for paunp at for»
mane Beboerne og abbare bem
mob Srolbbom. Kn Srolbmanb beb
Babn 9lnberg Spøg, bar nemlig
bet Sperreng Slat 1577 bleben
brænW paa Baalct paa gemø, og
nu
mente Sirfhauitøriteterne, at
Beboerne bar bteben „forgiftet" af
benne Srolbfarl og berfot pabbe
gormaning bepob.
derefter fpneg ber at bære fal»
ben mere Bo i ©irtoene, pbilfet
maaffe ftob i nær gotbinbeifi?
meb, at gemø’ erne bat bleben Bræ*
'ften Spr. 91nber g fbit. Se følgenbe
Bræfter fpneg i al galb at bære
fommet gobi ub af bet meb Be»
boerne, gørft et SpunDrebaar efter,
ben 21. Bobember 1694 fpøirgeg
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ber atter opfiigtgbæffcnbe Bræftenpt
fra gemø;
tpi ben Sag bøbe
Bræften Spang Kpriftenfen ©ejling
og pang Sone; be bar beigge ble»
ben forgibet af en Bigfefræmmer,
fom pabbe folgt bem et B^lber
foir ©bagpeb. Bigfefræmtneren fif
man aldrig fat i, og ftf berfor
peHer iffe opflaret, pbem ber pan»
be unberføbt pam.
Øm efterfølgeren §ang Kagper
Srejer melbeg fun, at pan bar en
ftor Braler. Bien efter pam fif
gemø en ftreng Bobgprcebifant i
Kpriftolppi’.r Sloppenborg, fom be»
ftreb Salbet fra 1719 til
1732;
bet pebber om pam: „Senne fmuf»
fe Bræftemanb læfte pber Sag i
Biblen og ffpebe »Iborlig Sang,
Sortfpil og berbglige ©elffaber, og
fif flere opbafte".
Kn ren Blobfætning til
pam
bar Bræften Slbrapam BeCfer fom
bleb f albet til gemø 1753 og bar
per til fut Søb 1765. Set pebber
om pam; at pan „(ebebe gabt af
fine Brrrgc og foftelige ©ager, inb»
til pan formebelft fiftulenfe ©pg»
bomme, intet mere fomtaaebe". 1755
ægtebe pan en Satter af Buab*
manb Bennife i Bafffob;
pun
føbte pam aHerebe 2 Blaaneber cf»
ter BrpEuppet et Barn, og fenere
to til.
Øm be fø'genbe Bræfter fore»
ligger intet af gnteregfe.

Askø Kirke
9lffø Sirfe er tun UHe, men
fmuft bebligepolbt og meb fønne
Dmgibelfer. Sen eJ.cS af Sogne«
beboerne.
SSib, S or og Saarn er gam
melt og opført af røbe Wbnfeften,
fom nu et oberpbtbiebe. Junba«
mentet banneS af ftore, fremftaa«
onbe Sampeften, ber i fin Sib er
pentet lige op fra Stp-mben og
anbragt uben SUpugning. Set l i l 
le ©aabenpus mob ©orb er af
npere Sato og ufalfet. Ser finbeS i
©turene Spor af Sirfens oprinbe«
lige 3nbgangSbøre og af be gam
le ©inbuer. Saarnrumrr.^t bar i
fin Sib
aaben beb en Spi'bsbm:
inb mob Siibct; benne ©ue er nul
tilmuret og Siarnrummet anbenbcS
fom WateriailpuS. Sirfeffibet par
flabt Soft, men Soret er oberpbæl«
bet og aaben beb ©Ue inb mob
Sfibet; ober ©uen pænger et lille
Stue i fifs.
3lltert tbien er SirfemS ftørfte
Sjælbenpeb, nemlig et goti ff, ubffaaret Sllterffab fra omfting 9lar
1400. Set ffal i fin Sib bære
brebet i Sanb fra et Slib.
3
SfabetS Wibterparti er bu ogfaa
SøfolfeneS felgen, Stffop ©ifo«
laus ubffaaret i meget ftor J i 
gur. Wange af Øens ©rafter i
nppre Sib par arbejbet for at faa
ben gamle 9lltertable fjcernet og
faa et Sriftusbillebe i Slebet for
©ifolaus, men bet er pibtil tffe
IpffebeS.

Unber Sorbuen ftaur en ganffe
lille Søbefout af Sræ. 3 Sirfen
er oppængt et tilrigget Sfib. ©c«
IpSningen er ©etroleums lamper.
©aa ©ræbifeftoSm, fom er et
nogenlimbe gabt Slrbejbe fra bet
17. 9larpuubrebe, ftaar melb næ«
ften ubbiffet S frift:

li
Seo
©loria".
(®ub alene
9Gren!)
gX'erligcre er inbftøbt følgenbe
Øplpsning paa Sloffen:
„9lfføe
Sirdfeflodfe er omftøbt i 9Iar:t
1763, ba
§err
Eonferenpraab
Ørp bar 9lmtmanb i Jalfter og
§err Eonferentpraub ©røgkjemann
bar Sirrfeinfpeftør".

91ffø Sirte.
„Strien reftaureret 1856 af E.
©engon af Wariebo og Sbenbene
S. ©enaon, 91. Sarfen og iE8.
Seitcfe".
Sirfen par to Sloffer af for«
ffeHig Størrelfe. Sen ftore Sirfe»
floffe bærer ©aaben me'o fongelig
Srone og J r. ben 5.S ©abnecpif«
fer,
famt
føtgenbe Jnffripiion:
„We fubit W. 6 . SrofcpteH, føof«
glodfengifer, Sopenpagen 1763. So
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3 Sirf'en er oppængt ubførlig
Jortegnrlfe ober ©rafterne paa
9lfflø, fiben ©eformationen, ialt 36.
Som be meft PemærfelfeSbærbigc ffal per næbneS føfgenbe:
3 ens ©eberfen Wuile, oer bøbe
1696 efterlob fig to Søtre, ber
bleb giTt meb pber fin ©aarbmanb paa Øen; ben ene fif 6
©ørn og bon anben 14, og fra
bem nebftammer be allerflefte 9lffø-

boere. Sa før. ©lule paaftoo at
bære af abelig 33t)xb, maa ber alt»
faa — figer Sflijøbe — ogfaa fB)be
abeligt 93lob i be flefte 2lfføboere;
men bet er bel nof..nu lib t tpn)t.
Sra 1714 til 1731 bar garften
Sre)er ipræft I>?r. føan bar fæm»
peftor og pabbe
Sfæmpefræfter,
meben-3 ban® Segn bar lille og
fbinfel. 91aar be i mørfe Slftener
gif f)iem fra ©ttberne i 93øniber»
gaarbene, tog ©tæften Segnen boa
Sfulbrene, pborfra bon ffulbe ub»
bege bu renefte ©teber flor ben
nærfbnebe ©tæft. ©len en ©ang
rebnebe ©enffabet og kræften gab
ba Siegnen en faa forf barlig Sragt
©rpgl, at bon af bare ©træf for
©entagelfer løb fra filt gmbeb:,
og bberfen ©robften eller ©ifpen®
Sefalinger formaagbe at
faloc
barn tilbage, før før. Srejer bar
bøb.
før. 9Jiel® ©ulbberg bleb 1740
Balbet til Slffø fra 9Jæftbeb, bbor
ban føm SiapeDan bobbe „øbet
mange grobe Safter", føan bleb
tffe Pebre af at fomme t il Slffø
og 1750 bleb bon enbog frataget
ffalbet. Sa f)tn§ gftermanb 9biel§

©tub ffulbe bolbe fin førfte ©ræ»
bifen, renbte ©ulbberg of» paa
©ræbifeftolen for at ffulbbe barn
neb, ©røpften løb faa op for at
ffiUe bem al), og ber ftob' be alle
tre oberfor ©lenigfjeben og riaabte
i ©lunben paa bberanbre.
før. 9Ria§mu® 93ærn, fom bleb
fatbet t il Slffø 1784, bobbe førjt
bæret ©fib§J>ræft pau en Øtnafa»
rer. føan bar grifemimmerpaber i
•en faaban ©tab, bebber bet, at
ingen Sfbinbe maatte fætte fin
Søb i ©ræftegaarben. føan boebe
fammen meb en gammel ©latro®,
ber ftbrebe føufet. Sot ot faa ©lo»
tion gab kræften ftg t il at bære
3 orb fammen t il en føø), i føa»
ben, og bor forben i et ©fæppe»
moot,
faa fpn fiben bibfte at
fortælle, bbor mange Sørtber Sorb,
ber bar i føøjen.
1843 bleb ©eter Ufricfø greberif
©cftføtt SSræft baa Slffø. 93eb bet
førfte golfeting§batg ben 4. Se»
cember 1849 balgte® bon t il Sol»
feting&manb
for ©laribnfrebfen.
1851 bleb bon forfattet t il ©fal»
Ierup i Aalborg ©tift.
1721 re)fte en Segn beb 9labn
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91. Slnberfen fra Øen, ban forfat»
tebe i ben Slnlebning en ©an>j,
bboraf bi ber aftrføffer 3 93er§:
gar, Efor, o garbel!
3 Sig jeg faa ofte bar qbæget min
©Joel.
©aar jeg babbe bebet og fjunget : „931
troe",*)
3 ftirfen ba ftob næppe mere cnb So,
3 ©ønnen ]eg „Stbrie"**) raabte paa
©tanb
— Ser fom e) en ©tanb.
Sar, ©ræft, o Sorbet!
Set bar big beftanbtg i Stjøbet en ©al,
Sit Salbets 3nbtægter ei bebre forflaar
føbab Utb fan ber flippe! af fltppebe
gaar ?
Stpoftiene! Slntal be ©pmænb juft bar,
9laa 3uba§ meb bar.
Sar, ©aarbmanb, garbel 1
Dg babbe 3 noget, bebotbt 3 bet felb,
3eg berfor nu gerne fan flbtte mig
bort;
©lin 3nbfomft bar titte — fom bog c)
tilfort;
©om 3ob fom jeg fattig, fom 3ob
gaar Jeg ben;
@ub bære min ©en.
*) ©egbnbelfen ttl ben gamle ©at»
me.
**) føerre.

Slemminge Kirke.

Slemminge Sirfe.

©lemmtnge ttrfe ligger umibbel*
bart beb ianbebejen røaribo—9ltp
fteb og paa et tenrmelig pøjt Ser*
ræn faa ben fon fe3 bibt omfring
meib fiine fjbibfalfebe 9Jture, font for*

øbrigt paa nært føolb iffe tager jig
nær faa gobt ub. Sen pbibe t a lf
er nemlig paa mange ©teber ffal*
let af, faa ben blegrøbe inbenfor
ffinner frem.'

Set meft farafteriftiffe beb t ir *
fen er ben§ fmuft formebe fpaan*
tæfte Saarn, pbi§ firfantebe, fpib*
fe Sag cfflut:e3 foroben mcb et
gplbeut to r3 . tirfetaarnet§ gamle

Sagbærf, font b.'.r . rt'mtnbelig pp*
tamibcioTm.it, bleb i Sunt ©laa*
neb 1901 øbefagt beb glbSbaabc
— fotcnfeMflct a' Spnncbf'ag — og
førft herefter fit Saget fin nubre*
renbe ejenbommclige Sortn. Snar*
net er en feuere Silbpgmng tit
Sirfen, efter Sigenbc opført nf
ti!'aren ©pibeuftjerue tit ©ørrfgaarb
(bob 1616, gnfe efter §auS Snu*
viben
©aben). S ben beftiig:
®abt f)ar Wirten fin gnbgano, fi*
ben mail i 1867 nebbrøb et ©aa*
benpus mob ©orb, pboraf ber enb*
nu er ftcerfe, ©por i Wlure.n!.
Sioret Ijar tige ®abl meb1en fmuf
©unbbuefrife og Spor i 55Juten af
et af StrfenS oprtnbelige runbbue*
be ©inbuer. ©u er Sirfen fo r fi
net meb fpibsbuebe gernbinbuer.
Sirfen er opført af røbe 551unfeften. Sen bar t 1587—90 Øen*
ftanb for en gennemgribenbe 9feftaurering, befoftet af forannæbnte
Saren ©gtbenftjerne, fom beb1 ben*
ne Sejltgpeb tillige ffcenfebe fitter*
tabte og ©rabtfeftol famt en fmuf
lide Spfefrone, ber pænger x So*
re* ©lan fjærnebe StrfenS oprin*
beltge og flabe Soft og
fabebe
tøjretterne af (bereg gnber fibber
cnbnu i ©totene), pborefter ber inb*
bpggebes Spbætbinger i ©fib
og
Sor. ©elregningen af fgbeetbinger*
neS Srpf paa 55torene tnaa Imib*
tertib pabe ftaaet fejt per fom aro*
bre ©teber paa Sottanb, pborifor
ber er tnbfat en Sbærbjælft meb
S5luranfere t pber af ©ftbets $beef*
binger for at potbe fammen paa
bem.
Saarnru/mmet par flabt Soft, ber
anbenbeS fom ©ulpttiw og flab's
for Drglet. Saarnruntmet er for*
øbrigt belt i to Sete, faalebeS at
ben ene er gorpal, mebcnS ben an*

ben er aaben inb tit ©Pibet meb bet per i Sirfen, men ober pant
en ©pibsbue.
finbeS ingen Sigfiett.
S
©ræbifeftøfenS Setter er ub- Sirfen pører inrbcr aiatpolm. §er
ffaaret SriftuB og i 4 gbangeli*
fom i ©rebffabctS nubre Sirfer er
fter. Stitertabtcn er et arbeligt ©i(*
ber oppængt en Wiubctable ober
tebffærerarbcjbc fra 1585; ben bæ* bem, ber falbt i Srigen 1848—50.
rer oberft et Srucififs og ©iberne
Set bar per fra ©ognet 3, pbiS
er ubffaarnc fom ©baner; ben er ©åbne finbeS paa Sablen tidige*
inbbeit i 6 Sulter, pbor ber beb en meb ©erfet:
gor Sanmarfé golf og Sange tro be
af be fibfte fHeitaurationer b.eb paa*
ftreb,
malet nogte ©friftC'fprog, balgt af
Cg be par Srao paa perligt gftermæie.
ben ftebtige ©tæft. Sibttgere bar
Se gtf meb Sang i Søben for bor greb
be 6 gelter StabberenS Snbftiftct*
©ub tonne bem og glæbe bere§ ©jæle
feSorb paa Sanff, Spff og Satin,
©aa peHigt ©teb ffal beresfdabne ftaa
©aa 9llterct ftaar et ©ar
gamle
Se ipufommeø flat i golfets SSonner
©nb laber gamle Sanmar! ej forgaa
Spfeftager uben gnbffrift.
®len§ banffe ©labre føber ©elte
Søbefonten er ubpugget i ®ta*
fenner.
nit meb to ©ebfnoninger; ben pur
i fin Sib bæret fjærnet fra S irfin ,
— ©eb ©tanben i 1901 bleb
men er bragt tilbage igen. §er bruw SirfenS to gamle Sloffer øbelagt.
ges for Siben intet Søbefab; lige*
Sen ftørfte bar fra 1545 og pabbe
fom bet i gamle Sage bar © ilf er
en g nbffrift i ©lajuffler.
Sen
mtnbfte bar følgenbe gnbffrift:
ben ftore gælning i ©tenen fptbt
meb ©anb t il ©rug beb Saab en.
„3lnno 1649 Sr Sennæ Siode
Sige oberfor Sllteret er i S5luten Omftøb; ©aa SirfenS Dc 9)leinbfat ben gamle ©irabften (Sattb* nige ©ognemeubs ©efoftning, Dc
Sulft
jten), fom i gølge gnbffriften er Sa ©aar g rltg ©elbturbig
Sriberidt
©on
©apenpeim
S
ti
©øe*
befoftet af gru Saren ©plbenftjerne
polt SenSmaub, §. gacob glaniføn
t il ©ørregaarb ober penbeS S5lanb,
©ognepræft, ©idom 9lnberfen Segn,
§anS Sauribfen ©aben, fom i 1566 ©eber ©ielføn Dc §anS genføn
bøbe unber ©udanb fom aibmlral ©iebpjælpere, Sautip Søpet g øget,
WaSmuS Sode Dc ©dSmuS Søpet
for ben banffe gtaabe. ©elb par
Sirfeberget.
— 551. 551idpael 2Beftpun tidige meb fin ©øn ogfaa bil*
bal 55le gecit.
let ftebes t il §bile per, pbilfet ba
ogfaa fenere ffete. Serfor er t
©lanbt be ©rafter ©ognet i gam
©tenen ubpugget iffe alene 2lbmi* mel Sib par puft ffal næbneS ©bul
ralens, men ogfaa panS føuiftruis og 3acpiariaS S-antpel, fom bat
en
©øns ©ortræter i SRtelief, fulb g i” (ærb ©lanb, føbt i D. UlSleb ©ræ*
gur, og inbrammet i bere? ©læg* ftegaarb og gtft meb 2lnne ©oppte
ters 32 abelige ©aabenfTjolbe.
gørgenSbotter §olm. ©ammen meb
S Sidegangen finbeS en Sigften penbe ftiftebe pan i 1734 et ©fole*
ober kræften ©ebet £anfen 55lel* puS, i pbiS ene gttbe bar fri ©o*
fart (55libbelfart), fom lebebe 1622.
lig for ©folemefteren, ber tidige
SeSuben ffal en fongeltg Søgerne* maatte ubleje §ufet5 attben gnbe
fter, ben belbprbige <jjr. © aljer af for 4 Såler aacltg(!), tmob at pan
Sønningen (bøb 148(5) bære begra* gratis unberbifte 4 fattige ©ørn.
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Fjelde Kirke.
Sielbe er 8lnnefg ttl ©lem>ntngi
og Si irfen tilfø rer Slalpolm. S>en
ligger i)øjt og fmuft paa bet §)ør*
nc pbor Sanbebefen fra SRaribo
ftøber tit ©afgføbing—Wpftebbejen.
Sfirfen er opført af røbe røuttfe*
ften, fattet blegrøbe meb pbibe ©e*
fimfer og 83inbuegfarme. Saarnet er
ejendommeligt berbeb, at betg Sag
gaar paa tbærg af Slirfeng Sag,
faalebeg at be fmuffe trappef orme*
be Saarngable benber mob fllorb
og ©pb og feg fra Slirfeng ©iber.
3 Saamgablene faabel fom t bet
fpb. røaabenpug’g ©abl
er ber
ftniuff” ©linbtnger. 3 Saarnet vvenger en ftor Sitrfefloffe ber et om*
ftøbt t 1823 af ©arnft, Sløbenpabn.
6 n gammel ®lnbeltrappe meb fmuf
©noning fører berop.
Sioret par lige 9lfflutning mob
Øft og i 9Jluten feg et gammelt
tilmuret 93inbue; paa betg fpblige
©iibe fer man be gamle fmuffe @e*
fimfer.
Set tibligere 93aabenpug
meb famtaffet ©abl, Slinbinget og
IJSinafler anberobeg nu' t il Sigfapel
og SDJaterialpug. 3 nbgangen er nu
igennem Saarnmuten.
Ser feg Sebninger af be gamle
runbbuebe »inbu'er og Søre. 3 ben
norbli e 9Jlut er ber en røfdpe,
pbor bet meneg, at ber t gammel
Sib par ftaaet et iøelgenbilkbe.
Saarnet bærer Slargtaflet 1589; bet
bleb nemlig i fin Sib opført af Sia*
ren ©plbenftferne, ©nfe efter 3lb*
miral §ang Saurfen til fflørre*

gaarb, og famtibig lob puu inb*
bpgge Slirfeng føbælbinger og ffcen*
febe en np fgrcebifeftol og np 811*
tertable til Slirfen. føbcelbingerneg
©ibetrpf er i fin Sib iffe bleben
beregnet rigtig, pborfor be par

en blaa §immel meb ©uibftierner
og et ubffaaret Slrucififg. 3 S t 
ierne er ber $&ibelfprog.
ifiaa 'fpcæbtfeftolen er be 4 ©ban*
gelifter ubffaaret t frttftaaenbe Si*
guter. Sen er et mibbelmaablgt

ftrjclbe Sirfe.

maattet affttbeg meb 6 ftore 93fæl*
fer paa tbærg, ber i betpbelig
©tab ffæmmer Sfirferummet. gor*
øbrigt er be pbibfalfebe føbælbin*
ger tiDige ganffe fobebe fra en
STaffelobn, ber beb Spring attib
ipger. Dgfaa Saarnrummet er for*
fpnet meb fenere inbbpgget Spbæl*
bing og benptteg fom gorpal.
8lltertablen er øberft forfpnet meb
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©nitbærf, forfpnet meb himmel.
Sen
gamle ©ranitbøbefont er
noget af bet fjælbnefte i Slirfen.
Sen par paa StPibten 6 S l« ^ 1 nteb
interegfante fftelie^remftillinger,
3
Slorg og 3 Silfer. S il Søbefonten
pører baabe et ort og gammelt
SDfegfrngfab og et mircbre S<*d
pborpaa er fremftiHet 3 omfru 9Jla*
riæ ©ebubelfe.

Stokkemarke Kirke

Stoftcmarfe Sirfe.

©toffemarle Sirfe ber et en af
be onfeeligfte £anb§bpfirîtr,
pat
libligere port umber Snuitpenborg;
men er 1912 gaaet ober til at bitbe felbejenbe. Sen beftaar
a|
2 aarn og ©fib og Slot meb trefiet Slfflutning. Set gamle 93aabenpu§ paa Spbfrben anbenbe§ nu til
£igfapel; og et Sapel paa 9lorfiben,

ber tibligere benpttebeé t il 9Jlaterialpu© er nu inbrettet til ©afrifti. Sirfen er i 2iben§ Søb unbergaaet mangfolbige ømbpgninger
og Ubbibelfer. Op'tinbelig par ben
fun beftaaet af S lib og Sor; fe
nere er Saarnet tilbpgget og fene
re igen 2lpfi§. 93aabe i S lib og
Sor fer man Spor af tibligere 3>ø
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re og iOinbuer. 9lf be optinbclige
runbbuebe ®inbuer fer maM tpbelige Spor pøjt oppe paa SUuren. Se
nere er ber inbfat fpibgbuebe ftørre
ifiinbuer, fom igen er erftattet meb
be nuoœrenbe. i]3aa Dîocbfiben finbe§ ©por af ben forlængft tilmurebe Sbinbeinbgamg og af et
forbum§ Sapel. Saarnet er af fam

me ©rebbc foin Sirfen og betg Opførclfe par bcrfor betpbet cn ftor
Ubbibclfe af Sirferummet. 33aabe
paa Saarnetg og ©fibetg Dftmur
feg ©¡ærfer efter et tibligere Sag,
ber par bæret pøjere og ' pejlere
enb bet nubærenbe. ©eb en om*
fattrnbe Reparation i 1850
bleb
neintig bct gamic ©Iptag ncbbru'bt
og bet nubærenbe Segltag opført
i ©tebet.
Saarnet er pøjt og fmitft meb
famtaffebe ©adle og ©linbinger til
alle fire ©iber. Saarnetg Sag et
forgformet, og i Srpbfet er anbragt
et lille ©pir. ©n muret ©linbel*
trappe fører op i Saarnet, ber er
forfpnet meb Ur og tre Sloffer,
pboraf fun be to er i ©rug. Sen
trebie og ælbfte, ber ftaar
paa
Saarnloftet, er 1596 ffænfet
af
Snub Urne til Slargmarfe (Snutpen*
borg,)
ben bærer
gnbffriften ■.
„Snub Urne meb grue SOlaerita paf*
ber ojorb gorffub benne Slocfe 50
Saler.
©ub bære bereg Søn.
©runfon bor ©tæft". 9lf be to i
©rug bærenbe Sloffer par ben ftør*
fte ingen gnbffrtft; ben lille er
ftøbt 1554 af Sarften SDUbbelborpp i
Stibecf.
pbornaait Saarnet er bpgget, beb
man iffe meb ©eftemtpeb. gfølge
©apinet ffutbe ber i „Sebien" i
Soppen af Saarnet bære gemt nog*
le Sofumenter meb ©eretning om
Sirfeng fpiftorie. 23eb1 Pleftauratio*
nen 1850 unberføgte man berfor
Sebien, men fantit fun en ©ebbel,
ber oplpfte, at en ©ræft i længft
for'bunben Sib ligelebeg pabbe un*
berføgt „Sebien", og ber funbet et
©ar Sofumenter, fom pan tog til
fig; pbO't be fenere er Plebet af
bibeg iffe.
9Jfan tager bift næppe gejl, naar
man fætter Dpførelfen af Saarnet
i gorbinbelfe meb 9iebPrpbningen
af ©t. gørgeng ©aarb og Sapel
i ©regerup, e,n Sanbgbp, ber laa
paa bet nubærenbe Smitpenhmbi
gorber. St. gørgeng ©aarb bar
i ©albemarerneg Sib opført fom

§ofpitat for Spebalffe, og bet til
føofpitalet pørcnbe Sapel bar pel*
liget St. gørge.t. §ofpita!ct bleb
ofte betænft meb rige ©aber og
baabe ©aarben og Sapedct pat ber*
for bæret ret betpbelige; men ©f*
terretningerne om bet er fun fpar*
fomme. 1389 næbneg ©eber ©torm
i føotcbp fom betg gorftanber og

Saarnet beb ©toffemarfe Sirfe.
gra ©t. gørgeng Sapel fif ©tof*
feinarfe Sirfe bl. a. ben gamle ub*
ffaatne Slltertabte, ber båfer ©t.
gørgeng Samp meb Sragen. 1874
bleb betie gamle tnteregfante ©tpf*
fe 23iHebffærerarbejbe oberført t i
©ationalmufæet. Ser fanbteg in*
gen ülfbilbning af bet; men ©lu*

®t. gørgeng Samp meb Snage«.

©toffemarfe Sirfe gamle 2UtertaoIe.
1496 Snub ©entfen. Dmfring beb
1550 maa £ofpitalct bære bleben
oppæbet; betg gorber bleb penlagt
unber Sjofpitalet i Mafffob, og Sa*
peUctg Sar og Sirfefmpffer
bleb
gibet til ©toffemarfe Sirfe, ber op*
rinbelig pabbe bæret peEiget ©t.
Slemeng, men fiben ofteft bleb
fa lit ©t. gørgeng Sirfe. Wlateria*
lerne fra ben nebbrubte St. gør*
geng ©aarb og Sapel er ba anta*
gelig anbenbt til Dpførelfen
af
-
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fæumgbireftøren par belbiEigft til*
labt og at tape et gotografi af
ben, og efter bette er oøenftaambe
©licpe labet. Snitbærfet er, fom
man fer, et meget pnlmitibt Slrbej*
be; ©t. gørgen, ber meb begge
§ænber løfter ©beerbet til bet bræ*
benbe §ug, er meget ufulbfommen
og ftib i Segninaen, og bet fam*
me gælber heften, g ©aggrunben
feg ben forpeffebe ©org, fom Sra*
gen bebogter, og beb Dpgangen tit

sporgen ligger ben fangne spritt*
feSfe paa Snæ og beber om Sejr
for ben tæfte ©t. Sørgen.
— Snbgangen til Stoffemarfc
Sine er gennem en line gotbpg*
ning, fom i ben ngere ©ib er op-ført foran ©aarnet og forfpnct mcb
ftabt Soft. ©aarnrmnmet og So*

ften SOlabg sprun — ber bar ©og*
nepreeft i ©toffemarfe i 62 2lar fra
1557 til 1619 — og £an§ grebe*
rit SRulc, ber bar SapcIIan unber
SPrun og fenere bleb pan§ ©fier*
manb; pan bøbe alierebc 1626. S
©tibet gænger et fn u ft ubført Spor*
træt af iprobft §an» speberfen §al*

©>ct inbtc af Stoffemarfe ftfrie.
ret er pbcelbet, pborimob ©iibet
par bet oprinbeligc flabe So?t.
S gorpatlen fi be§ to inbmurebe
Sigften ober Soco& SBalkfen 1796
og Soban griberic äRiiSen.
S
Snbgang§rummet t ©aarnnuren er
rmbfat en Sigften ober spraften
§an» ©laufen ßa§fel, ber bar ©og*
neprreft per fra 1650 t il 1664. 'S
©atriftiet finbeei Siggen ober Spree*

fen meb Sone og 7 spørn— pan
bar ©ognepræft i ©toffemarie fra
1665 tit fin ©øb 1691 — famt el
iDialeri af afbøbe Spaftor ©lalidpiøtt
(bet fe» paa SPillebet af SirfenS
S '.bre), fom bar ©ognepræft i ©tot*
femarfe i 50 2lar.
S il SOenftre i ©fibet pænger ben
tibligere Slltertablc et SJJtaleri af
SJJabberen.
-
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spræbifeftoten er et pænt SPilleb*
ffærerarbejbe meb bc 4 ©bangeli*
fter, pber i fit gclt.
døbefonten er af brænbt Ser og
par et ©øbefab, ber i meget frnuf
Ubpamring bifer ©t. Sorgen
og
©rågen, ©et ftæ.nnter fra ©t. S®»
gcn§ Sapet.
Spaa Silteret ftaar en ©atipafta*
2lfftøbning af ©porbalbfcn» ©pri*
Itu».
S Sioret pænger en Spfeftonc,
pot» Snbffrift fortæller, at ben
1695 er ffænfet ©toffemarfe ©og*
neftrfe af spræften SOiatpia» ©ar*
ftenfen 2ltcfe og pan» Sjuftru Sir*
ftine SOtargretpe §alfen.
spag Ilte re t ftaar enbnu et Spat
gamle Slingbeutler. ©e brugte» tit
Snbfamiing
af
Slimidfer
umbet
@ub§tjencften og befiob af en tang
©tang meb en tilte spofe og unber
spofen en titte Slotte, ber fnnbe
bæffe ben i Stnbagt penfunfne Sir*
fegængerS Dpmærtfompcb paa, ai
pan nu burbe gribe i spungen. Spaa
ben lille ©ølbflotfe unber ben ene
af be gamle spunge læfc»: „@ub
tit 2©re gibet til ©totfemarte Sir*
fe af © §. ©. og SOI. 21. ©.
1768."
— 2lf spræftepiftorierne ffal an*
føre§:
sprobft SOtatpiaé ©arftenfen Sltde,
ber fammm meb fin ijjuftru forære*
be Sirfen ben obennæbnte Spfetro*
n t, par ilte bæret bibere bel an*
ffrebet po§ Sognebørnene. S 1699
ibømte Spuobfteretten faalebeS SPon*
ben ©øren SUielfen ben for pin ©ib
ftore røuitft af 6 ©aler famt paa*
lagbe pam at gøre offentlig SSfbigt,
forbi pan mibt unber 2ttite§ spræ*
biten bar løben ub af Siitfen.
„SPlib ©øren", raabte Sprob' .en neb
tit pam fra spræbifeftolen;
men
©øren bilbe ifte pøte mere af spræ*
ften» Ubgpbelfec og fbarebe raff:
„©et måber jeg felb for."
©n anben sponbe, ber aabenbart
peQcr ifte par funnet libe spræften,
bleb 1703 ftillet for sprobfteretten,
forbi pan gif runbt og fortalte føl*

genbe ©pogelfeSbtftorte: $?an bar
en 9lften fotnmet forenbe ober §el»
linge igebe, ba ber plubfelig fab
et ©pogelfe beb ©iben af pont boa
33ognen, og ©pogelfet befalebe pont
at fige til igr. Sltife: „X il ipoften
btl @ub ftraffe $rœften og anbu
for wretfœrbtg Sienbetagen. ©ogneprœften ffal gibe Sapellanen no»
get af fin Dberflob. iprœften er
iffe into'b be gattige, font pan bor
bœre". „©pogelfet" fluttebe meb en
erflœre, at faafremt ber iffe ffete
nogen goranbring meb Sienben
ffnlbe ¿pungerënob og Srig pfent»
foge baabe ©toffemarfe og 9taff fob.
Sa ©pogelfet pabbe gibet ben 33e»
ffeb forfbanbt bet i et SpSpab.
5 or benne igiftorie bomte tfkobfte»
retten 33onben ttl aabenbart ©frifte
og t il at betale 1 Saler i SUtutft.
§an ijeb beftanbig fibett ,,33ori}erre§
Sufl".
2ltife§ Sfterfolger Wagiftcr ifkbcr

33licper pabbe ogfaa abffiliige ©tri»
btgpeber. 1739 anflagebe ©rebinbi
Snutp pam for at pabe forbtgaa»
et en af penbeS g o lf beb ©afra»
mentets Ubbeling; men kræften
pcebbebe, at pan bar i fin 9t'et, for»
bi bemelbte 33onbe iffe fitnbe fin
Sriflenbotn. ©n Srætte, fom ißrce»
ften fenere pabbe meb ©rebinbens
gorbalter, giber et peit lille Sul»
turbiüebe fra f)in Sib. kræften fla»
gebe nemlig ober, at gorbalteren
flog S3ønberne om ©ønbagen, at
i)an fra g ul tit ißaaffe fun pabbt
oceret 3 Sange i Sirfe, at
pan
polbt ©ogneftebne om ©ønbagen,
og at ijan gab 33ønberne Drbre
enbog før ©utetjeneften bar enbt,
at pan pabbe fenbt 2 ©icenb inb t
Sirfen for at gøre gorbuib mob en
Srolobelfe, at pan bobbe afbrubt
Segnend ©ang, og at ban bobbe
jaget 33ønberne lige fra Sirfe ttl
§oberi. ipborlebes benne intereS»
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fante ©ag forløb, foreligger
ber
intet om.
2lf SapeHanerne ffal fun ncebneS
Siberif ©priftofferfen, pborom 9ibo»
be beretter følaenbe: „iøan bar me»
get bilbpobet og begif mange Ub»
ffejelfer. 33eb SanbSttnget b!eb bon
1666 frifenbt i en ^aternitetsfag,
bborimob 33arnemoberen, t il ©traf
for at bobe beffplbt § r. Siberif,
bleb ftrøget til Sagen. 9Jlen ot bon
aHigebel maa pabe boft et
flet
JHtjgte fan fe§ beraf, at ber funbe
fortælles om. pam, at ban bobbe
anbragt fin ©øn, ©tubenten ©fal»
a§, i „33ranbts SUtofe". 3 etbbert
Silfælbe forfbanbt ©ønuen plubfe»
lig; gabeten fortalte golf, at ban
bar gaaet paa „be lange SR'ejfer."
— — — ifiaa ©toffemarfe Str»
fegaarb finbeS et ftort SUlonuiment
ober be af ©ognets Sønner, fom
falbt i Srigene 48—64.

Døllfjelde Kirke.
Sibltgere tjar ©rebifabet tun»
ttenborg ejet Søllefjetlte tirfe , men
ben er nu for et Sßar 9lar fflben
blebet felbejenbe.
tirfe n er opført af røbe Sttlunfe»
ften, fom er oberfalfebe; bog for»
rnaar talfen tffé at fffitle ©pore»
n t af be mange goranbringer, fom
røurene par bæret ©enftanb for i
Har<ne§ Søb. Se er nu afftibcbi
beb ubbenbige Støttepiller. Set fto»
te firfantebe Saarn mob SOeft et
af meget pngre Sato enb ©Fib og
to r .
Ser par taFfebe ®able og
bærer SØogftaberne
g. S. t .
—g. ©. S. - 1694 ($r. gggert
(Spriftoffer tnu tp og gru
©øfter
2ercpe(. 3 SaarnetS øberfte ©tof»
bært finbeS 26 Sgulfler, ber Funbe
ligne SFpbepuitter; men fom
fun
er beregnet til Hnturtngelfe af, ©til»
labs beb Separationer af Saar»
nets Sag. Signenbe Sputet finbeS
i flere anbte titfetaarne.
©amme 2lar, 1694, nebreb man
et Safrifti og ©t. tfelbs tapel,
ber laa beb torets billige
©tbe.
Ser er enbnu i Sttturen ©por af to
runbbuebe Søee i torets
©iber.
Øprinbelig par to re t bæret betp»
betigt pøjere, pblFfet Fan fe§ af, at
bet nu1 belbis fffuler be fmuffe
fpibsbuebe SBlinbinger i
©Fibets
Øftgabl. 3 torets norblige SØlur
fporeS to 38inbuer, et ftort og et
litte, fom nu er tilmurebe. Sige»
lebeS fes bet, at ber tibligere par

bæret to ftore fpibsbuebe ©inbuer
i ©fibets norblige Sttiur.
titfe n
faar nu alt fit 2pS gennem 4 S8in»
buer paa Spbfiben.
3 ©fibets
norblige Sttiur fer man enbbibete
©por af bet tibligere SßaabenpuS

igennem pelbig par mon iffe bæ»
ret.
Oprinbelig par tirfe n paft flalbt
Sræloft, men ber er fettere
inb»
bpgget fmuffe, pøje Spbælbinger og
beb SaarnetS Øpførelfe par bet»

35øltcfjclbe Sirfe.

og en fpibsbuet gnbgang, fom er
tilmuret. Ser er nu gnbgang gen»
nem SaarnetS SBeftgabl — forøbrigi
nogle grimme firfantebe Søre, fom
flet iffe pasfer i ©titen. Set bar
@reb gr. Sttlarcus tnuitp, ber poft
lob tirfe n reftaurerc, og man par
fiffert gjort fif bebfte, men
pelt
-
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te ba ogfaa faaet Spbælbimg. Dber
gnbgangSbøren fra Saarnet t il ©li»
bet pænger et gammelt trucifiFS.
2lltertablen er et SBiDebffærerarbej»
be fra t r . b. 4.S Sib og par af»
løft en Slltertable fra 1415. 2ige»
lebeS er SfSræbifeftolen et gammelt
©nitbærf meb fmuffe tapitæler og

ben fæbb. gremftilling af SiriftuS
og be fire Sbangetifter. Sag Sil*
teret er ber ©latertalrum. ©t lide
Drgel er anbragt øberft i ©tibet.
døbefonten er af ©ranit meb ub*
puggebe SorS og Siljetegn,
famt
paa et enfelt gelt en mcerielig
gremfttlling af et dipr,
nærmeft
lignenbe en Søbe, og en due. d il
døbefonten pører et gammelt 9)1e§*
fingfab.
S Sioret f)ar ber tibligere — i
bet nu tilmurebe ©inbu 1 mob ©orb
— fbbbet et gammelt ©ilasmateri
fra ben fatolffe dib. det firobes
nu i ©ationalmufæet. ©ibebet er
1 Slien pøjt, 10 dommer brebt, og
foreftlUer paa blaa ©runb en Wib*
ber t gplben lu ftn in g og ©anfer*
ffjorte, meb ©bætb i £)øjre
og
©fjolb i betlere føaanb. ©aa ©fjol*
bet fes to dræer, rtjffet op meb
Wobe og lagt ober SorS; bet f am*
me ©lærfe fes ober føjælmen. Un*
ber giguren ftaar i to Strofer meb
©lurofebogftaber, pboraf ber rime*
ligbis ffulbe bære et ©ar mere:
brol I)Itv
tc plot.
©lan tør i pbert galb iffe gaa
ub fra, at ©lanben peb føinric
©tot.
§er i døHefjælbe Sirfe bleb ber
i ben fatolffe
dib regelmæSfigt
Iceft ©jælemeSfer for ©albemar Sit'
terbags ©øn, ttpriftoffer,
hertug
t il SoHanb. ©lan par erobnu en
gammel Dberfættelfe af bet latin*
ffe dofbimerot, pborbeb
hertug

©priftoffer for biSfe ©leSfer
til
panS ©jæls grelfe ffænfebe
fin
©aarb dpoftrup t il ©ræfteborbet.
dofumentet Ipber faalebeS i ben
gamle Dberfættelfe:
„Siar eftper ©ubs ©prbt 1362
paa ©t. gacobi SlpoftelS
dag
gaff føøiborne gprfte £ere Spri*
ftoferuS §ertug p Saulanbt, #øi*
borne gpefteS Sonning SBalbe*
marS ©øn danemarifS Sonning,
en ©olig oc ©arbt, fom falbeS
dorftrop met alle fine dittiggelfe,
fom er Siger, ©ngp, ©fougp,
©lardf, toott oc tprtut albeles in*
tet unbertagen oc ($nemerfe*dp*
enbte t il ©ræfteborbt p dplle*
felbt for ebig Slmpnbelfe oc aar*
lig ©lisfer for fin ©jets ©alig*
pebt oc fproe gotfæbreS fremfar*
ne Soaninger i danmarf oc alle
tpereS tpem ere tilpøreube
for
ebig ©ienboms ugenfalleligt att
ete."
den omtalte ©aarbS ©eliggenpeb
fes i en gammel ©robftebog, pbor
bet pebber: „Ubi ben beftre ©latf
ligger doftrup gang, faa falbet af
en ©aarb, fom paber bæret bggget
ber og falbet doftrup. da ©aar*
ben bleb afbrubt, er gorben glbet
t il ©tæften."
©aa bet omtalte ©teb finbeS ber
enbnu i gorben gamle ©lurften og
forfuOet dræ, fom er Wefterne af
hertugens ©aarb. Slltfaa pibrører
bet fra benne ©abe, at ©ræftegaar*
ben tibligere par paft faa ¡tort et
gorbtiHiggerobe, i 1870 enbnu 179
dbr. Sb., pboraf bet ntefte nu er
bortfolgt.
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det tibligere næbnte ©t. Sjelbs
Sapel bar opført beb Sirfen Srar
1266 til Slnbagt for bem, ber bal*
fartebe til en ©prirogfilbe, fom op*
rinbelig fanbteS Dft for kræftens
§abe. ©anbet i ©t. SjelbS Silbe
pabbe en pelbreberobe Sraft, naar
man blot if fe glemte famtibig nub
©rugen af bet at ofre en ©tærb ef*
ter ©bne til ©t. Sjelb i pans Sa»
pel. ©aturligbis opftob ber ogfaa
beb benne Silbe et aarltgt itort
©larfeb og førft langt pen i ben
reformerte dib bleb bet
afløft.
©afsføbirog ©p fif Wetten til Sil*
bemarfebet iftnob at opføre benfo»
tibe ©lur omfting Sirfegaarben fom
et ©eberlag tit ©ognets ©eboete.
©aa bleb ber ubftebt l/øjlibeltg
©efiating til, at Silben ffulbe (top*
peS „forbi bermebi bleb brebet Sif*
guberi." Dg ©t. SjelbS Silbe bleb
tilftoppet.
©len en ©ønbag, ba ©lenigpebm
bar i Sirfe, brøb Silben frem gen*
nem Sirfegulbet, og golf maatte
flpgte ub. degnen, ber fom fibft
og nøbig bilbe bære baab, fprang
fra bet ene ©toleftabe t il bet an*
bet, inbtit pan naaebe SirfenS Ub*
gang. deraf dalemaaben:
„Sit løbe oben af ligefom døbe*
fjelbe degn."
det IpffebeS ogfaa at faa Sil*
bens Ubløb i Sirfen bætnpet, men
fiben brøb ben frem fpb for deg*
nens §abe. ©lan par nu
fplbt
ben igen, men ©anbet fiber
bog
ftabig op gennem gorben.

Musse Kirke.
Sen taarnløfc Sirfe i »lusfe er
en af be ælbfte paa Sotlanb 09
ftcerft brøftfæfbig. »lutene pat før
ca. 40 9lar fiben mu atlet afftibes
meb 3 fbære f ille r paa pber SU
be af Sixten, 09 inbbenbig bleb
ber famttbig inbfat 93jælfer tbærS
ginnem føbælbinger 091 »Jute, for
at be itte ffulbe fftibe uib. Set
er jo abfolut itfe ben Slags goro
anftaitninger, ber forffønner SlrfU
letturen, 09 bet birfer faa meget
ftærfere per, pbot ber peHer itfe
oprinbelig er
anbenbt fpnberlig
SSpaningsfutift paa Sirfen.
goruben Sfib og Sot er ber en
i npere 2 ib opført gorpal. 33pggeo
materialet er be fæbbanlige røbe
»lunfeften; bet menes, at ber per
i Sognet i gammel 2 ib par bæret
et Seglbærf for Stlbirfninig af faa*
banne. Sporene af be opeinbelige
runbbuebe 93inbuer og Oøre fes
i Sirfens »lute. fJJaa Sfotbfbben
par ber tibligere ligget et ®aa*
bmpus og foruben ben tilmurebe
gnbgano per fpores i ben noriblige
Soirmnt
en rimbbuet OørinbfaU
ning, pbot bet par bæret $ræfte*
inbgang. Sirfen faar nu fit SpS
alene gennem 3 fpibsbuebe 93im
buet i »otbfiben. Dgfaa paa ©pb<
fiben fpioreS en gammel OørinbfaU
ning. ©efimferne er af forffelltge
»lønftre og bærer Spor af, at S itfen par bæret ©enftanb for ab*
ffillige »eftauteringer. Soret par
lige Sabl, pbori ber forøbrigt fim

bes en ret betpibelig Slebne inb
mob Softet.
grem af Oaget ra'er en fbift»
lignente Ubbpgning, fotfpnet meb
Suger. Gm gammel fnæber SJinbeU
teappe og en Stige fører op til
bette Stum, pbor Sirfefloffen bæm
ger; ben er fra 1882, ba ben garn*

er nu inbmuret per i ben niorbo
lige »lut.
Slaabenbart par oen bæret brugt
til filere fotffellige 23egtabelfer —
minbft 3 — ba ben er forfpnct
meb
fotffeHigartebe
gnbffrifter,
pboraf ben npefte obenpaa be an*
bre, fom er ftærft afflibte. Oen

ffltubfe Sirfe.
le Slotte rebncoe og maatte om>
ftøbcS.
Oprinbelig bat Sirfen paft ffabt
Soft, men ber er fenere inbbpa*
gct føbælbinger i Sor og Sfib;
oiSfe misprpbes nu af ObætbjæU
ferne.
»Jeb §enfpn til SirfenS gnbre,
ba ftanbfer man ftrafS i gorpatlcn
beb en gammel Sigften. Oen par
tibligere ligget foran Soret men
-
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ælbfte og oprinbelige gubffrift (,r
formentlig, ben, font ftaat i San»
ten, pbor ber bl. a. berettes, at
„?lnno 1035 ben 25. SlugrtftuS is
S a r n a S b a n i B e m e r n enU
flapen."
Om be fibfte, Stenen par bæret
anbenbt til »linbe obeic, fortælles:
„§er uttber pbiler ben falic »lanb
§enrif Stprf oc panS falic ipuftra
e lft Saursbatter, fom bøbe i ®tu3*

fe ben 12. Secbr. 1723. @ub pibe
beni cn glæbelig Dpftanbelfe. Sen
ne Sten er af benb falle StoeneS
Slrbtnger i SRiøbbp 1737 pcnlagt."
©aa ben mobfatte ©æg fibber
tnbmuret cn SWarmorplabe i fort
©amme.
„S il 2Jiinbe om
£51916 915l69JUlS669t
føbt i ©lusfe 6 ogn, v v '
l i . ©taj 1841.
galben i tampen for gæbtelanbet ben 6te 2lprtt 1864.
„Set bære langtfra, at jeg ffulbe
fpare mit Sib i benne Srængfels
Sib; tpi Jeg er iffe befare enb
mine ©røare."
©laecob. 13. 5.
Sette SDtinbe fatte ©enner pam."
3nl>: i felbe Stirferummet læg
ger man ftrafs ©¡ærte til bet
fmuffe O r g e l , fom Stirfen bleb
forfpnet meb til tgulen 1912. Set
er anbragt paa en gorpøjning tilbenftre for gtnbgangen.
Slltertablen
er et gam
melt Snitbærf, ber infaramimer 8
gelter, pboraf be fem bærer rna*
lefae Sfriftfprog. ©aa filteret ftaar
en temmelig ftor ©ibSiafftøbning af
SporbalfafenS Striftus.
Se ftore
©lalmftager bærer intet Slacstal.
© r æ f a t f e f t o l e n er et gam
melt Snitbærf meb 5 gelter, pbori
be fire fibangelifter og Striftus er
uoffaarne i SRelief.
S e g n e f t o l e n er fra 1578.
S ø b e f o n t e n er bet fimplefte af StkfenS gnbentar, ben er af
(Sement og fliftret inb i et Spjørne
beo Storbuen. Øprinbelig par Stirfen paft en Søbefont af ©ramt
meb gigurer ufapugget i Relief. Sa
¿ven pabbe faaet en ©ebne, bleb
ben uben bibere faSferet — fat
ub paa tirfegaarben — og pbab
bærre bat: nogen Sib efter lob
tirfebærgen ben flaa
itu 1 til
©toften.
©n faaban ©anfaalisme bar bift
utænfelig i bor Sib, men bet pas-

fercoe for et palbt ipunbrefae Slat
fiben.
Stirfen eje» af ©rebffabet Stnutpenborg. ©lusfe Sogn er 9lnnefS
ti! Søttefjelbe.
gtt ejenbommelig ©egrabelfie meb
romantiff ©aggrunb par i fin Sib
funbet Sleb befa ©lusfe Stirfe.
©logens griffen ©Jormanb til
©ra/mslpffe, ber bar gift meb ©largrete ¿pbibtfelbt fra Strumftrup, bar
rejft en Sut t il Ublandet. ©JcnS
be bar borte bleb faereS Sattier
fpg, bobe og bleb begrabet — faalebeS peb bet fig. ©len bet pele
bar
Siol.rtebiefpil.
Sutteten
ftob

enten Starts eller ObinfaeSperfoit
etter pbiS anbit ber futibe finbeS
ubi famme Stifte oc om famme
Stifte fanbis nogetftebs
blobig."
Samtibig ffulbe bet føges oploft,
pbe.n ber pabbe bæret meb beb
©egnbelfen, pbilfkn ©ræft,
ber
babbe foretaget ben og meb pbllfe geremonier.
Unberføgelfen foretoges ben 19.
©laj 1580 af be fire IoDanbffe
©robfter øg flere „tilbettoebe Sannemæn-b".
©ebegørelfen finbeS t
©;robft 3 ør gen ©priftiemfenS ©ifttatsbog. Se fire ©robftet og be
bitroebe Sannemænb erflærer bl.

ftirfenS 3nbtc meb ©raebiteftol og 2lltertaøle.

nemlig i StærligpefaSforpolb t il en
©lanb, fom gorælbrene iffe oilbe
bibe af. ©leb føjælp af gafteren
©¡alene gricSfaatter, fom ftprebe
Sjufet i gorælbireues grabærelfe fif
pun efter opbigtet S,gfaom og
Søb anftittet en ©egtabelfe og
farkt famtibig 2 ej ligpeb . til at
flpgte meb ben glffebe. Saaban
menes i
pbert galb ben rette
Sammenpæng at bære, men om
penbes bibere Sfæbne bibeS intet.
gnub (urtid opftob ©pgte om, at
©igen flet iffe bar bøb, og bette
bebirfebe, at gorælbrene penbenbte fig t il kongen, fom faa gab
Sefaling til at efterfe penbes Sigfifte og „granoffe oc forfare, pbab
ber ffutte ligge ubi famme Stifte,
— 8S -

a., at be par „labet Stiften opflaa
oc berubi
funbet pberfen Starl
etter Obinbes perfon etter nogu
anbet uben atteenifte 2 langhalms
Stierf, Sialf oc jorbt, met nogle
©lalurter, iffe tunbe top petter finbe Stiften biobig nogetftebs uben
etter infaen."
©aa bereS gorefpørgfel erflærebe Sognepræften, pæbterlig 9Ranb
Sjr. Spans Sauripen — „oc beftoeb
paa fin pøgefle etb oc prefteembebe" — at pan pabbe begrabet l i 
ften paa famme Steb, pbor ben nu
bleb optaget, og meb be fæbbantige geremonier. 2lf Slægten pab
be fim ben formentlig afbøbes
Spalbonfel, Sttabs griffen til Sæbingegaarb og pans grue bæret

til Stebe, og ibesuben bar ber
iUarine gricsbatter meb be øbri*
ge g olf fra ©ramslptfe „oc mø*
gen almue af begge Sognet båte
oc tobg famtme beorafuelfe nerbte*
renbe, men ellecs ingen SlbefSper*
fooner etter ©otgerfolf baar ber
[amme tib tilftebe". Sit ber bar
foregaaet en faa ffammelig
og
forargelig „flllispanbd" pobbe bæ*
ret § r. §ans „ganbffe oc albeles
ubebibft bobe lønlig oe aaben*
bar."
fttlogens griffen og g ru frøar*

grete, ber bar t il Stebe, paabe«
raabte fig og1 gjorbe gb paa be*
res Uffptbigpeb i ben ugudelige
føanbling, og bet fes af ©eretnin*
gen, at færlig gru SOlargrete par
ført Drbet. Da pun bær fommen
pjem fra Ublanbet og bar bleben
bibenbe om bet pasferebe, bar
puit ftrafs braget til StiftSamt*
manben og pabbe mebbelt pam,
at pun bibfte, penbeS Datter bar
iffe
begrabet t ben ©tab. Do
ben belbprbige grue „beflagebe fig
paa bet allerpøgefie offuer alb be*
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res Datters tolpbigpeb, oc alfer*
mecft offuer oenne togublig gtoffue
gferning oc merfelig fotargdfe."
SpnSforretmngen fluttebe meb, at
bet bleb paalagt ©logens griffen,
at ben mistænfelige ©tarina grics*
batter ffulbe „polbes tilftæbe oc
fibc oc unbgfelbi!, pbab filetten fig
funbe giftoe uop benne Sag."
Det fpnes ictiiblertib, fom om
ber iffe er bleben mere ub beraf,
men at Sagen er bleben nebbps*
fet

Herredskirke Kirke

.f>crrcb3firfc Si irfe.

Sirfen i føcrrebéiirfe tit.fjøret
©»rebffabct S;>arbcnberg;
ben er
meget gammel; men bet er mig*
tigt at ben ffnlbc bære ben celbftc
i .venebet ag heraf håbe faaet Wab*

net §erreb§firfe.
3 ben fatoiffe
Sib bar ben ligefom be fleftc an*
bre Sirfer fjaft Diabn efter en
§ctgen; fenere bar ben faaet Diato*
net §crrcb-Sfirfe forbi ben* Selig*
—
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gcnl)cb mibt i føerrebet gjorbe ben
til et gcjftligt ©amlingéfteb1, bl.
a. bar be af C£f)riftian ben Sierbe
obbæbebe Dkættcfalcnter bæret af*
fjalbt ijer. $a Sirfen fornben at

ligge mibi i fjjcrrebct tillige ligger ober Miel* Spomæfon, fpb. Sanbnoget pøjt, fan man fra Saurnet faptein og Sirfcbærge, ber boebe
fe famtlige Sirfer i føerrebet meb og bøbe i Søj tofte 1686.
Unbtagelfe af Sirfet.
fpræbifeftolen er pberft tatibelig.
Sirfen er opført af røbe ®lun« Slltertablen er et fmuet Sillebffæfeften, fom nu er oberpbibtebe;
bens ætbfte Sele er Soret og ©fibet,
ber er opført i ben romanffe © til
— ben faafalbte Munbbueftil —
fom Oar ben førfte Sirfcftil per i
Sanbet. Saarnet t t bog tilbpgget
paa et ret tibligt Sibspunft, nem*
lig i Obergangstibcn mellem ben
romanffe og ben
gotpiffe © til
(EUtnDbueffilen og ©pibsbueftilen);
Saarnets øberfte Sel er fornpet i
ben fenere Sib.
©om alle Sitrfer i romanff © til
par §erreb§firfe
oprinbelig paft
flabt Soft og fmaa runbbuebe 33inbuer. Set flabe Soft par man fe«
nere erftattet meb nogle pøje fmatffe føbælbinger, ogfaa bc fmaa runb
buebe Sinbuer, pboraf man enbhu
fer tpbelige ©por, er afløft af
anbre og ftørre, men per par man
aabenbart fun fiet paa, pbab ber
bar biKigft og par bterfor inbfat
nogle pberft grimme, ligerammebe
og fmaarulbebe Sinbuer.
gnbgangen til Sirfen er nu gen
nem Saarnets 93eftfibe; men par
tibligere beeret paa ©pbfiben gen
nem Saabenpufet. §er fer man
enbnu en pragtfuilb fo r ta l ober ben
tilmurebe SJJlanbS-gnbgang, ber er
meget ætbre enb Saabenpulfet. $aa
Morbfbben fe§ en mere beffeben
fportal ober ben tSmurebe Sbinbt«
inbgatig. 9ff Saarncts 4 ©tøtter
eller Stræbepiller er be 3 firfan«
tebe mebens ben ene er runb møb
et firfantet unaturligt langt Sapitcel.
3 S rarntummeté ©pbrnur er inbmuret en ©rabften, ber tibligere
SitfenS
par- ligget i Sirfeguibet. Sen bæ
rer i be 4 hjørner ©engibelfer af rerarbejbe
fra
Menæfancetiben,
meb et npere og
flet
©bangelifterne, og bens nu meget men
flibte gnbffrift bifer, at ben er fMaleri af GfpriftuS, 9Jlatpæu§ og
Salf, S iff og rølalmftalagt ober SauribS Slnberfen, go« fpeber.
geb paa Slbferftrup, bøb 1660. ger er ffænfet 1673 af SpornaS
Sag Orgelet pænger en Srætable iøalbenp.
Søbefonten er af graa
— 01 - -

'.Marmor. Ober Sorbucn (Sriumfbuen) pænger et meget gammelt
og meget intcreSfant Sræffærerar«
bejbc, ber bifer ©ubfaber meb
Srone og ftort Sfæg og ntc) ben

gttbrc.
forsfæftebe ©øn meEem fine Snæ.
Orgplet er ftort — næften for
ftort t il ben lille Sirfe — og belIpbenbe; bet er ffænfet af afbøbe
Sroprietær 3 acpo t il ©ammelefe.
3 Saarnet pænger en flor, fmuf

S lofte, pbi§ gpibffrtft fortæller, at
oen 1584 er ftøbt t Spbæf af
9Ratti§ ©ernnimf.
— 2lf kræfterne [fat bi træbue:
S jute Sirage,
ber bar fjer for
^Reformationen,
fjar næppebæret
noget DpbSmønfter, i af 8 alb fanbe Slimmen gennem Slarpmtbreber
fortælle, at fjan om Hatten ftob
op af ©råben for at fpfe alle, ber
bobebe ftg forbi ben.
§ r. §an§
Sacobfen Sjøbing,
fom bar © raft i §erreb§fiirfe fra
1691 ttt 1708, beretter: 1695 ftob
Sirfebærgen og 3 £I1|3®egn§ ©nfe
aabenbar ©frifte, forbi pun beb'
pam pabbe bragt et bøbføbt ©atn
t il ©erben.
Da nn ©nfen, font
©fi;f bar, rejfte fig for at bebe
©ienigpeben om gorfabeffe, fprang
Sirfebærgen® Sone up af fm ©tal,
gab „Penne fattige ©nfe" en Stub*
tjeft, „faa bet ©labff herefter" og
raabte „3eg tilgiber Dig baabe
meb føaanb og 9Rimb.
S « ffal

iffe ftotte Dig paa min ©totte."
Dm ©bbarb ©ejerpolm, fom fab
i Safbet fra 1711 til 1745, fortoelies mange mcerfefige Sing. §an
gif altiP t il Sirfen meb Siraben i
— fjaanben. Dg ba ©iffop Sob^»
berg en ©ang befogte pant, befpifte pan ©ifpen tneb Saaf og
gloeff og gab Pan§ Sjenere ©uppc meb ©teg og ©in. 1738 bleb
pan frabomt fit ffalb, forbi pan
pabbe bobt et ucegte ©arn uben
at fporge ©robften; pan bleb bog
attar taget t il Haabe.
©nbnu flere §iftorier gif Per bog
om § r.
©pr. ©ottlteb ©cpfegel,
fom bar ©rceft i fjerrebsfirfe fra
1791 t il 1810. Set peb fig, at
pan bar meget biftrcet og oerfor
ftaf alt, pbab pan funbe oberfomme t il fig. 3 ©irfeligpeben par
ben gobe ©rceft nof lib t af Sleptotnani (©tjcelefpge); tpi naar pan
befogte ©utifeme i Hafftob pulttebe pan aOe be ©arer, pan uibefet
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funbe fomrne om beb i Sommens.
§an§ Stone fenbte Pern faa Dagen
(’.fter tilbage.
<gerreb§firfe porte
inbtil 1801 — oa ©ironiet 2Bintersborg bleb oppcebet og ©oebppolm folgt tit §arbenberg — mtber ©cebppolm og pber ©onbag
forte ©rceften lige fra Sirfen til
©cebppolm, pbor pan bar en belfet, om enb iffe fpnberlig belagtet
©ceft po§ ©aron Jgot'cf-lIBtnterfeib.
Der bleb per fpift og bruffet ftcerft
og brebet mange grobe Sojer. Saronen pabbe f. ©f§. opbaget, at
©roeften i ben ftcerfe ©ommerbarme iffe pabbe ©enflceber paa unber ©rceftetjoien, og en ©onbag,
ba bet bar meget barrnt befalebe
©aronen faa en af fine Djenere at
fafte ©rceftefjalen op ober fcobebet
paa ©roeften faa fnart pan traabte
inb i ©alen. Drbren bleb uibfort
og Slffloringen pilft meb ftormenbe
SCRunterpeb af bet mere enb libltge
§errefelffab.

Løjtofte Kirke.

tiøjtofte Sfirfc.

fløjtofte Stirfc — ber tilfører
©rebffabet Sjarbenberg — cr cn af
bc ælbftc fraa 3kfttoHanb.
9taar
man af ^errebsfirfe» 9Jabn itbtt>=>

bcr, at ben ffulbe bære ben ælbfte
i •oerrebet og berfor fjar faaet
SItabnet §crreb§firfe, ba er trette
næfrfie rigtigt; ben f)ar langt fna*
— 9.3 —

rere faaet Dette 9fabn forbi ben
— fom liggtnbe mibt i £errebet
— bar Sonbentåiirfe for §errebet§
gefftlige 9tet. Søjtofte Stirfe er fif»*

fert ælbre; i al galb bifer ben»
Spgningbmaabe at ben er meget
gammel. Sen er opført af røbe
SDtun'eften i Stimb&ueftil; ben ælb»
fte Sirfeftil per i Sanbet.
Sænfer man ftg 33aabenpufet fier=»
net, ba par man i Søjtofte Sirfe
et tppiff (Sfgempel paa bc gamle
Sirfebpgninger. Se allerflefte af
bore gamle Sirfer er cprirobellg
opført faalebeb, fun beftaaenbe af
Stor og S lib ; fenere er be faa
forfpnebe meb Saarn og ubbiibebe
beb Silbpgninger. Søjtofte Sirfe
par berimob faaet Sob at ftaa
nforanbret gennem piberne og par
fun faaet ttIPpgget KSaabenpuifet.
9Ju gør Sirfen et lille og pberft
beffebent
; men ben bør
ligefuibt pabe Sob at ftaa ufot»
anbret fom et KRinbe om ben ælb»
fte Sirfeform per t Sanbet. 93eb
uforanbret ffal per bog fun for*
ftaab Stilen og 33pgningen§ oprin»
belige Omfang; berimob er ber
anbet fom purtigft muligt butbe
foranbrcs. Set gætber førft og
fremmeft be lige linierebe grimme
33inouer, ber beb tibligere Siberb
iCanbalibme er inbfat i ©tebet for
be oprinbelige runbbuebe, fom man
enbnu fer Dmribfene af i røuren
— bet gælber enbbibere bet tar-«
belige URurftenbgutb i Sirfen, og
bet gælber bet fimpie ©jælfeloft.
©rebffabet føarbenberg bilbe inb»
lægge fig en iffe ringe gortjenefte
beb at afpjælpe bi§fe KJlangler og
bringe bet gamle 33pgning§minbe§»
mærfe tilbage i
fin oprinbelige
©fiffelfe.
Sige fom alle anbre gamle Sir»
fer par Søjtofte Sirfe paft to
gnbgange, en ftørre mob ©pb for
SJlænbene og en minbre mob 9lorb
for Sbinberne. Snen ober ben til«
murebe Sbinbeinbgang feb enbnu
paa 9lorbfin>en. ©pbbøren, ber jo
nu fibber inbe i 33aabenpufet, par
en ftor rigt profileret fo r ta l, ©fi»
bet par fom næbnt lige Soft, So»
ret» er berimob pbælbet; men par
fiffert oprtnbelig bæret flabt. 9laar

33aabenpufet er tilbpgget bibe§ iffe.
Sirfen par ofte gennem Stberne
libt unber en meget mangelfulb
93ebligepolbelfe.
©aalebeb falbt
ifølge iftpobe en af Softlbjælfer»
ne neb 1660 mibt unber en ©ub§»
tjenefte, bog uben' at nogen fom
t il ©fabe. Klaret efter falbt, lige-»
lebe§ paa en ©ønbag, en Sel af
ben øberfte 9JJut neb i Sirfen.
9tpobe fortæller enbbibere, at Sir»
fen pabbe en bibtlpbenbe Sloffe,

Klrti.el om benne Søbefont, pbor»
af bi pibfætter følgenbe:
Søbefanten i Søjtofte Sirfe er
et baabe fmuft og mærfeligt mib»
belalberligt Sunftbærf. SSunbt om
Summen er ©prifti gøbfelspiftorie
fremftillet i ffielief; KJlibtballebet fo»
reftiller Kpriftu» i fin ptmmelffe
33ælbe fibbenbe paa ©ub§ Srone
meb Sibets Sog i ben ene §aanb,
og ben anben belfignenbe opraft;
foran ftaar en bebenbe (Suget,

døbefonten i Vøjtoftc Jtirfc.

ber funbe pores ober pele §erre»
bet; mibt i forrige Klarpunbrebe
rebnebe Sloffen og bleb omftøbt;
ben pænger nu i ben øftre @abl
ober Soret.
Sirfenb ftørfte ©jælbcnpeb er ben
gamle fmuffe ©ranitbøbefont, ber
flammer fra SCTfibbelalberen eller
nærmere beftemt fra Dbergang§ti»
ben mellem
Ulunbbueftilen
og
©pibsbueftilen. Sen paa Sirfemin»
beSmærferne» Dmmabe faa erfar»
ne
33ibenffabSmanb SR a g n u §
ip e t e r f e n par i glluftreret Si»
benbe for 9. guni 1878 ffrebet en
-
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fom Dlepræfentant for be pimmel»
ffe føærffarer. SiSfe to gigurer et
uabffillige fom Seforation fra ben
følgenbe ©ruppe: Sebubelfen, pbor
gngten foran ®tarie banner en
fpenbant til ben anben foran ©ubb
Srone. Serefter fe§ 9JfariaS SSeføg
po» eiifabetp; be to mtrcbft pel»
bige gigurer i 91’æffen.
Serpaa
følger gprifti gøbfel; Sbtarta pbi»
ler paa et Seje, ber par gorm
fom en Surb, og ober penbe er
en Srpboe, pbori ©priftusbarnet
ligger, beb Srpbben fe§ 86§let og
Djen; i iblobfætning t il anbre lig»

nenbe grcmfiiHinger er SJJaria 09
Sarnet per üben ©torier.
öfter
benne følger et ^ßar ©rupper, fom
er noget banflelige at tpbe. Seb
førfte 93lif bilbe man antage ben
fiibbenbe gigur — ober Pbi§ § 0?
beb feS en ©nget — for ben fo?
benbe gofef, fom ©ubs ©enbebub
tater tit og naber at fip til 8©gpp?

bifer en ©mgel fig meb Ipsnenbe
©tans for Ebinben, ber ubbrpber:
„gbag er en ftor 0 ag for mig;
tpi feg par fet et ©pn, og grelfe
er fabt for gSroet". ®un gif ba
ub tit ben anben Ebinbc, ©atome,
og fortatte penbe om Sarnet og
Unberet, ©atome tbibtebe og fag?
be, at pun fun bitbe tro, naar

Stltecet i Søjtofte Äirfe.
ten; men pam fan bet iffe bære,
tpi bet bitbe ¡orftprre ben cprono?
Io;,iife ørben, fom ellers nøje er
fulgt i ©illeberne.
©ifiert maa
man per føge g irfla rin g i bet npc
ØeftamenteS apofrpfiffe Ørabi ion
om be to gøbfetspjælpere, ber lp?
ber omtrent faatebeS:
„Øen trocnbc ©alomi er blcbet
mobtagct af SDtaria; efter gøbfelcn

pun meb fin §aanb funbe obertp?
be fig om Sanbpeben, mem ba
pun u'btatte bet, penbiSnebe pen?
bes §aanb og pun penfatbt i gor?
tbibtetfe og Etage og anraabte
©ub om §jcelp; ba fremtraabte en
Angling, fom fagbe: ©aa inb tit
Sarnet, titbeb bet og berør bet
meb bin £aanb, og bu ffal btibe
farff; tpi Pan er en grelfer for
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©etben og for alle, fom tro paa
pam. <qu« gif inb og berørte Etæ?
bet, pbori Sarnet bar fbiøbt, og i
famme 8?u bar pun pelbrebet".
3 SJlibbetalberen bar btsfe <spo?
frpfiffe ©agn fulbt faa bel fenbte
og troebe, font felbe ©bangelier?
ne, faa bet fan iffe bære paafat?
benbe, at Eunftneren par balgt at
fremftille færlig et af bem, ber
fortæller om et SDfirafel af ©pri?
ftus fom fpæbt Sairn, i en 9tæffe
af Silleber, fom fuin omfatte pans
gøbfel og tibligfte Sarnbom. Øen
herefter føtgenbe ©nippe foreftttler
Rimtens ©nget, fom bifer fig for
&prben paa Søfarten, ber forbab?
fet løfter fif iøobeb og bæffer fit
Slnfigt for bet ftnalenbe SpS. Øer?
næft fes be tre Stfe, fom møbe
for føerobes og mobtage pans
Sefaling at brage t il Setplepem.
©aa ben anben ©ibe af Eongen
fes be atter, ibét be frembærer
©aber for SØtaria og gefu'Sbarnet,
fom per begge bærer ©torter; tæt
pertit ftutter fig ben førftomtatte
©ngel og ©priftuS paa ©ubs Øro?
nc, fom beb et fmitft Slrrange?
ment i ©illebernes ©ammenpænig
fan figes at bære baabe „Scgpn?
belfen og ©nben". Unber bette %
Siten brebe Saaub f'næle og frbbe
©ngte, fom fpnge Cobfange, og
paa goben fremftaa fantaftiffe Øra?
gepobeber, fom, pbis man turbe
bobe at ubtpbe ben gamle Eunft?
ners Øanfe, funbe antages for en
Siltebfremftilting af Øabibs tpfal?
me 148. 2. 7. „Sober pam atft
panS © u g le !................Sober §er?
ren af gorben, g Ørager og alle
Slfgrunbe!"
©aabanne rigtubftprebe øobefon?
te meb bibelffe gremftillinaer er
forpolbSbiS ffælbne; naar man ta?
ger føenfpn t il ben ftore Sanb?
ubftræfning, pbori be er fprebte,
ligefra Eirfen paa ©uttanb, ©be?
rig (ifær ©faane), Øanmarl,
til
SønberjpIIanb og §oIften, maa man
antage, at be alt i SDtibbelatberen
bar anfete for ffælbne Eunftbærfer

af megen 93ærbi. $e bære alle en
bt§ Gniartetpeb i Ubførelfen, og
meget ofte i ©tenarten, i)bort be
er ubarbefbebe, faa man iffe fan
labe bære at f remf ætte bet ©pørg§*
maal: Gre be ogfaa forfætbigebe
paa be ©teber, i)bor be finbe»?
gabet paa Søbefqnten er lige*
lebeg af ijøi SGlbe; bet er et 9Jle§*
ftorgfab, i)bori er ub£)amret en
grem ftillinj af ©pnbefalbet; man
fer
baabe 2lbam, Gbu, ©langen
o^ 2 ræet.
Slltertablen er et SlUebffærerar»

bejbe fra Gpriftian ben gferbeg
2 ib; benä bominerenbe 9Jfiblerfjar<»
ti er et Waleri, Gl)riftuö i Grnau®,
fom er malet og in >fat i 1843.
fßrcebtfeftoien er tarbelig og üben
gnteresfe.
3 S3aabenf)ufet5 beftre Wut er
inbfat en ftor ©rabften, i i)bi§
Sfornet er inbijirgget gremftilltnger
af ©oben og Dpftanaelfen.
©te*
nen, Ifbi» © frift nu er ubfltbt, ffal
beere refft ober ©ognefogeb geppe
$anfen, ber bobe 1650. Wen pbpr*
bibt i>m oprinbeiig £>ar beeret be«
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grabet i itirfen bibe§ iffe. ©tenen
par tibltgere ligget paa tirfegaar*
ben og bleb tilfibft benpttet fom
£rinften foran Støabenpufet; for en
palb ©ne§ 9lar fiben bleb ben op'
taget og inbfat paa fin mtbærenbe
ipiabs.
Søjtofte pørte oprinbeltg unber
9iafffob; men bleb 1691 annefteret
ti'l &erreb§fitfe og pot fiben fjørt
fimmen meb benne. fpræftepiftorier'
ne bil berfor blibe fortalt unber
fperrebsfirfe.

Landet Kirke.
Sandet Sirfe pører tit Døre an*
fceligcrc Sanb»bpfirfer, ©piret er
omtrent 26 røeter pøjt. Soret oy
©Pibet» ytorbftbe er opført af pug*
get ®ranit, Øaarnet og Sfibct»
©pbfibe af røunfeften. Øet mefte
af Sitren er nu bæffet meb girimt
Gemen :pui>§. øen par oprinbetig fun
beftaaet af Sot og ©Pib begge meb
flabt Soft og meb ftnaa runbbuebe
rønbuier, pboraf man entona fer tp*
beiige ©por i røurene. rø a r ø r t*
fiben fer man ligelebeg ©por af
ben tibligere Sbinbeiwbgang.
©e*
nere er bet ober røanbåtnbgangen
mob ©pb bpgget et røabenpug,
ber nu er Sigfapel. Øg enbnu fenere er Øaamct opført, og Sotet
forfpnet meb føbælbinger.
rø a
rørbfiben af Soret et opført et Sa*
pel, ber oprinbeltg bar Segrabelfe
for ©terne af Slalftrup, pborunbet
Sanbet Sirf'e pørte. Sapelltt er nu
tnbrettet tit ©aftifti.
Ubbenbig i bet» SDiut er inbfat
en Sable meb følgenbe ^«infCrtption:
„©rabftcb for Sogncprceften Sau*
rib» Gpriftoper rørfep føbt 1748
bøb 1798, og pan» Sjuftru 9Jlar*
gretpe ©parlotte røugmaiin føbt
1751, bøb 1794, fom efterlob fvg
3 ©ønner og 6 Øøtre."
Sanbet Sirfe par fom man fer
unbergaact mange gonunbringer og
Ubbioelfer; men man fotoner
en<
ptoet Dplpgning om, pbotuaar
be
er foretaget. SCUeb Seftemtpeb fan
fun pge», at Sirfen» celbfte Øele
ftammer fra rølbemartiben. Dppe
i Saarnet fan man tpbelig fe, at

bet» øberfte Øel er pngre. rønbel*
ftenfrappen, ber nu Pun fører op
ober Saarnpbælbingen, pat tiblige*
re ført p'ett op til Sloffeloftet.
Øberft i Saarnpjørnerne er røure*
ne gennembruibt af Sjuller til 9ln*

en genrr.mgrtbenbe røftauration,
bl. a. fif ©Pibet ftore runbbuebe
rønbuer, og Abgängen flpttebe»
fra røabenpufet pen i Saaraeti
©eftgabl, ber forfpnebe§ meb en
flot rantobuet rø rta l.

Vaitbct Sfirtc.

bringelfe af ©tillobs beb btepara*
tion af ©piret» Sag. 3 Saarnet
er fun en ftor SlofPe, meb Sloffe*
ftøberenS røbn og Øatoen: 31.
9JJa] 1669.
1827—28 bleb Sirfen unberfaftet
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Spele Sirflegaarten er omgibet af
et ©tenbige meb røntal ober $nb*
gangen.
Srappeftemen foran Abgängen i
Saarnet er bannet af gamle Sig*
ften. rø a ben ene fe§ ubpugget en

ißrceft og pang Sone, og ober bem
en gremftifling af (Sprifti himmel“
fort. gorneben ftaar:
¿per ligger begrübet igans gen*
fen, Sognepræft t il Stpbe og 9la=*
gebg ubi 9lar
og bøbe 1632
ben 21. Sag i (September ubi fit
Slibers 74. 9lar, ttfligemeb pang
fære fpuftru1 Sprifti Søfrengbatier
fom lebebe fammen i Sßgteffab
ubi 41 9lar.
(Set ene 9largtal er ulæfeligt.
ERen be. gamle ^ræfte optegnetf er bl*
fer, at bemelbte £am§ Stufen fom
t il Sanbet fom Sapetfan 1582, og
ftben (b'iflnof 1588) bleb Soane*
præft for Sanbet 9Iagebp, i pbil*
fet Salb pari bøbe 1632. §botlebeg
bet pænger fammen meb Stemeng
Øplpgning om, at pan bor Sogne*
præft for JEpbe*9lagebp er uforflar*
lig. got be gamle Sofomenter bi*
fer, at paa pang Sib bar Sanbet*
91agebp et tßaftorat, pborimob Sip*
be bar et felbftæubigt Salb meb
©urrebp fom 9lnnefg. gørfft i Si*
ben omfring 1692 bleb IRipbe lagt
inb umber Sanbet. 1775 bleb 9la*
gebp Sirfe nebrebet.)
S Srappeng øberfte Sigften
er
ubpugget en gremftiEing af Sorg*
fæftelfen; mem gmbffriften er foa
afflibt, at ben er utæfelig.
Saarnruimmet, ber nu gør Sje*
nefte fom 93aabempug, er oberpbæl*
bet meb1 røbe freintræbenbe fRibber
og 1,-bibe Sapper.

Sfibet par fit oprinbelige flabe
Soft.
$aa 93æggen pænger en
fJJræftetable meb alle kræfterne fra
1432 t il 1876. ©nbbtbere et <$pt*
tafium ober kræften Dtatpiag Ser*
ep«. Waleriet fremftillet ^tæften,
pang Sone og bereg Satter. fjam
bar føbt 1623, bar førft fReftor i
SJpfteb og fra 1654 tit fin Søb
1679 Sognepræft i Sanbet*9lagebp.
Ser fortæEeg om pam, at pan bar
3 9llem og et Sbarter pol og om*
trent 3 9llen i Ømfrebg, og at man
beb pang 93egrabetfe moatte pugge
§ u l t Sirfemuren, ba Søren bar
for lille tit, at Siften ab regel*
mægfig 93ej fimbe fomme inb i Sir*
fen.
ipræ bife fto len par tibligere ftaaet
ober Sorbuen, men bleb beb IRe*
ffauratiomen 1828 anbragt paa fin
nubærenbe IfSlabg. Sen er et 9311*
lebffæ erarbejbe fra 1620 meb ©ban*
gelifteme ubffaaret i Siberneg gel*
ter, ber er abflllte beb Søjler.
Soret er fom næbmt, pbælbet og
par ligefom Saatmrummet
røbe
fremftaaenbe SRibber.
9lltertablen er et 93iEebffæretar*
bejbe fra 1682 forfpnet meb føim*
mel og inbbelt i 6 gelter, pbori
er anbragt ret tarbeligei 'Walerier
orf ©prifti Sibelfegpiftorie, et af
SRalerierne foreftiEer ©prifti §ub*
flettelfe og bifer i 93aggtuaben en
pængt gorbtpber, paa bet næfte
bærer Sriftug fit Sorg t il ©ølga*
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tpa, og be anbre fremftiEer: Sri*
ftu§ paa Sorfet meb Støberne beb
Stben,
©tablæpgelfen, Øpftanbel*
fen og Wabberen. ipaa 9llterbor*
betg Sræbeflæbning ftaar ©rubber*
neg 93aaben,
Søbefonten er np, 93æffenet er
berimob gammelt, men baabe gnb*
ffription og 9largtat er ubflibt.
g Sorgnlbet et neblagt en Sig*
ften meb legetnftore 99tEeber af Sf$e*
ber ©rubbe t il 9latftrup og ©am*
melgaarb og pang Sone. Sen bæ*
rer følgenbe ©rabffrift:
£er begraibebeg ærlig og bet*
bprbig SRanb USeber ©rubbe til
©ammelgaarb, fom bøbe 9lnno
1614 ben 24. gebrrar meb pang
fære grue belbptbige Saren 5Rmb
fom bøbe 1612 ben 17. 9Rartg.
©uib gibe bem en gtæbelig Øp*
ftanbelfe, 9lmen.
S Safriftiet pænger 93tHeber af
Skber ©rubbe og pang Søn geg*
per ©rubbe famt bereg Jpliftruer.
Staar man fer paa bigfe 9lnfigter,
faar man gnbtrpf af, at bet iffe
bar pelt uben ©cunb, at 93ønberne
pabebe og frpgtebe be paarbe,
ubarmpjertige ©rubber.
S Safriftiet finbeg enbbibere et
ælbgammelt,
ftærft jærnbeflaaet
©getræffab.
i)3an 9lltertableng 93agfibe
par
SERaler 93enbfen i SRaribo ffrebet,
at pan 1828 par malet Sirfen og
atter malet ben t 1857.

Ryde Kirke.
9tifbe Siitfe er lun lille; men gat
bog en @ang bæret minbre. Dprim
belig l)ir b'en nemlig iun beftoaet of
©fibet, ber fiat flabt Soft, og
ret, ber fjor Sønbehbælbing. ©enerc er bet fjalbtunbe 9Ifrfté og
Saurnet tilhugget. $et fibfte bærer
9lar$taIIet 1699, og er filiert btyg*
get af Dberft grebetif b. £ii§om,
fom ben ©ang efebe ©ammel*
gaatb. ©fibet og ©oret ftommer
antagelig fro 93albefnartiben; be
er i al galb btjgget i ben Sio»
ifirfe ftil meb fmaa runtobuebe og
tjøjtfibbimbe 23inbuer. ©fjor af bi»fe
SSinbuer fe» enbnu i ©oret og ©Pu
bet ligefom mon ogfaa fer ©por
of Stbinbeinbgang-e/n f>aa üiorbfi*
ben. (Sn Sib i)or ber ogfoo bæret
Snbgong t Saarnet» beftre ©nbe;
men nu er 3 nbgangen gennem
Süoobenbufrt mob ©tyb. Saar net er
ufori)olb»mæ5fig ftort, af famme
93reb'be fom hele Siirfen. 3)et bar
to Jiloffer; ben minbfte er ffænfet
of ©hriftian
©tøflen t il ©anu
melgaorb 1753; ben ftørre er fra
1773 og er ftøbt af 9l$mui$ 91$/
mu»fen, føufwn.
gnbe i Slirien, foaa bet ©teb,
bboir
tibligere
Sibinbtinbgangen
bar, er nu inbmuret en ©rabften
ober ijSrobft 9ljel Raufen og brn»
to §urtruer. gnbffnbtioinen Ityber:
„£>erunber ligger begrabet falig
©atairina §an§batter, føbt
f>aa
93øtø 1613, bøb 1656 — 9lnna
Sen? batter, føbt i DTulbiøbing 1607,

SRtjbe trirtc.

bøb 1673, 9ljel førnfen, føbt i 93e*
ftefborg, bleb ©folemefter i Staf*
ffob 1627, falbet t il ©ognebræft
for 9ft>be og ©urreblj 1637, og

ißirobft i ©ønberherreb 1652, bøb
1676, forbentenbe ®utb§ Sam»
herlige grtheb".
S S!oret§ norbre Sæg er inb-

mutet
ct ftort epitafium ober
©ammelgaarb» ©nmblægger 2 au»
rit >5 ©rubbe og panb to fpuftruer.
Øbcrft pia ©rabmirtbet fe§ Sri»
ftuS Slebtagelfe uf Sorfet og ©tab»
lægningen, i SJlibten gnffriptionen
omgibet ûf forffelligie Slbelsbaaben.
Sberft ftaar følgenbe Siniie, fom
ffal bæffe Cceferen til ©ftertanfe:
„Som 3 nu er, bat bi i 2ibe,
om bi nu er, faa ffu lk 3 E>Iibc".
derefter følger ben egentlige ©rab»
ffrift fom Iploer: „føerUnber pbiler
aiig og belbprbig SJJanb 2 auribj
©rubbe til ©ammelgaarb meb tben»
be fine (ære §U,.rueir. gørft cerlxg
og belbprbig grue g ru Dortpea
Urne, faa ærlig og belbprbig grue
gru Slnna Sparre. Dg bar pans
93elbprbtgpeb 2epn»manb paa Sial»
pofm og SJpføPtng S lot i 17 Slat
og paa §aifteb Slofter i 5 Siar.
Og funberebe pan førft ©ammel»
gaatbi til en §erregaatb. Dg le»
bebe pan meb belbprbige grue gru
Slnna Sparre i 35 Siar og belfig»
ii:be ©u'b bem i bere§ SGgteffab
meb en Søn. Dg bøbe paln paa
Slarpuë Slot 1639 og bat pans
Sliber 79 Slat. Dg bøbe belbproi»
ge grue gru Slnna Sparre paa*
©ammelgaarb 1653 ben 19. ge»
bruaf og bat penbeb Sliber 74
Star. @ub gibe bem en glæbelig
og œrefulù Dpftauaelfe".
SJleben§ bi er beb ©rabftenene
er bel bærib at ncebne, at ber beb
bet øftre Sirfegaarbébigie er opftil»
let en gammel ©rabften ober Spar»
re t il Dpagergaarb, antagelig ga»
beren t il øbennæbmte g ru ©(rubbe,
g Dpager par nemlig ligget en
iperreguarb, ber falbteS Dpager»
gaatb, men naar ben er Ueblagt
bibe§ iffe.
Den ftote per omtalte ©rabften
par opcinbelig ligget i Slagebp
Sïrîe; men ba ben ftore Slebent»
loto i 1776 nebbrøb benne Sirfe,
lob pan Stenen føre t il fftpbe
Strfegaarb og inbpuggebe SJiebbe»
lelfen perom i Stenen, goroben
er ubpugget en gremftiHing af

S rifti Stebtagelfe af Sorfet og
Dpfmnbeifen; i ^Jornerne er tnb»
pngget SfoelSbaaben. Sinnen» op»
rinbclige g nbffrift
Ipber:
„§oo
fom trot paa mig ffat iffe fe
Doben ebig" og längere nebe:
„fperunber ligger begrabet cerlig
og belbprbig SOtanb g. 9JI. 31.
Sparte til Dpagerjaarb, fom bade
beu 29. Sluguft 1613" oij neben»
u.roer: „@ub gbe 2 ibet ebigt".
2
Daarnete beftre ©nbe er inb»
muret cn SJhrmortable, ber for»
tailler it perunber pbiler be jor»
biffc 2cbninger af Sammerperre
SJluntpe af SRorgenftjerne, Stift»

røuntpc SRorgenftjerne er Stifter
af SOtaribo 3lmt§ øfonomiffe Sel»
ffab funbe Pan nof fortjene, at
pan» ©rab bleb Polbt nogenlunbe
i Drben og iffe fif 2 ob at penlig»
ge i cn faa førgielig forfalben Dil»
ftaub fom Dilfælbet nu er.
21i benbu herefter tilbage til
bet inbre af Sirfen. SSræbifeftoicn
er et gammelt 93iHebffærerarbejbe,
ber bærer be 4 ©bangelifter. Den
par iffe altib paft fin nutoærenoe
SSlabl; tpi ben ene af ©bangeli»
fterne er pelt gemt, ben anben bel»
bi» gemt af rønren.
Degneftolen, ber ogfaa er for»

ftirfettô gnbre meb tlrcrbifcftolcn og (igttafict otier 2 a o tib j ©rube.

amtntanb ober 2otIamb»gaifter føbt
1744, bob 1811 og Pani., ipuftru
Slnna glinbt føbt 1760, døb 1814
famt bereê Søn fpentif glinbt føbt
1791, bøb 1807. Slebet pari bæret
inbpegnet meb et nu ituibrubt
jerngitter. Dgfaa Dabien er bef»
bib fønberflaaet. Det er iffe ben
oprindelige gamiliebegrabelfe, man
per ftaar oberfor. Dpi SDtuntpe
røorgenftjerne, fom ejebe ©ammel»
gaarb fra 1786 t il fin Død, op»
førte i 2unbm mellem Sirfen og
Siaarben et ©rabfapel, pbor pan
og pan;, gamilie bleb begrabet. 3
røibijm af forr.ge Slarpunbrebe bleb
Sapetfet nabrebet og Sifterne neb»
fat per pia Sirfegaarben.
Da
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fpnet meb libt Dræfnit, bærer
Slar§tallet 1607 og Sogftaberne £.
$$. 38. 2 igeoberfor finbes en meb
noget
rigere SiHebffærerarbejbe
fmpffct Stol fom bærer Stabnet
SlcpitTu» gopanne» SBefterborg og.
Slar»taHet 1668.
Slltertablen,
ber ftammer fra
famme Dibbrum fom be per næbnte
Stofe og ipræbifeftolen, er et fat»
tigt
SiHebffærerarbejbe
forfpnet
meb S fr i i t i f pr og og prpbet meb
Stifbenne», Urnerne^ og flere anbre
Slbelgflægteré 93aaben.
Døbefonten er af rart tilpUgget
©ranit. 35æffenet er ffænfet 1761
af ©epeimeraab, ©priftian b. Støf»
fen til ©ammelgaarb og bærer i

©un ben en gremftintmg af ©tjnbn*
faibet.
©iibet er nu forfinet met> fpibébue*
be ©inbwer. Sioret er berimob
mijiian'blet b'eb Slnbringelfcn af
nogle grimme ligerammebe 33in=

buer, fjboraf bet ene enibug er an*
bragt
i Sioret, tjaibt i 2l|)fi§.
Snblil 1634 bar SRtjbe et $afto*
rat for fig; faa fif bet ©uirrebt)
fom 9tnnef§ inbtil 1692, ba 9ilpe
blcb 2lnnef§ tit Canbct; ©ræfte*
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gaarben bleqi ba lagt inb uttbet
©ammeigaabb, og Stagelianen, ber
tidige bar Segn fif S9oiig i et
føuti beb ©iben af Siirfen; bet bleb
fenere Sjjøfgitai, b. b. f. en milb
©ttftelfe og ftaar forøbrigt enbnu.

Radsted Kirke
Dtøbfteb Siirfe meb ben» pøje
flanfe S pi c er en af be mefl un*
feelige SanbSbptirfet
i Sanbet.
Sen Fon taffe fit Sbaboffat tit bet
gamle iperrefæbe Sicenfernp (§ar*
benberg) for fit anfeelige S)bre;
men ubiober nogle fmutte (ipita*
fier finber man iFfe i Si irtens in*
blre noget Spot af SRiuwb'piaiaubet*
peb fra b'e rige ^erffaber.
SRabifteb SikFe er bpgget ab1filere
Sange. Øpoinbelig par bien boeret
en lille SanbbOpfirfe af Sppen meb
Sior og ©Fib uib i et. Slntageltg er
Pen øftlige og celbre Sel bpgget
paa
Slalbemar
Sltterbagb eller
Sronmng SJlargret.jeS Hib. ©enere
er Siirfen bleben ubbibet mob
93eft og farfpnut meb et Samen
nben ©pir. gotinooentlig er bet
Siloert ©øpe — ber ejebe Si rente*
nip fra 1544 til fin Søb11558 —
fom par beFoftet benne Uboibelfe;
pøn er i al galb ben førfte af
Slrenferups Sefibbere, fom blet)
begrebet i iRabfteb Si irfe. ©piret er
opført 1621 af g ru (Slifabetp 5Rio*
fenfpaiore, (Snte efter Sljel 93taipe
t il Siren'erup oy fenere gift meb
if3a-rie 'Jibfentrants. Dber gnbgan*
gen i Saarnetb SBeftmur er inb*
muret en tpiabe meb1 93raperne§ og
SR'øfenfp.vratneb 93aaben, ben er
opfat af Spotte tftofenFraut» og
bærer følgeube gnbfFnft:
Slrnno 1621 lob erlig og belb.
grue Qtlifabeip
Stofeniparre ©.
Sl^el 93rape t il Sirenferup, for*

ÜiaDfteö Ätrfc før Saatttetå sBranD 1 8 9 9 .
pøfe
©pir,
fornp
tßatle

bette Saarn meb SDlut og
bpgge ben np ©egrabetfe og
Siirfen g©©ß£S<5Stp£> 1636
bi'ofenfrantb.
-
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Ißaa Siitfen§ ©pbftbe finbeS bet
gamle SSaabenpUä. Ober Søren
fiaar:
Slnno 1621 lob erlige og bel*

bprbige
grue ©tifabetp 9i;ofen*
fpat're tit trenferup btygge bette
©aabimpts.
©ub glæbe f)enbca.
©jæl. ©alle 9flofenfrant§.
©aabenpufef i)iar en oberorbent*
tig fmuf føbælbing og bat Paft en
iffe minbre fmuf 3 nbgang§portal
tit t if e n .
efter at 3 nbgangen
bur fattet pen i ©eftmuren bteb
©aabenpufet benpttet fom Sigfa*
pet indtil man i ©tiltningen af
forrige Starpunbrebe
begif ben

er intyfat Sigften ober ©oguepræft
tra g , bøb 1802.
©nbelig finbeå paa fttorbifilben en
titte Ubbggning meb Opgang tit
Softet ober §bætbingerne. 9Jlait
finber peroppt: i be gamle afffaar*
ne ©jælfepobeber ©ebifet for, at
tirfe n
tibtigere bot boft ftaivt
Soft, og besuben f$otf(aringen paa
îit'tebebœ/retfen af be mærfelige
tabe ©ner, ber inbe i tirfe n ft rar
fom ©Titlerum metfetn pber af be

bem par man faa ambragt en
©ne, ber }o nobbenbigbis maatte
btibe lab.
Oet S pit, fom ©tifaPetp Sflofett*
fpartre opforte 1621, bar, fom ©il*
tebet
bifer, ffœbt; bet bœtbebe
ftœrft mob ©pbbeft.3 ©fteraaret
1899
flog Spnet
neb i ©pfret,
fom nebbrœnbte. ©font be fbære
tto ffe r fra ben Petpbeltge §ojbe
ftprtebe neb paa fèbœlbinigen, polbt
benne og freffte
berbeb titfe n .

©anbaliéme, at inbrette bet tit
tebetrutn og opftille ©armeappa*
ratet ber; pborefter1 man uibenfor
ben gamle Sirfegaarb btygaebe et
npt og att for pratenbe Sigfapel.
fpau titfe n * fRorbiube finbeé bet
t Sn’Mft'tften ober XaarrotnPaatt*
gen næbnte tapet (©egrabelfe),
ber er opført i Sfenæéfanceftii me'b
fire ©ibte.
©esuten ©afriftiet,
fom er opført 1784 paa SMnernc
af et nebbrubt ©rabfapel, ber bar
opført 1639 af ©reb ©. $ . 9k*
bentlotoS ©nfe ©enebicte ' ©rod*
borff, i ©afriftieté ifbbenbige Wur

©rtbfteb RitfcS 3«i»re.
fem føbæibinger til ftor ©tabe for
§etpeb»* og §øjpnb5inbtrtyffet. Oa
mon inbfatte føbætbingerne i t ir *
fen — bbitfet antagelig er ffet
famtibig meb fen førfte Ubbibtet*
fe — par man iffe bitlet r tfif er c,
at oet fM be gaa per fom i ©ir*
fet og fôluèfe, pbor røurene iffe
funbe taote Orpffet af føbætbin*
gerne, og bbor man herfor bag*
efter bor maattet ftibe af meb
©fælfer, tør gaar gennem £bæl*
bingeme. 3 ©abfteb por man fo*
rebpgyrt bette beb at bepoltie pber
femte ©jætte, og ttnber pber af

©piret Pleb opført paanty i fin
tib'ligere Sfiffetfe, men tuben §ættø
ning. £aam og ©pir par tilforn*
men en føøfbe af 58 Sti eter. fifro
Saarnet er en glimrende Ubfigt
ober pete ØftloHanb.
©eb tirfe né beftre ©nbe er en
Segrabelfe§ptaib§ for1 §arbenberger*
ne. §er ligger bl. a. 3'bo1 Stmgufta
Sfcbenttoto, ber bar tre ©ange
gift, fibfte ©amg meb en itolienff
©bentprer. §un par PI. a. bpg*
gei SlblSbpgntngerne paa ©æble
potm og bet gamle ©prifttansbal.
§baib tirfe n§
3 nbre angaar,

—
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fongeg Øbmærffombebcn firtis beb
Snbtræbelfen of bet fjøfe, fmuffe
©oabenfjuS. £er finbeS infomurct
Sigften ober Sliberi og Otte ©øtje.
©e er begge begrolbet i ©fibet for*
.at Soret, men beb en Stift aura*
tion i 1868—70 bleb ©tenene hrb«
muret fjer og 3 nbffnften ob'fjug*
get, fon ben na fremtræber me*
get tåbeligt. 23eb famme Sleftau*
ration fanbteg boet' §bætbingerne
nogle, formentlig fra 15. Slår*
ijunbrebe ftammenbe Salfmalcrier,
ber imtblertib atter oberCalFebeg.
fP'Oa Sliberi ©øtjeg Sigiften er
inbljwg/get gigurer af ijam og’ fjang
Sone. ©erunber ftaait:
§er ligger begrabet ærlig og
belbtjrMQ SJJanb Siloert ©øije til
Sreuferup, fom bar falig
§r.
Stag eng ©øljeg, ©aumatfg Sligeg
føofmefter, ©øn af SrenferUp, fom
bøbe bo« ©fanberborg ©t. $ang'
bag og bleb fjer begrabet ©ønbag
før ©t. 3 ocob§oag, ba man ffceb
©ubg Siar 1558, og fjong fjjuiftru
ærlige og oeibtjrMge g ru t, Slnna
Sliofenfrantg, fom bar § r.
Øtto
St'ofenfrantg ©'atter af ©olier, fom
bøbe b°o Sorbenfelb 25. Sløbenv
ber og bleb begrabet fjer i Slab*
fteb Sirfe Slnno 1587.
Øtto ©øge bøbe uigtft unber
Stigen meb ©berig 1566. £>an fil
unber en ©ræfning et minbre ©aor
i føaanben, fenere im.itraabte ber
en ©tobforgiftningt, fom mcbførte
©o ben. $aa Ijang Sigften er inb*
fjugget et ©illcbe af Ijam og ber*
unber 3 ttbffriften:
§er ligger begrabet ærlige og
belbtjrbige Øtto ©ølje t il Stente*
rub,
SlauBljolm
og ©orbenfeib,
fom bar falig Sliberi ©øijeg ©øn
t il Srenferub, fom bleb ffuibt i
©berig af Sligetg gfenber og bøbe
boa elfgborg 22. Øftober og bleb
begrabet i Stabfteb Sirfe ben 22.
gebntor ba man ffreb ©Ub§ Siar
1567. @ub gibe fjom en ærefulb
og glæbelig Øbftonbelfe.
3
©fibet ijænger en Sable ober
©olbater fra StaDfteb fom falbt i

be to fi’bfte Srige, famt et ©bUa*
fiitm ober ©ognepræften Glané 3 o*
Ijauneg ©arbfcrg, fom bar ©tæft
fjer fra 1636 og ©robft fra 1666
tii fin ©øb 1671.

bing. ßbitofiet ober ©alle Sî'ofen»
frantg, fom feg b°Q Ijogftaaenbe
©illebe, er af fort SDtarmor meb
Slbelgbaaben i Ijbibt SRarmor b°o
©iberne oa foroben et bao Sob*

©pttafiet otiet 'fjolle Stofentrantj, (Sitfabeib Sunøe
og bete« S ø n fo rø e n JSofettltantj.

3 bet af ©lifabetfj Slofenfbar te
obførte ©rabfabel finbeg nu tun
©bitofierne ober Ijertbe ogi ober
©alle Slbfenfrantg; alle Si'terne a
nebfat i ben tilmurabe ©tabljbæl*
KU

-

ber mbført SJlaieri af ©alle
fmfrantg, ijong trebie ^uftru
fabetfj Sunge og bereg ©øn
gen. 3 nbffrrten
er affattet
Satin og beretter, at ©olie

Slo»
©li*
3ør«
boa
Slo*

fenflcants bobe 1642,
©lifabetp
Sunge 1659 og 2i0rgcn Otofentrant S
1660.
©pitayiet ober (lit,abêti) Di'ofen-*
fparre og fire af pcnbeë Sorn, ber
bnbe tibligi, ec> ligelebe» af fort
Slatmor og forfpnet meb
en
Stœngbe Saabenffjolbe.
91f anbre SebœrDigpcbcr et ber
fim faa i Sïirien. ^rœMfeftoilen er
et Sillcbffœrerarbejbe fra 1608,
fom i gelterne bcerer De ¡ire ©ban»
gélifier. Sobefonten er af ©ranlt
meb1 ub)i;gne Drnamenter. Scefèe»
net er umaabclig ftort. Set bcerer
Sraperneë, OlofenfpaiterneS og ffipl*
benftjpcues Saaben famt ¿Jnbffrif«'
ten: 9t£el Stage, ©lifabetp 9tofwb
[parte 1611, Olaf Oîofenfparre og
©lifabeti) ©plbenftjerne.
9lltcrtablen, ber feë pata Sille*
bel af ÜirfenS 3bt>re et biftnof
ffeenfet af ©lifabetp 9tofenfpairrie ;
men bens oprinbellge Siïïebe er
forlœngft botte og erftattet meb et
SJialeri af 91. Sorpp (Sifciplene i
©mauiê).
Saa 9ltteret fiant to ®taftnfta'
ger ffœnfet af 9lïel S râpe og ©li*
fabetp 9tofertfpatte;
te bcerer
9lar§taHet .1611 og Sogïtabetne 91.
S. ©. 9t.
3
©aîriftiet, ber pat ftobt
Sjcetfeloft og er meget fpattcmff

ubfttjret, ftaar et frygteligt ftriftuS*
maleri, fom er tabet af Ståler
Sentfen i Siatibo 1845 og gforbe
Sfenefte inbtil bet .1870 bleb afløft
af SouppS Slaleri. 3 ©oîriftiet
finbes cnbbtberc inbmuret et S<at
Sigften; ben cne par ligget ober
©ogneptœft 9lnbers Spogerfen, fom
boîte 1630 efter at pan futt pabbe
bceret S rœit Per et Sar; ben an»
ben er ober ©ognepreeften Sielë
ÜKintper, Dec bobe 1629 efter at
pabe bceret $tceft i gtabfteb fra
1580.
9lf Sognetô ifîtœfter ffal fun
nœbneè:
§ r. 3 o r g e n, ber bar Sîir*
fens forfte ebangeliffe ffsrceft. Sjan
faibles ogfaa S rober 3 ørgen, forbi pan oprinbefig bar Sîumf.
§ t.
S 0‘ u l
91 n b e r f e n
2 p i r f t e b, fprceft i 9tabfteb fra
1630 H fin 2)ob 1636. Spirfteb
ffal engang pabe „ftobteë" meb fin
Segn oppe i storet, pbotobet Segnen oppi bfebe fin Sone og filer e
Sbinbfolf, „fom furebe paa pain";
men pbotlebeS Striben enbte meb*
beteë intet ont. Set fortælles om
patn, at pan talebe nogle Sage
eftet, a,t pan bar bøb. 3 ben ,,be*
fptntberlige og upaatibelige" ©fter*
retning pebber bet, at pan meb
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Ipbelig 9toft fagbc, at pan bar
forbomt. Srceften f bin: be meget
fantmen meb ben babcerenbc ©jer
af Srenfernp (§arbenberg) S aille
9tof entrant», og Sronifen fortoeU
let, at §r. Soul efter fin Sbb en
Sat bifte fig for Salle 9tofenfrant§
og mebbelte pam, at pan brcenbte
i ben eoige 3 lb og betfor bilbe
gibe fin gamle Sbirebro'ber bet
91aab at om'bcnbe fig og gore Sob,
mebcnS Sib bar. ifSalle 9tofentrants
fulgte Saabet og polbt op meb1ii*
nc Ubfbcebelfer, og font Sob bpg*
gebe pan Sabftcb ipofpital — ber
fenere fit Sabnet Sroftcns Solig
— rneo S IQb3 HI 12 gantle foiti*
ge Stenneffer.
@n 3bte ifSrceft bar § r. 3 P Q n
§ a r b e r , ber bleb talbet til
Sabfteb 91ar 1800. Set fortcelies
om pam, at pan bar en faa ib*
rig Stcebifant, at pan umber Sr<^'
bifenen greb bie unber Sr'oebtFeftoo
ten fibbenbe Sonber og ruftebe
bem i ^aattoppen. Somberne fit
felbfolgelig 9lffip for benne ^piaib©,
pborfor /be altib fogte at faa
ubenfognS Silporere inb i Stolen.
Se gottebe fig fan fofteligt ober
be fremmebeS ubepagelige Sber<
raffelfe, pber ©ang tpreeften „begpnbte at ruffe".

Vestenskov Kirke.

SJcftenftob Kitfe.

®:ftenfføb Kitte er ben ftørfte
Santfébpftrfe paa Beftlottanb, Pen
par tibltgere pørt unber gteo§*
polm, men e}e§ nu af Sognets 23t>
boere.
Kirfen, ber et opført af
røbe
SØtu'nTeften, par optinbelig tun be*

ftaaet af Koret og et mitibre Sfib
meb flabt Soft. Senere er Kitten
forlænget mob ®eft, faa at ben
fra at pabe en Sængbe af 23 Ste*
ler er naaet op t il 34, og famti»
big er ben bleben forfpnet meb
§bætbinger. SSinbnerne er nu ftore
-
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og fpabsbuebe, men Sporene af be
gamle, fmaa runbbirebe ®inbuer fe»
tpbeligt i røurene.
3 'Beftgablen finbeS en ftor og
fmut, fpibsbuet fo rta l, ber en
@ang par bæret Kirfen» føobebxub'
gang; ben er foriængft titmuret

og Snbøongcn er nu gennem 33aa<
beniju'et paa Spbfiiben.
93eb en Omlægning af Jaget er
9Jiuren paa Spbfiben fordøjet en
palb Slien (eller fornyet), pbilfet
fremgaar af, at man ganffe Eritif*
Iø't ijar anbenbt aiminbclige fmaa
SJlurften, b « pairmonerer baarligt
meb be ftore SUlunfeften.
EØaa Horets ©pbfibe finbes Spor

neberfte Sel fe§ paa poSftaacnbe
søillebe af HirfenS Snbre, f!al bce<
re opfat ober tre ^kæfter, ber ef*
ter fjinonben bar gift meb famme
Hbinbe, ibet be to {tofte — lom
SfiE og 39rug ben ®ang bar — æg*
tebe gørmanbenS gnfe. 3 SJlib«
ten af SUJinbeSmærfet feS H riTtu§
og beb Siberne et S lot famt be
tte fpræfter og fpræfteEonen og for*

beren og Hrifti ©rablæggelfe; ben
er 1770 ffænfet Hirfen af (prinfes*
fe ©parlotte Slmalie, ber ben ©ang
ejebe SØaabeSgaarb. ©en
øberfte
©el af Slltertablen (©rabtæggelfen)
er nu aftaget og poenger paa Ulorb*
ftben i Horet.
©øbefonten er pugget i ©tauit.
iøæffenet er af ©leSftng og bærer
©åbnet paa grebspolms førfte SØe*
boere nemlig: „Spartbig (pasfoto.
Ølgart (Øentfen 9lnno 1637".
goran Sllteret pænger en fmul
Spfefrone, ber bærer gnbffriften:
„© il ©ubS SHre og pans ^u*
fe§ SØrpbelfe er benne Spfefrone
foiræret ©appel HirEe paa Saa*
lanb af §an§ fgl. ©laf. belbetro*
ebe Hontroltør for Sotbfamme*
ret per i Høbenpabn, bdebele
©l au S ©arften
og part»
belebele ijere -fø.tftru SU!ab. ©! e t*
te W t l p o r n , Høbenpabn 1629
©u @ubS eenbaame ©øn
fæt felbe 2p§ paa ©tage
naar bores 3lften er
og fibfte Slfffebsbage,
faa bl fan fe at gaa
igennem ©lortets ©al,
til ©tg o ftore @ub
ubl ©In §immelfal.

©om benne g n b fftift bifet, til*
pører Spfefronen Happel Htrfe. SØeb
et fornemt SØrpHup i SØeftenffobS
Htrfe, antagelig pos igerffabet paa
grebspolnt,
laante
©ogneprceittn
SpfeEronen i Happel Htrfe;
men
glemte at tebere ben tilbage .
g ©iibet pænget en anben Spfe*
ftone, pbis g n b fftift beretter:
»eftcnffot» StrfcS 3nbrc.

af en Iiile runbbuet fo r ta l ooer
tn forlængft tilmuret SØræfteinb*
gang. SØaa Horets ©lorbivbe er til*
bpgget et gammel ©rabfapel, ber
nu er in-brettet til ©afrifti.
SØaabenpulfet er prpbtl meb
en
ftor fpibSbitiet gn-bgangsportal og
pbælbct Soft.
Doer gnbgangSbørcn i
Hitten
fænger et epitafium, rigt rnbffaa*
ref formet fom et ©fab og focfg*
net meb ©lalerier. epitafiet, :]bi$

an penbe to Søarnetig, pbilfet an*
tpber, at pun par fuaet to bob«
føbte Søorn.
spræbifeftolen er et SØHtebffæc::*
arbejbe fra 1627, ber paa ©øjler*
ne bærer gremi'tiHtnger af ©ban*
gelifterne og grelferen. gor at faa
SfSræbifeftoIen til at flutte tæt t il
SUluten, par man bortffaaret bet
gelt, ber bar eoangeliften gopan*
neS SØillebc.
Slltertablen er et ©lalerx af ’.lab*
-
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„©enne Spfefrone bteb føbt t
Høbenpabn lil ©eftcnffob Htrfe
2lnno 1694 ben 30. g u lt af gens
§anfen ©lute.
g ©egneiftolen pænger en ©olb*
franS fom Sognets Søeboere lagoe
paa afbøbe Særer ©øegaarbS Hi*
fte.
Hranfen
boeren: SHarStalkne
1841-1910.
Hirferummet er Ipft og fmitft meb
pøfe, ©tiernepbælbinger meb frem*
ftaaenbe SKibber. gør §bælbinger*
ne bleb inbmurebt par Hirfen bæ*
ret forfpnet meb Halfmalerier, fom

man beb tibligere Reparationer par
funbet ©por af, men atter par tilbæffet. Sirfen par et ftort og gobt
Ørgel, ber er anbragt i ben beft*
lige ©nbe.
SloFferne er anbragt i et Slotte*
ffur
i Sirfegaarbené fpibbeftlige
hjørne. Sen ftore Slotte et omftobt
po§ ©arnft i Søbenpabn 1835. 2)en
Ude Siolie er fra 1574 og bærer
Rabnene paa Sloffeftøberen
Rla*
tpia» SOenned og paa sptæften 3 °*
panneb 6 ra§mu®, pbté borgerlige
Rabn bar 3en§ RaStnuSfen 23uff.
han bar spræft i 93eftenffob
fra
1566 til 1374, pabbe ftuiberet
i
Ratio og bleo anfet for et 23ib*
unber af Særbom.
— iøele Sirfegaarben er inbpeg*
net meb Rlur af Rlunfeften. 3 bet
notbøftlige §jørne ligger et garn*
melt 23inbtng§bærf§pu&, ber nn er
gattigpies, men tibligere pat bæ*
ret ©fole og Segnebolig, og -ier
er ben fenbte 23ifp og Særebog»*
forfatter Rifolaj ©btnger 23 a i l e
føbt ben 12. øftober 1744. ©enere
biet» ber bpgget en færlig 33olig
til Segnen; men bet gamle Stolt*
pub bebbleb at fungere fom faa*
ban, trrbtil ©Folen beb Sapellani*
et» Reblæggelfe i 1813, flpttebcb
ober i Sapeliangaatben, pborefter
bet gamle Sfolepi® bleb ©rtfefcebe
for ©folelærerenfen og feriere gat*
tigpuS.
— 3 Rræfteberetningerne fpifler
©triben om Sappel en fremtræden*
be Rode. Sappel Sirte bar fo un*
berlagt 93eftenffob, métt ba ben fra
gammel 2ib pabbe pedigt Rp, fo*
retraf Sønberne ben for 93eften*
ffob og perober bar kræfterne of*
te meget fortørnebe iffe mtnbft

forbi bet Øffer, ber bleb gibet til
Sapedanen i Sappel gif fra ©og*
nepræften. 3 Lr8etl 3 enfen, ber bar
Rræft i Reftenffob fra 1607
Ul
1627 laa faalebeS i ebig brætte
meb 93ønbcrne i 23efternæ§ og Snub*
belpffe, tilfibft flagebe be t il Son*
gen ober, at kræften iffe bilbe la*
be polbe @ub»tjenefte i Sappel paa
be tre ftore §ø]tib§bage. ©runben
pertil bar, at pan felb paa bi»fc
Sage ffulbe præbife i ^obebfirfm
i Reftenffob og iffe bilbe labe Sa*
pedanen præbife berube paa bl»fe
ftore Øfferbage. kræften penfføb Jig
unber et gammelt Songebub,
og
331fpen gab pam 'JJiebpolb. — ©am*
me § r. gørgen bar forøbrigt og*
faa paa anbte Ømraaber en paarb
herre. Robe beretter f. ©f§., at
kræften i gebrugr 1625 laa
og
fob i et aabent Spftpu», ba ber
opftob et faa bolbfomt Ubejr, at
Spftpufet blæfte neb ober pam. Rræ*
ften, ber ba bar 64 2lar, pat for*
mobentlig faaet fpret gabt unber
23eften inben pan ben Säften føgte
Sobeplabb i bet aabne 2 p)tpu§.
SRagifter Ricolai ©binger — cf*
ter pbem Segnen 23ade opfalbic
fin ©øn, ben fenere 53iffbp — bar
Rræft i Reftenffob fra 1703
til
1769. tgan pabbe en pøjft u'bepa*
gelig og meget omtalt ©trio meb
fin Segn ©priiftian Riunbt. Senne
bar af gob gamitie, ©øn af Raab*
manb ©abriel genfen i Rafffob og
Satterføn af kræften Sar» Robe i
töeftenffob. ©priftian Rluubt bleo
Stnbent, men git — i ©tebet i or
at fortfætte ©tubierne — pen og
giftebe fig meb fin Riober» Rige.
§an penfanf purlig i 2trmob
og
ffaffebe fig en Rlængbe Ubenner pra
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gaffen beb at offentliggøre en bu*
tig, men oubffabbfulb ©aifcire ober
Rlagiiftraten i Rafffob. 1718 ub*
næbnte Slmtmanben pam til Rro*
furator, men bet bilbe iffe gaa for
pam, og pan føgte og fif ba Seg*
nefalbet i 23eftenffob. §er gif bet
pam i Skgpnbelfen gabt; men ba
pan1» hjælpelærer i Sappel Ioifébe
og truebe be Unge til at gua
Rhtnbt forbi paa Øffenbagene, Meb
bet rent galt.
røunbt ftæbnebe
hjælpelæreren, men fanbt
unber
Ret»fagen iffe ben fornøbne ©tøt*
te po» fin ©ognepræft og benbte
berfor fit h Qt> nrob benne og f:ne*
re mob pete Rræfteftanben. gørft
ffreb pan pete Søger fom Siage
ober Rræfterroe, og ba ingen pber*
fen bilbe læfe edet( ubgibe oem,
bleb pan faa forbitret, at pan be*
gpnbte at forftprre Rræften unber
©ubbtjeneften og angreb Ritualer*
ne.
han§ Silftanb gif ober til
SOunbib — pan btlbte ftg ittb at
bære ©ub» Rrofet — og 1724 bleb
pan fufpenberet og Slaret efter fra*
bømte Rrobfteretten pam ©mbebet.
Sorenp gacob 23eujon, ber oar
Rræft i Seftenffob fra 1776
til
1799, banbt fig et Rabn fom Sig*
ter og fif ©elffafcct for be fflønne
Sibenffaber» Rri»mebaide. h ^b **
be bleb pan færlig berømt beb en
©ørgetale beb Slpotefler gebfenb Se*
grabelfe i Rafffob og beb en Sang
til Stffop Sojfenb førfte Rrpitup.
gra Sabedantæffen er fun at nu*
fere, at ©øren Reberfen Snfcpi, ber
bar ®icepaftor i Reftenftob
fra
1669 til 1679, i 1672 fif et „Øp*
rej»ning§breb" af Songen,
forbi
pan» huftra fom nogle Uger for
ttblig i 23arfelfeng.

Kappel Kirke.
Rappel Rirfe, ber et opført af
røbe, nu oberfalfebe Slunfeften, er
en af SolIattbS pngre Ritter. Sen
er opført 1464 og ffplber ben un*
bergørenbe SrefalMgpebSftlbe fin
Silblibelfe. Set bar SWumfme fra
fcalfteb Silofter, fom fanbt ben pel*
lige Rtlbe og fif opført kapellet,
l)bor be Rilbeføgenbe futtbe
pøre
SleSfen og gibe bereS ©aber. Sfir^
fen bieb bpgget fom Roipel, og ab
ttb benæbnt faalebeS, og gab Per*
beb 9tabn til bet fenere oprettebe
®ogn.
Set barebe ilte længe, før Sræ*
bifemmnfene brog ©ognefolfet fra
Seftenffob Rirfe til bet npe Rapd
og berbeb foraarfagebe Slfbræf i
©ognepræftemeS gnbtægter.
Se
Seftenffob ^kæfter flagebe berfor
flere ©ange til Rongen, og 1472
gab Spriftiam ben gørfte og pans
Sronning Sortpea — fom labbe
gtbet runbellge ©aber til Rapellet
oeb bits Opførelfe — forfM ige Se*
fipttelfesbrebe for Seftenffob R it
te oberfor bet npe Rapel og be*
orbrebe blarobt anbet, at ©u'bstfe*
neften i Rapellet fun maatte polbeS
af Sognepræften i Seftenffob eller
ben pan bertil beffiffebe.
1494 bar Rapellet allerebe faa for*
falbent, at bet tiltrængte og fif en
omfattenbe «Reparation. Slanbt on*
bet opførtes ber beb Rorets Jpjør*
ner fbære Støttepiller, bæffebe meb
Slunfetagiften.
Salfarten til ben pellige Rilbe

Rappet S irfe .

fortfattes længe efter fReformatio*
nenS gnbførelfe og bar en Som i
Øjet paa be ibrige Sutperanete. 3
1570 gab greberif ben Slnben ber*
far Ørbre til, at Rilben ffuibe til*
ftoppeS, og Rapellet nebribeS. Sien
—
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be Rappel g olf talte bereS ®ag faa
gobt poS SepnSmanbcn Albert 0?e
paa 2Ialpolm, at pan uibbirfebe, at
bet bleb gibet ipenftanb meb 9leb*
ribningen, og fiiben bleb ber iffe
mere talt om ben Sing. §elt neb

lil 1770—80 bleb Silben beføgt Dg
inbbragte. Sognets Sättige 14—16
Stater om Sloret. Wen tilfibft op*
porte ©eføgene pelt, og for et §un*
breb Siar fi-ben, tob ©feren of Sap*
pel Wolle, fom ejebe Silbegnmben,
Silben tilftoppe. 1665 bleb Sapel*
let gjort t il Sognefirfe og lagt fom
SlnnefS unbet tßeftenffob, og 1882
bleb Sognet et eget ipaftorat.
Sirfen beftaor af Sfib og Sor —
begge par taffebe ©able meb man*
ge Slenbinger og WurftenSforfirin*
ger — og et SHnbingSbærfS B3laaf>en*
pu§ mob Spb. Saarnet er en Sag*
rptter bpgget af Sræ og tcetfet
meb Spaan; bet er fra gammel
Sib et fenbt Sømcerfe. 3 Wurc*
ne fe§ tpbelige Spor af be gamle
fpibsbuebe SSinbuer, og paa 9lorb*
fiben fe§ fortalen ober ben gamle
Sbinbeinbgang; ben er nu paibt

begrabet og bifer berbeb, at ber i
Sibens Søb tnaa bære fplbt meget
op omfrtng Sirfen.
IBaabenpufet, ber par flabt Soft,
bæffer ben gamle fo r ta l ober ben
oprinbeltge WanbStnbgang.
93aa*
be Sfib og Sor par flabt Soft og
fpibsbitebe S3inbiter. 3 Soret fin*
beS enbnu1 ben gamle ^ræftebør.
ipræbifeftolen er et gobt 33iHeb*
ffærerarbejbe meb be 4 ©bangeli*
fter og grelferen i StolefibemcS
Selter. Søbefonten er af ©tanit
og par et gammelt WeSfingbæffen
uiben 3 nffription. Slltertablen er
et fmmft Waleri af 3- fRoeb: 3^*’
fu® i ©mau§, ber 1860—70 aflø*
fte en celbre ræbfom Slltertable, ber
foreftUIebe 3£'fu§ paa Sorfct; men
efter fRobes Ubfagn mere lignebe
en af fRøberne.
Salfen bærer greberif ben Siet*
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te§ Slab netræf og SlarStaHet 1881.
Øblatæffen et mærfet meb 99>ogfta*
berne SI. SI. ©. ©.
— fJJaa Softet i SFibetS ©ab l
feer man en runbbuet Wicpe, ber bi*
fer, at Sloffen tibltgere, før Saar*
net bleb bpgget, par paft fin i^labs
per. Sen ftore Stoffe par ingen
3 nffription.
fßaa ben lille læfeS:
Slnno 1633 lob før. fRaSmuS
iRielfen, Sognepræft i 93eftenffob,
og Slaus Slnberfen i Snøbelod
(mig) beftiRe til ben beftre Sir*
fe paa Sirfes og Sognemænbs
SBefoftning (pøs) W. Sirent Slei*
mann.
Sirfegaarben er omgibet
meb
Stenbige til be 3 Siber og par et
fmiuft npt Sigfapel, opført af røbe
Sten og meb taffebe ©able.

Nebbelunde Kirke
Stebbelunbe Sirfe er for

©fibets

09 borets ©ebfommenbe bpgget t
ben romonffe Sib af røbe ©lunte«
ften paa en SampeftenSfoffel, nteb
flabt Sræloft, 09 fmaa, ruinbbuie«
be ©inbuer. ©enere er bet
inb«
öttgget fpbælbinger i baobe ©fib
09 Sar; 09 inbfat fpibsbuebe ©in*
biter; enbnu fettere er ©aobenpu«
fet opført. 3 ben norblige ©lur
fpore§ en gnbgang, font et tilmuret. Ser par i ©eftgablen bceret
«n pøj., fpibsbuet Søtaabning, fom
t lange Stber bar til tilmuret, men
pbor ber nu er tnbfat et ©ittbue.
Se af&rSbte ©ten i ©abien tpber
paa, at ber per par bæret et Saarn
engang. ©u er ber imiblertib fun
en „Sagrptter", et lille Saaitn af
Sræ og meb teglpængt, ppramibeformet Sag. Set bleb fat op paa
Saget i 1828; perfra fan man i
ila rt Sejr øjne Strfen paa Sintern.
3 Saarnet pænger to Sloffer,
pboraf ben ene par færlig ftor gn
ier esfe. Sen bærer følgenbe gnb>
ffrtft i Uncialbogftaber:
„anno 1603 pat ipeinridpi iguifa*
nus anf Sesfin biefe Sircpen ©ott
3u ©pren bähten unb ben fiebenben Sag gunii biefe ©loden gies«
fen laSfen."
©eb „bähten" ffal i benne gor«
b'nbelfe fun forftaaS:
iftanbfat
©pgntngeu, og maaffe forfpnet ben
meb Silbpgniug.
Sen minbre Sloffe er omftøbt i
1831 efter en Sloffe, fom bar ffæn*

fet Sirfen i 1769 af ©aul abrapant Sepn og ©rica ©priftima ©i*
cignon.
Sirfen tilpører ©aronict ©ønberfarle. Sen bar ©enftanb for en
føobebftaitration 1859 09
forfpnebeS ba meb np ©tole
og
©ræbifeftol. ©eb en minbre ©e-

©eb en ©eftauration i 1896 bleo
foretaget ben gorffønnelfe af Sirfens p tre , at ©furene befriebeS for
bet ubbenbige SalfpubS.
gor ca. 5 aar fiben pabbe S ir
fen ©eføg af ©ationalmufæcts Sireftør, ©rofeSfor ©latfepraug, ber
fammen meb ©lateren Scrmanfen

3te66eluttbe S it t e .

ftaurering i 70’ ertie. fanbt man
paa føbælbinperne en pel
Sel
Salfmalerier, fom beb ben belbife
afbæfning bleb meget ufpnbigt be*
panblet 09 berfor tilbels øbelaot.
Sa ber iffe engang bar nogen ©lu*
Iigpeb for at faa ©lalerierne re«
ftanreret, bleb bc oberfalfcbe igen.
-
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afbæffebe en Sel af Salfmalerierne, færlig i ben bagerite §bælbing ober ©ulpituret og enfelte
©illeber pletbiS' og ufulbftænbigt i.
be to anbre fQbælbinger. Dgfaa
paa Sifurene fanbteS Salfmalerier.
SiUeberne ftammer fra omfrig aar
1500 og gengibet bibelfPe ©cener,

nabnlio fra bet gamle ©eftamente.
Ubførelfen er plump og tarbelig og
be afbæffebe 93illeber i ben bager*
fte føbælbing er tilmeb iffe
pelt
pøbiffe efter DlutibenS Segreber.
— Slltertablen er fom 33iHebffæ*
rerarbejbe ifte færlig bærbifulbt,
men efter foretaget Opmaling
og
gorgplbning tager ben fig pelt gobt
ub. ©en inbrammet 4 baurlige
SPtalerier, i OTibterfeltct ben pel*
lige Slubbet, i ©ibefelterne
Siri*
ftu© paa Siorfet og Dpfianbelfen, i
bet øberfte gelt Sirifti ©enfomft.
Slltertablen par fra fin Dprinbelfe
bæret forfpnet meb be ©paters
SBaaben, ©porrerne ejebe i bet fjor*
tenbe SlarpUnbrebe ©aniftebgaarb.
©elbe Sllterborbet ex mere fjæl*
bent og fmuft enb Stlterboxbene i
be ffefte Ioflanbffe Slirler. ©et er
et gammelt ©ræffærerarbejbe, pbor
ber i gelterne mellem be ubffaarne
gigurer (Sltlanter) er malet Firfeli*
ge fportræter. ©aalebeS fes
paa
gorfiben i ©Jibterfeltet en Faitolft
SMfpeffiffclfe
og
i ©ibefelterne
Siong ©abib meb §arpen og DJlo*
feS meb SobenS ©abier.
©ette
Sltterborb er fmuft reftaureret
af
Sfunftmaler Sermanfen.

ißaa Silieret ftaar et '¡ßar fbcere
äJialmlpfeftager. ©en forgplbte 911*
terfalf og ©xobbaFfen er fra 1640,
ffcenfet af Siirften ißoxS. «ßorferne
efebe jo Oüingfo, men Fom om*
fring beb 1540 ogfaa i Sefiibbelfe
af ©anftebgaurb, ibet SHauS DßotS
cegtebe Slaren ©aa og fit ©aaxben
i SDJebgift. ©et er bereS ©atter,
Siirften, fom par ffcenfet Sllterfal*
fen.
Oblatceffen er fra 1715 — ffcen<
fet af ©ogneprceft §anS ©priftoffer
Dlielfen og ben celbfte SiirFebog er
fra 1723.
@rawitb0befonten ee gammel og
par gorm fom et SBoeger; ben et
prpbet meb ubpuggebe SRebpnonin*
ger. ißaa bet gamle 9JteSfing*©0*
befab er ber ©illebe af DJtarie 93e*
bub elfe.
Dieberft i Siirfen beb ben beftli*
ge ßnbe er ber et ißulpitur, pbor*
paa ber ex anbragt et ©tueorgcl.
Slf be tibligere ©ogneprcefter ffal
bi noebne to, fom pber paa fin
SUaabe gjorbe fig bemcerfet.
gorft DJJagiffer ©pt. Slugu'ftinifen
©cpanborf, fom i 1680 paa ©anct<
panSbag „bleb per inbfat og lebe*
be meb fin DJtargrctpe i 20 SlarS

-
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SCgteffab, inbtil pan i fit 68. Sil*
berS Siar bøbe 1712". £an
bar
trobs Wagiftertitlen minbre pelbig
i fine l(koebifener, af pbilfe Diopbe
par bebaret følgenbe liHe $røbe:
„Sefus bar en føn lille ©reng,
munter og bel tilmobe, pabbe et
bejligt igaar, faabant fom §ans
©tortenfens lille ©reng per af 93p*
en."
S pans ©ib funbe bet pænbe, at
g olf fab i Siirfen og lo tnbben*
bigt.
Slf en anben ©tøbning bar §r.
Gpriften ©dpmibt, bet 1765
bleb
©lotspræft beb GpriftianSborg og
per banbt faa ftor gjnbeft, at 1773
bleb oppøjet til 39iffop i Siriftiania.
gamilien ©rojel par gennem fle*
re ©enerationer leberet kræfter til
Dlebbelunbe. ©en ælbfte er gacofv
©rojel, ber bar fjjræft per
fra
1775 til 1805; pan efterfulgtes af
fin ©øn ©pomaS ©rojel, fom 1817
bleb forfllpttet til guglfe og fenere
til Siø.beleb; panS ©øn
S. ©roj*
el bleb 1870 $ræft i Dlebbelunbe
og bar ber t il pan 1880 tog fin
Slfffeb; pan bøbe i Dlafffob i ben
pøje Sliber a' 94 Siar.

Sæddinge Kirke.
©æbbinge firfe er umgtbet
of
ftore SIffc« og IJJoppcltræer,
fom
par taftet bere§ ©fpgge paa røuren,
bo po5ftaaenbc fotografi bleo to«
gel. firfe n par et onfeligt Saarn,
24 SDieter pøjt meb fpaantæft Spir.
Set er en fenere Silbpgning til
©fib og fo r , fom er opført i ben
tomanffe Sib til ©t. S rinitati 26re
(firfe n peb oprinbclig ipedig Sre«
folbigpebS firfe ). fo re t por l:ge
Slfflutning mob Øft. Spggemateri«
alet er røbe røunteften, fom iffe er
oberfalfebe. ©fib og f o r par røbt
Segltag. 3 Sduren fer man ©por af
be oprinbelige 93inbuer og Søre.
SPaa pber ©ibe af ben nubærenbe
fpibsbuebe Snbgangsbø.r i Saarnet
par ber bæret et lille, fmalt 93in«
bi*e.
SJiibt paa ©fibetS ©pbfibe
fe§, pbor S3aabenpu(et tibligere par
bæret og paa famme ©ibe, fer man
©por af $ræfteinbgangcn i fo re t,
meben§ ben oprinbelige fbinbcinb«
gang fpore§ i ©fibeté norblige SCRur.
Se ælbre og nu tilmurebe
fmaa
runbbuebe 33inbuet fes pøjere oppe.
Sen nubærenbe 3 nt>9ari9 er, fom
næbnt, i Saarnets beftlige SJlur, og
Saarnrummet benptte§ fom gorpal.
Ser er føbælbinger gennem pele
ffirfen, inbbpgget i ben gotiffe
Sib. Øber 3nbgangen til ©fibet
er tnbmuret en tRelief af S. ©tein,
foreftidenbe friftu s og ben fana«
næiffe fbinbe beb SBrønben. 9Jtur«
linjen obenober bifer, at bette er
ben oprinbelige ©abl, førenb Saar«

net bleb bpgget. 3 bcnlfot er ber
ober Søren et p ulpitur meb et lide
Ørgel. §eroppe pænger et
garn«
melt, baarligt ubført fru c ififé , ber
i fin Sib bleb funbet i firfe n til«
ligemeb et fønberbrubt Sføgetfefar
fra ben fatolffe Sib. fru c ififfe t er
ca. 3 Slien pøjt.

9Jfab§ griffen røormanb (bøb 1585),
pbi§ 4 Slien pøje SQtarmorligtten
finbe§ inbmuret i fo re t meb 93ide«
ber af pam (i fparniff) og pan&
fpuftru famt ret tpbelig Snbffrift :
„£er ligger begrafben erlig oc toel«
bprbig røanb røap griefen til ©e«
binge, fom bøbe ben 20. Slprilté

®a*bi)inøe fir f e .

firfe n er iffe meget rummelig ;
©fibet par lun 2 fpbælbinger. Sil«
tertablen er et ret gobt ©idebffce«
rerarbejbe fra 1605, meb gremftil«
linger af
f r i f t i Sibelfegpiftorie,
famt en Sel 93ibelfprog. f a l f og
S iff er forfpnet meb to abelige
93aaben; be er ffænfet t il f rfen af
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Star 1585 og pbiler nu i tøerren
meb pan§ fjære §oftrue, erlig oc
toelbprbig grto Slnna Slbelgaarb . .*
ofb.
93i par næbnt Sgateparret fom til«
ftebebærenbe beb „ben ffammelige
og forargelige ©egrabelfe" i SJluS*
fe firfe . S3i ftal per blot tilføje,

at bet ogfaa bat benne ©labs ©rif»
fen, fom i Sæbtnge Sirfe lob fin
©atter bie og herefter fejrebe tyen»
be§ Prtyflup paa ftanbSmæSftg P is,
tyborom ¡jjiftorien tyar bebaret føl»
genbe degnffab:
„7 SpiEemænb finge tyber om Sa
gen to S tilling famt Spife
og
S tifte not. S il Pænfe brugte tyan
tre Stylte gjæfle, fom foftebe tyam
tillige meb SlrbejbSmænbene
tre
Sroner. S il ©ilbet tyabbe tyan 5
Sbr. ttyft SI. Sre plaffet Pin,
fom foftebe en dofenobel. So Øjne
bleb flagtebe. SefS Sønber dtog
og en Sb. Sjjbebe bleb malet til
©lel . .
ofb.
Set bar i tyanS Sib, at probften
unber en PifitatS (1561) fanbt bet
nøbbenbigt at neblægge ftrcengt gorbiib imob, at be golf, fom S tim tatiS Sønbag fom til Sæbbinge
©larfeb maatte opflaa beres Sober
paa Sirfegaarben eller græsfe beres §efte ber.
Peb
Sæbbinge Sirfe
tyolbtes
nemlig
bette aarlige og
Jtore
©larfeb,
inbtil
Song
Sriftian
ben 4. i 1632 gab Pefaling til, at
bet ffu'lbe optyæbes oo „tyerefter tyolbes i døbbtye, tybor palitien bebrt
ffufbe tyemme Uorbener og SlagSmaal, og Panben og Sruffenffab."
Set tyar altfaa gaaet for libligt
til beb Sæbbinge Sirfe unber be
©larfeber.
S i fonuner nu tilbage t il SirfenS
gnteriør, fom bet fer ub i bort
Sage. Søbefonten er nty og uben
3ntereSfe, men forftynet meb
et
gammelt Søbefab af ©leSftng. fpr®“
bifeftolen er et almi'nbeligt Sttyffe
Snebferarbejbe af ntyere Sato. ©n
nty og fmut ©leSfingltyfefrone tyæn-

ger mibt i Sirfen. Se to Sloffer
i Saarnet er fra 1595.
Sirfen
fom tiltyører Paroniet
Sønberfarle, bleb reftaureret i 1890,
men aEerebe en tyalb Snes
Slat
tibligere tyabbe man funbet og af*
bæffet be gamle Salfmalerier, font
finites i Sirfen. Sm bisfe ffreb
ProfeSfor Sornerup i fin gnbberetning til ©ationalmufæet:
„Peb gnbbtygningen af Sgbælbinger og nty Pinbuer er PæggeneS
Salfmalerier forfttymbe og tilbels
øbelagte. Ser fremfom bog paa
norbre Pæg nogle fragmentacifie
Sttyffer af ©Jalerier, tybortblanM et
fom foreftillebe en ©lanb, ber fører
be 2 døbere til Sorfet, og
en
Srabant, ber g;ber ben ene døber
noget at briffe af en Sanbe. Srabauten tyar tofarbet Sfole, fpibre
Sricotffo og en S o lf beb Pæltet
af en gorm, fom brugtes beb ©Üb
ten af 15. Slarty. paa famme Pæg,
baabe unber og ober igbælbingen
frembroges et anbet Piflebe, foreftillenbe St. ©tyriftoffer, fom bærer
gefuSbarnet; tyan ftøtter fig til ei
blomflrenbe Sræ; beb Siben af bar
fbage dibs af gigurer, fom ftyneS
at ffulle foreftiEe Spubflettelfen.
Paa Pæggen ober Sriumfbuen afbæffebeS til tyøjre Sibe en ftor
©ngel; Piflebet bar i tyøj ©tab befeet. ©libt ober Puen bar defter
af et anbet ©ialeri foreftiflenbe ©ub
gaber, fom ffaber Soi og ©laane;
ben inbbtyggebc §bælbtng
bæefer
tyanS føobeb. Puen er omgibet af
en Porbt meb palmetter, ©nbbibere ffal ber tyabe bæret et Pillebe
af ©laria meb Parnet, man fer nu
fim en fnælembe, manblig gigut
meb et Sfriftbaanb, tyborpaa ftaar:
„gacob minor"; et anbet Piflebe

114 -

foreftillebe 9lnna meb fmaa gigurtr
af ©laria og gefut- paa Sføbet; bag
©ruppen bar nogre fbage defter af
g ’ gurer.
Paa Sfibets fgbælbinger bair ©lalerier fra en noget fenere Sib (ca.
1530). g ben benftre fanbteS et
Pillebe af ©tyriftus fom Sjimnulbrot; tyan fiibber i en manbelformet
©lotie meb gorbfloben fom gobw
ffammel; tilbenfire fnæler ©laria
meb Srone paa føobebet og fagert
£aar neb ab dtyggen, i tyøjre fpaanb
tyolber tyun et fje rte foran
fit
Prtyft.
S ltyøjre fnæler gotyanneS
Søber i fin StyretyaarS Slæbning,
g norbre Sappe fes et Pillebe af
himmerige: St. Peter aabner p o r
ten til „bet tyeflige gerufalelm" og
fører be gobe Sjæle inb; tiltyøjre
feS Spelbebe; en Sjæbel meb Sporn,
Spale og gugleflør træffer be gor»
bømte i en ftor Sænfe inb i §elbebsgabet, i ©abet fibber en S fiffelfe meb Snabel, lang §ale famt
Spjortetyorn, ben tyolber paa Sføbet
en gigur mtb Sattepoter,
langt
Ører og ©lenneffeanftgt; forneben
tyar en Sjæbel i Pjørneffiffelfe gre
bet en nøgen Sbinbe.
3 Sorets Søbælbing er et PiEebe
af be tyeEige 3 Songer,, ber brin
ger ©aber til gefuSbarnet,
ben
forrefte fnæler og fremeæffer
et
©ulb'tyorn, ben anben peger op mob
Stjernen, ©laria fibber meb 3 C“
fusbarnet paa Sføbet, tyun tyar langt
gult §aar og Srone paa ipobebet.
SpbælbingSmalerierne bar tffe af
ftort funftnertff Pærb; gigurerne
bar for bet mefte uben ©uancering
og Sftygning i garberne og omgibne af fortgraa Sonturer. Se tr
ubført i Siben fort før deformati
onen.

Vaabensted Kirke.

tBaabctifteto S itf c .

©aabenfteb Sirfe t)ar en meget
fmuf 93eliggenjeb paa en <Straa*
ning neb mob ©tvarten, b'bot ©an»
bet affbejler Sirfen§ iøbrigt
ret
uanrelige gbre. gn fmuf Sirfe*

gaatb meb mange $uffbæf§ter,
men uben S fju l af f)øjc £ræer, og
omgiøct af et belliolbt, muret Stem
gærbe bibrager fit til at fulbftæn*
biggøre bet l)t)ggelige Snbtrgf, fom
-
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man faar af Sirfen, ibet man fom*
mer bertil fra ©af§føbingfiben; fra
ben anben Sibe er Ubfigt tit Sir*
ten ffjærret af en §abe.
Sirten beftaar af (Sfib, Sor og

t fenere opført Saarn mob ©eft,
famt et ©rabfapel mob ©pb og et
rtpere ©aabenpuS mob 9iorb
—
alt opført af røbe ©lunfeften
og
pbibf altet meb Unbtagelfe af ©nabenpufet. 3 ffirfemuren fes filere
af be optinbelige Søre og ©in*
buer. Stabnlig lægger man, føm
©iHcbet ogfaa bifer, ©lærte til be
tre tllmurebe ©inbuer i borets ftao
be <5>a'bl. 3 pber af ©FibetS ©ibe*
mure et ber 3 ©inbueSaabninget
i SRunbbuefttl; mett meb fpibsbuebe
©inbuer.
Saarnet par fpaantætt ©pir
og
bærer Sernbogftaberne E. S. (Som.
Sercpe) og SaHet 1674. En belbeo
baret Sable, fom er inbmuret
i
Saarnets norblige ©tbe, bærer følo
gettbe S n b ffrtft:

ften, en beb pber ©ibe af Subgarn
gen til ffirten.
Ornamenterne
fremtræber tpbeligt, men Snbffrif*
ten er beSbærre næften bortflibt.
S ©tenen t il pøjre et ubpugget
en Engel fom peger neb mob 3nb'
ftriften og ligeoberfor fes et meb
Englebinger forfpnet SøbningepO'
beb ober et SimeglaS. ©ebetft et

Siar, bobc ubi fin Sliber» 50 Slat
ben 15. ©ept. Slnno 1618.
»ans Siel ©ub paf.be!"
Sen anben ©rabften er pugget
meb ftærtt frempæbet SRelief og bæ»
rer øberft SaHet 1544 famt i bet
ftore ©libterparti Øjernes og ©øpero
nes ©aabener. Slf Snbffriftcn ftelo
ne3 .følgenbe:

„EotneliuS Sercpe til ©ielftrup
og Slasmard;', fgl. ©lap eft. Sprifti»
an 5.S (Stats oc Eanpeli Øtaab
og ©tiftSbefaTingSmanb ober Solo
lanb oc gaifter pafber meb fin Fæ«
re nu fal. ipuftrue Slnna ©prtftma

3riis ilar MDLIX,

ber panb oaar

pøploftig grtberlct 3.§
SlmPaSo
fabeut poes ©pilippum 4, fføn'
ge i ©panten, tii Frtftelig ©rug
ublofbet to Sufinb ©ijcbaler, pu/ilo
te panb til betle faft ganbffe foro
falbne ©ubs §us at reparere, bebs
bortComne Ornamenter at tnbttøbe,
faa oc bette Saarn af ©runben at
opbpgge, ©ub fornemmelig t il SEre,
ffirten til mertfelig gorbibelfe oe
©eprpbelfi, fig og fin fal. ipuftrue
oc paarørenbe ©enner til een cprio
ftclig Stminbelfe pafber penbenbt.
Oc btef fanrme ©pgntng fotfetbi'
get Slat

MDCLXXIV.
©tatertalerne, pboraf Sercpe gen*
opbpggebe Saarnet bleb taget fra
©Jartbo fflofter, fom ba bar unber
©ebribning. Saarnet er 66 gob
pølt og inbepolber tø ©lalmfløffer;
ben ene er ffæntet t il ffirten 1693
af ffammerjuinfer Epr. Serdpe, ©ielo
ftrup, og ben amben 1766 af ©iatSo
raab fflinbt. En ff lofte fom i 1616
bleb ffæntet af Sognepræft Sber
©ielfen, menes at bære omftøbt.
3 nbe i ©nabenpufet er ber inb'
muret et ©ar ret intereSfante ©tabo

©ræbifeftøteu ofl SlltcrtaoUn i '¿(aobcnftcb Stitfc.

©ar ©omretter og i Splørnerne be
fire Ebangelifter.
Snbffriften Ipber :
„Senne Sten oc ©raf pafber ero
lig oc belbprbig Eiler ©plbenftieto
ne til ©tftop meb fin elffelio
belbaarne grue ©øpp'ia ©ernieøb
paa ©ielftrup iabet befofte øfber
belbprbig oc øellerb ©lanb gber
©ieifon, forbum ©ognepræft til
©ogufteb oc gn gestoft ©ogmer 20
-
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„Unber bene ©ten putter £er
gøban Oje falic met ©ub, SRtbber
til ©ia'ftrup, føm bøbe paa © i el*
ftrup ben Sotsbag før g u l Slnno
Sømina 1534".
Set inbbenbige ffirferum er pber*
fen fjælben eder fmutt. Ober ©fib
og ffor er ber flabt Soft, mebens
Saarnrummet et pbælbet og aao
bent inb mob ©Übet beb en ©pibs»

bue. Unber føbælbingen ftaar et
gonffe pænt Digel, cq. 50
aar
gammelt. Sirfen bleb reftaureret i
1864 og er i alle føenfeenber belpolbt 3 nbgangen tit ©rabfapellet
er tilmuret; berinbe ijb'iler nogle
af glinbterne, fom ejebe iflielftrup
i bet 18. 2lart)iwtbteb'e.
iJSræbifeftolen er et rigt ©illebffærerarbejbt meb be fire ©ban*
gelifter i gelterne, men uben 3 nbffrifHtion. Sen et forftjnet
meb
tpimmel.
aitertablen er tarbeligere 93illebffærerarbejbe, men bette inbtatnmer Sirfen» bebfte sßtpbelfe,
et
aUaleri foreftiHenbe
SriftuS
og
g o iri Satter, malet af gernbnrf

1885. Sibligere bar ber et *Jktr
baatlige 9Jialerier, foreftiHenbe Wab»
beren og Dpftanbelfen.
1|Saa Alteret ftaar et $ ar meget fbære gamle Cpfeftager,
ber
inbtil for ca. 5 aar fiben
bar
forfinet meb Camper i ©tebet for
SpS.
aitcrfalfen, fom er af Sølb, er
meget ftor og fmuf, bærer aarstallet 1663. SigelebeS er aSffen
til Dtabberbrøbet af ©ølb og meget fmuft graberet meb SertferneS
og ©opernes 33aabener, ©ogftaberne S. S. og ©. @. famt aar§*
tallet 1673.
— ®eb bøfre ©ibe af 33aabenl)U“
fet pbiler $aftor Sl)une og Iibt

-
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længere t il pøjre rørobft 3 mmanuel ©arfob ( + 1896) og føutftru.
©aabel bet anfelige ©rabfteb fom
SJUnbeftenen er reift af Seboetne.
3 et ©rabfteb til benftre for
Saabenpufet ijbiler ^aftor
(Jarl
Subbig ©prenreici), ber bøbe 1874.
— Sirfen ejes af ©rebffabet
§arbenberg-9kbentlotø. Ser par of
te bæret arbejbet og arbejdes bift
ftabig paa at faa oen gjort tit en
felbejenbe Snftitution, men bet er
en meget bitpbelig afløsningsfum,
ber forlanges.
Se efsifterenbe ØplpSninger om
ijSræfteræffen frembpber intet
af
færlig SntereSfe.

Engestofte Kirke.
Gnge»to7te Sirfe ligger bcb ben
norbøftlige ©reb af SOlaribo (Sø,
mibt
imellem
GngeStoftegaarbå
¡pobebbpgning og Sabegaarb. ©og*
¡ret er 2lnnef§ t il ©aabenfteb fibcn
1570, og Sirfen iilijører ©tampu»
fet.
Sen er opført af røbe SOlur»
ften, fom er pbibfalfebe; til ©tøt»
te for 9Jiuren er ubbenbig anbragt
7 Stræbepiller.
daget er røbe
Segiften. ©aa ben beftlige Gabe et
anbragt et fpaantæft ©pir
ober
Slofferummet, pbor ber er to Silo!»
fer,
ben minbfte meb Snbffrift
„3unfer ©eber SESitfelbt tit gngeS»
toft 1575". ©piret ffal forøbrigt
førft bære bpgget i 1660 af 2 anb»»
bommer §øeg „ til Sirfens ©rpbel»
fe".
3 SUlurenS Olorbfibe fporeS
ben tibligere ©ræfteinbgang;
be
fpibSbuebe ©inbuer er bebaret og
forfpnet meb fmuffe, fulørte SRu»
ber meb inbbrænbte gigurer. gnb»
gangen t il Sirfen er paa Olorbfi»
ben gennem bet anfeelige ©aaben*
pus,
ber par pbælbet Soft og
DbcnlpS fra ftore ©inbuer øberft
i daget. SOletlcm ©aabenpufet og
Sfirfen er ber en meget pøf ©ør,
prpbet
meb
©itlebffærerarbejbe,
famt en gerngitterbør meb ©aa»
ben og „g. SS8. 1786". Gn ©labe
i ©ørfarmen minber om, at Sam»
merperre g. SBicpfelbt lob ben tib»
ligere ret tarbelige Sirfe reftaurr»
re i Siarene 1856—57 unber Slrfi»
teft
Sebelfe.
Sirfen
par fmutfe, fpibSbuebe

¿pbælbinger, pbi» SRibbcr par en
færlig fmuftformct Slfflutning neb»
efter og øberft i Srpbfet. Oleberft
i Sirfen, mibt for ©angen, er
Stamfusbefibberen» Soge,
og ;i*
geober ben er ber i ben fpblige
SOlur et ftort SOlinbesmærfe af po»
leret ©ranit for ©tampufet» ©tif»

SSille, Søbenpabn,
rigt forgptbt
meb Sriftu» og bc 4 Gbangcliftcr
ubffaaret paa ipimlen.
døbefonten er ubpugget af SOlar»
mor, og ©øbefabet er af SOle»»
Ttng.
3 Soret ftaar til pøjre Sibe
Sirfefangeren§ ©tol, og til ben*

©ngcStoftc S ir te .

ter,
Gtat»raab 3ør 9en ffiicpfelbt,
fom bøbe 1707. ©aa SØlomimentet
ftaar;
„SJlaar per i Sirferté ftille gaon
bin ©lægt ffal uiinbeS om bit SJlaon,
big æble fiulle be oelfigne
og Bebe ©ub, be big maa ligne."

©toleftabcrne er egetræ»malebc
og prpbebe meb dræffærerarbejbe.
©ræbifeftolen meb Spbpimmel er
af np dato, ubført af ©nebfer
Srøper i SOlaribo og ©itlebffærir
-
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ftre ©ibe er ber en tilfbarenbe
©tol, pbot bet lille Ørgel er an»
bragt.
filteret er beb Snæfalbet omgi*
bet af et fmuft poleret ©elænbcr
meb SUle§img'©aluftre. Øg per paa
9llteret ftaar Sirfen» enefte ©fæl»
benpeb, Slltertablen. fom til ©en»
gælb formaar at famle 3 ntere§fen
og præge pele Sirfen» gnbre.
2lltertablen pabbe oprinbelig fin
©lab» i SOlaribo domfirfe, tr.en

biet» i 1648 folgt for 45 Saler til
gr« Barbara ® ittrop paa (5ngeS*
tofte, SfanSler Sriftian g riiS ’ Sn*
!e. Senne Slltertable, fom er en
af be ælbfte og cjettbommeligfte
paa SoUonb, er unberføgt af tunft*
piftoriferen g r. SSccfctt, og bi ffal
f>er gengibe bet bæfentligfte af
panS Seffribelfe.

forfbunbne.
Dfaar berimob
bc
pberfte giøje flaaS tilbage, feS
tbærS ober bereS gnberfibet
gjberfiberne af be inbre gtøje otte
SRalerier af Sfrifti SibelfeSpiftorie
i to fRæffer, fortløbenbe ober ade
fire gløje, Sitleber paa pber Sløj,
abffilte beb brebe, forgplbte Saanb,
paa fibilfe ber meb fort garbe et

faa SRefter nær; formobentlig faa
man per SriftuS bebenbe i ©el*
femane §abe, tpi bet næfte 93iHebe
bifer $uba3 — meb ftribt, røbt
£aar — omfabnenbe SrifluS, me<
bens en af DSagten raat griber fat
i en Slig af Sirifti røbbrune ®jor*
tel.
DRalfuS er falbet t il gorben meb

3Marie:3lUcrfTabct t CrngeStoftc S ir fe (SDtibterffabet og g l0jene« gnberfiber).

2lltertablen beftaar af et 9Rib*
terffab
(føøjbe 1,74 m., 'Btcbbt
1,16
m.) meb fire bebcegelige
Sløje. Diaar alle gløjene bar luftebe, faa§ blot DJlalerierne paa
2>bcrfrberne af be pbrc Sløje,
men pbab per bar fremftillet, fan
ilte længere afgøres, tpi meb Unb*
tagelfe af enielte fRefter paa Sfribt*
grunben er SØlalerierne nu pelt

malet
en banbret Stamme meb
afpuggebe Sibeffub og taffebe, fti*
liferebe ©labe, et Drnament, ber
noget ligner bet ubffaarne, fom
ubfplber IRammerne unber Scener*
nc i SRibterffabet og paa gnber*
fløjenes gnberfiber.
9lf be otte DJJalerier, ber altfaa
iffe finbeS paa obenftaaenbe Side*
be, er bet førfte forfbitnbet paa
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fin brænbenbc Sierte i fgaanben, og
ben graanebe, ffalbebe “¡Ikter par
grebet pam i §aaret og afpugget
pans øre meb fit brebe, frumme
Sbærb.
Set næfte ©illebe bifer
ben
bunbne SriftuS
for ¡jklatuS,
en
gammel, pbibpaaret og pbibffæggei
SRanb, ber geftifulerer meb pøjrt
épaanb og polber en Sfnorteftof i

ben cmben.
©n f5arxfceer
eller
© friftflog anflager SfrifluS,
bag
pbem man genier ©olbaterne fra
Silfangetagelfen.
9lf bet fferbe 93iilebe, ber bifte
føubfkttetfen, er fun Sirifti bløben*
be Segeme bebaret famt hefter af
Søblerne. 2lf ben femte gremftil*
Ung — neberft tilbenftre, begpn*
benbe anben Utæffe — er næften
alle garber affprungne. Ubimelig*
bis tjar Sornefroningen beeret ma*
let per. g bet fjette ©illebe fer
man SiriftuS, meb ©urpurfaaben
um ©fulbrene og xornerronet, oet
føres frem paa en gorpøjning af
©itatus, fom ogfaa ber bolber fin
tnorteftof i føaanben. Sirifti ml§*
panblebe Segeme bløber
ftcertt.
SUpøjre er ber bebaret ©efter of
ben raabenbe golfebob. ©aa bet
fbbenbe fer man, pborlebes Svi*
ftuS er beb at fegne unber ©æg*
ten af fit SiorS, ber bor gorm fom
et S; om panS Sib er flbnget en
fbær ©triffe, i pbilfen ben foran
gaaenbe ©olbat træffer, ibet pan
bar lagt ben ober ©fulberen. g
©aggrunben ligger gerufalem. Set
fTbfte SiDebe i ©ætten bifte enbelig
SiriftuS paa Siorfet, men fun ©e*
fter af ©laleriet er bebarebe.
SiSfe ©lalerier er malebe paa
©ulbgrunb, temmelig naibt
og
raat, Segningen manieret, garber*
nc i Silæbebragterne er grebe, og
©fbggepartierne i bem er temme*
lig plumpt malebe, Sræerne ube*
bjælpfomt bepanblebe. Øanffe na«
ibt er ©aarene paa Sirifti Segeme
malebe regelmæSfig fom en ©ibfe,
fra bbilfen cnfelte ©lobsbraabet
triller frem, og i ©tebet for at
male Sirifti føageffæg fløftet, bar
©laleren gjort felbe §agen tbebelt
og berpaa anbragt ©fægbaarene.
Ser er ftræbt efter at gøre gnb*
trpffet af be bolbfomme ©cener
rigtig oprørenbe, og ©laleren bar
berfor føgt at ffilbre ©øblerne og
be anbre flette ©lenneffer faa ffarpt
og groft fom bel muligt, men gi«
gurerne er gerne rent farifaturag*

tige, og bet er fun ganffe wbbor*
teS, at Sirifti Sibelfe er fremftil*
let. SiSfe SiHeber ftaar berfor i
ftærf ©lobfætning til be blibe og
troffplbige gigurer og ©cener, ber
er ubffaarne og anbragte i ©lib*
terffabet og paa gløjeneS gnber*
fiber (fe ©iflebet) i fem Ulf belin*
ger.
g ©libten ftaar gomfru ©laria
paa ©laanefeglet og „beflæbt meb
©olen", pbiS ©traaler fpreber jig
ub til alle ©iber bag. penbe (gop.
Slab. 12, 1). §un er fronet fom
føimmelbronuing, og paa Uting en
om ben gplbne Sirone læfeS pen*
beS ©abn. Scepteret bolber bun i
bøjre føaanb, paa penbes benftre
fibber bet lide, nøgne StriftuSbam.
føenbeS kjortel bar foroben en
©ort,
beb ©æltet hænger ©ofen*
franfen, og penbes Siaabe bar en
oppæbet og rillet ©anb. ©lober og
©arn er omgibne af en Sirans af
gplbne ©ofer, og uben om benne
gaar en ©anb af blaa, folbebe
©fper. gnbenfor ©ofenfranfeu fip'
ber fem ©ngle, pber af bem bøl'
ber et ©fjolb, PbiS ©lærfer er
Sirifti gennemftufne ¡gænber, gøb«
ber og ©ibe, og be bærer Sibel«
feSrebffaberne, ©larterføjlen, Stor*
fet, ©bbifefbampen paa ©tænge
len, ©ppbet og ©agierne. goc«
oben feS i ©fberne @ub g abers
ipalbfigur, polbenbe gorbfloben i
benftre Spaanb, pæbenbe ben pøjte
til ©elfignelfe, og forneben ftaar
to ©ugle i Siorfaaber og fbinger
©øgelfefar. S il Siberne er paa
Stragften unber ©albafiner anbragt
fire minbre gigurer; be to manb*
lige er formobentlig 2lpoftlene go*
panneS og ©eter, mebenS bet iffe
fan afgøres, bbem be to igelgen*
inber er. Sen fprftelige fgelgenin«
be tilbenftre bar en aaben ©og i
ben ene Jjjaanb og en brænbenoe
Sierte i ben anben, mebens ©onne*
pelgeninben bærer et Sbærb i ben*
ftre og et gab, bborpaa ligger et
©ar Øjne, i bøjre §aanb. Se tte
er ellers ben hellige gomfru af
—
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©prafuS,
Sucias Slttribut. Spun
bar Øjnenes ©atronesfe. ©>aa ben
bellige ©irgittas SfanonifationfSbag
i ©om bleb en blinb Sibimbe fe*
enbe).
©aa pøjre giøj fer man foroben
Sirifti Ømffærelfe.
©arnet bliber
bolbt af en Sibinbe, g)pperftepræ*
ften er iført biffoppelig ©mbebS*
bragt, paa fjobebet ©litra, pbor*
fra be to ©aanb hænger neb,
ipanbffer paa tpænberne og ©lani*
pel ober Sjaanblebbet. Sen fibe
Salmatifa er filtret op meb et
©ælte, og unber ben fes ben bbi*
be Silba.
©ag Sllterborbet ftaar
en gejftlig ©lebpjælper, og mellem
be berbSlige Silffuere, ber er op*
mærffomme beb Spanblingen eller
famtaler, feS to norateflæbte Sibin*
ber.
goroben paa benftre giøj fes be
bellige tre kongers
Silbebelfe.
Sen ælbfte af bem fnæler for
©arnet, fom ©loberen bolber; ban
par lagt Segnene paa fin ©ærbig*
peb, ©cepteret og kronen, fra fig,
ibet pan bpber ©arnet en gplben
Sialf.
©lan fer, at pan er fom*
men ribenbe til Spptten, tpi ban
par ©porer paa pælene.
Se to
anbre Sionger — ben ene er ©e*
ger — ftaar enbnu meb bereS @a*
ber i tpænberne, og bag ©lana
feS ØfSen og alfenet æbenbe af
Sirpbben.
So ©ngle ligger paa
§pttens Sag.
©irgittinerorbenenS
©tifterimbe,
ben pellige ©irgitta,
par faaet
©labs forneben paa benftre giøj.
tpun ftaar meb en aaben ©og i
£aanben,
formobentlig
er ber
tænft paa penbes gubbommelige
„9labenbarelfer", eller ogfaa beteg*
nes pun i Sllminbeligpeb fom Ør*
benSftifterinbe. SMnbægtig fnælen*
be og Ipttenbe til penbes Ørb
omgiber ©leblemmet af penbes Ør*
ben penbe, fem ©onner og feis
©ræftemunfe.
©aa pøjre giøj feS en anben
ØrbenSftifterinbe, ben hellige SHa*
ra, ber t Silflutning til grants af

■Msfifi, i Maret 1212 ftiftcbc fftara*
orbenen. føun ftaar meb SRomftran*
fen i ben løftebe f)øfre fcaanb,
fammen meb ti af fine dønnet, ft*
re læfer flittigt, to og to i een
©og. Mt ben bellige fflara paa
benne Sable er ftittet oberfor ben
hellige Sirgitta, er ret naturligt,
tf)i fflara inbtog fom DrbenSfttf*
terinbe en ligwenbe ©tiffing i bet
13. Marbunbrebe fom S irgitta
i
bet 14. Marbunbrebe; be§uben be*
ftob ber et gobt gorbolb nieHem
Sirgitta og ff latanotmcrne i 9tom,
og tpelgeninben bleb i 9lonmebragt
begrabet i bere§ fflofter i S QBi*
fperna.
Sablen er for en S d Mar fiben
unbergaaet en gennemgribenbe fRe*
ftauration, beb bbilfen bl. a. alle
garber og nogen gorgblbnmg er
bleben forntjet. SeSuben bar SR1:*
ftauratøren tiHabt ftg ben ©pas
at forfgne enielte gigurer meb
©fæg, faalebeg ben ungbommdige

91pofte I (3 obarme 5) i 9Ji ibterff abet
og ynglingen tiibenftre beb Dm*
ffærelfeit.
®eb fannme Sefligbeb
er formobentlig ogfaa enfelte føæn*
bet bleben tilfatte, faalebeg 93irgitta§ bøfre §aanb, og nogle Mt*
tributer ombbttebe.
Ogfaa Silte*
galleriet, ber foroben troner Mlter*
tablen og gobftbffet er npi Mr*
befbe.
Set er iffe nogen meget betbbe*
lig ffrmftner, ber bar uibført ben*
ne Mltertable. ©tærfere Sebægct*
fer er iffe It)ffebe§. 9tegprfongen§
ene Seit er bleben meget længere
enb bd anbet. ffbinbeffiffelferne
er fpinfle og fbejebe fom ©ib,
uben ftor Accentuering af ffønwet,
og baabe 9Rænb og ffbinber er
meget trofftjlbige at fe til. ©muf*
feft er be to Gagle beb 9Ratia§
gøbber.'
Set bibe§, at ffong Grif af
Sommern bobbe ffænfet en Mlter*
table til Sor grue* Atter i 9Ra*

-
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ribo fflofterfirfe, og bet bar bceret
friftenbe at antage, at benne Ml*
tertable bar ben famine, fom gru
Sarbara tobte af SERaribo ffirfe,
og fom nu ftaar i GngeStofte ffir*
fe. Set fan imibtertib i f f e for*
bolbe fig faalebeS; ben af Grit
af Sommern ffeenfebe MUertable
fan feneft boere ubfort 143©. SOlen
aHerebe HRalerierne baa glofene
af Mltertablen i Gngeltofte fun»
ne iffe bcere malet faa tibligt,
be§uben tbber gigurerne§ Sjjobeb*
beboefninger i
Omffcerelfe&fcenen
og be monftrebe ©aggrunbe bao d
langt
fenere Sib§bumft. Dgfaa
fiere anbre Sing tgber boo, at
benne Mltertabte iffe fan bcere ub*
fort tibligere enb omfring gemten*
tjunbrebaarstallet; ben ftaar i funft*
neriff og ftiliftiff £enfeenbe iffe
langt fra et glojatter frQ ©amfir*
fen i Siibetf,
Drnamentif bog
er fraftigere bebanblet, og bbi»
gigurer er bebre ubforte.

Kettinge Kirke.
Settinge Sirfe er noget otoer toet
fæbbanlige. Sen er et goto* ©fsempel paa, pbortebeS bore gamle
SanbSbpfirfer burbe boere bebligePolbte gennem Siben og beto før»'
ftanbig 3leftaurering bebaret i ben
oprinbelige ffonne VpgnfngSftU.

meto ©rabffriften netoab. 4 gamle
Sigften er bleben ruomuretoe og
en g ul brigger oppcengt i gorpallen. røalerarbefbet er ubført i
garber og Segning ftoarenbe til
SirfenS © tif.
Se to pragtfulbe

DpholtoSrum for kræften og platos
t il Varmeapparatet.
©om gntoffriften paa en Sable ober Søren
beretter, er bette Sapel etters i
fin Sib bleben opført fom Vegrabelfe for guftitSraab og Santos-

Settinge Sirfe er opført i ben
romanffe Sib af røbe Sttunfeften,
og par berefter i Vegpnbelfen af
toet 14. Slarpunbrebe buret @en*
ftano for en Utotoibeife moto Dft,
pbor Soret par en ejenbommetig
tiefttoet Slfflutnin-g. goruben Sor
og ©fib er toer Saam mob1 93eft
og et Sapel paa 'Jiortoftben, meto
gnbgong fra Soret. gnibtil 1853
pabtoe Sirfen gnbgang gennem et
$aabe»i|[)u$ ppa Spoftben, men faa
blet- bette framuret og bec inivrettebeø gnbgang gennem Saflrnets
Veftfibe.
Sirfeeferen, Sensgretoe IRtabenSebepau til Slalpolm par Pefoftet
en
gennemgcibenbe SReftawrering
paa b'enne gamle, bær ir ful be Sirfe.
Siroejtoet leibebes af iprofeéfoc £.
g. §olm og fulbenbtes 1897. Sirfen fremtrætoer nu tneb [muffe tretocltc Vintouer i ©pitosbueftil — tu
gefom ©tiftsfirfen i ttttaribo —
og be røbe ©ten omfting Vin*
buerne er iffe oberpbiivtebie famle»
beS fom SirfenS 9J!ute iøtorigt. Se
flefte af SirfenS mange Sigften giC
taot b o en 9teftaurøtiøn ; 1847,
ba man bels puggebe en Sel af
toem i ©tptfer toels aubenlivte bem
fom glifer i Sirfen og lagbe bem

Arttiuflc Sirfe.

gernbøre meto gennembrubte Dr»
namenter, ber titoligere ffilte Sapellet fra Sirferummet, er nu an
bragt beb gnbgangcn fra gorpal*
len. Sapelbøren er berefter fun
buffet af en røb fortiere. Sifterne er nemlig bleben fænfetoe i
gorhen, og Sapettet inbrettet tit
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bommer IfSobl 9Jlatpifen, bøb 1708,
og pans føuftru gba V°rtuan,
bøb 1705. Sn ffænfebe 200 Slettebaler, pbis denter gennem S i
lberne ffulbe tilfalbe Sirfeeferne
„paa bd beres ©tøb maa pbile
ll-SRørt oc t greb til ben ftore
DpftanbelfeS Sage".

Orglet, fom cr anbragt paa et
lille pulpitur
ober 3 nbgangcn,
bleb ogfaa iftanbfat. $et er an»
ffaffet 1860 og ffal bœoe wbmær*
fct gobt.
Seb [amme üejligpeb reftaumc*
bei be tibligere funbae fr a l f*
m a l e r i e r paa froret» og Síi*
bet» føbælbinger. Steo ¿pempn til
stålenernes 2lrt ffal bi per gem
gibe ben fagfpnbige 3 nbberetning,
fom bleb afgibet beb- b’førr. So*
ppus Stilller og Stagmi» fßeter*
fen, Der foretog Unberføgdfcn, ba
Stålenerne bleb funbnie i 1889.

gremjtilling for SUb'tn®.
att*
bre frapper bar nplig iftanbgjorte
og bloitebe for [Maling.
3 trebie føbælbingS norbre frap*
pe er et pberft maubeligt SiDebe
af Eprifti ©ornefroning, og i ben
beftre frappe fe» pan at blibe fæ*
ftet til frorfet.

fpbælbing par et ligefaa utpbeligt
Sillebe, ber fremftider Eprifti [Reb*
tagelfe af frorfet. 3 fpbælbings*
frpbfet er malet en plump fftofet,
og paa ©jorbbuerne cr ©por af
røbe Ørn'amentflpngninger;
[Rib*
beme er fim malebe meb røbe og
blua ©triber paa langs. fttrbej*

„3 frorets femfibebe Slpfis fanl>
tes i norbre frappe en gremjtil*
Ung a'f St. qfeter, ber fører be
@obe» Sjæle inb i fpimimerige. 3
ben tilftøbenoe frappe fes en fnæ*
lenbc frbinbe (Staria), og ober
penbe fbæber en engel meb en
Safutrt, trebie og fjerbe frappe
bæffcbrs af Slltertablen. 3 femte
frappe bar malet en Sjæbel meb
to ftore §orn, beb pans pøjre Si*
bc fa'as Spor af be gorbømte i
føelbebes giammer. StUeberne par
biftnof
foreftillet epriftus
fom
fpimmeilbotnmer meb Starve og 3 o*
panne» paa pber S i’be og pbierft
St. ißeter meo be Safige og
Ojæbelen meb be gorbømte.
3 ©fibets førfte føbælbing

fes
ober frodmen en ca. 5 3llen pøj
gigur meb ©lorie omyibet af
gugie og giffe, ligeoberfor i fam*
me frappe en lignenbe Stiffelfe,
og i Stibten en Sämling af for*
ffellige $ p r m. m. Set maa an*
tages, at Siflebet foreftillet Sfa*
belfen.

3 ben anben ipbcelblngs øftre
frappe er et Staleri af Støbet i
©etpfemane §abe.
gubas fpsfer
epriftus, og Stalrpws ligger meb
bløbenbe frinb beb pané gøbbei;
bag beb opmarcpmr en g lo f ftibe
Srabanter i ftramme frlæber; bet
pele er fantet og mangeIfulbt uib*
ført. 3 notbre frappe er et S il*
lebe af dprifti Sefpottelfe og pans

frieren# gtibre.

©en fpblige frappe pabbe et
næften ubflettet Sillebe af fror»*
fæftelfen. fiouginuSfiguren bar ret
gobt malet; pan berører fine bfin*
bebe Sjne meb bmftre ipaatib,
mebenS pan meb pøjre gennembo*
rer Sprifti ©ibe. Seb frorfet ftaar
frbinbegruppen meb ben førgenbe
[Maria.
©en fpblige frappe
i famme
—
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bet fpneS at bære ubført noget
efter [Reformationen, ca. 1560."
[Ru, ba [Malerierne er reftaure*
ret, fremtræber be alk tpbetigt i
bæmpebe gatber og birfer ober*
orbentlig beforaitibt.
Dof aa gor*
pallen eler ©aairnbummet er pbæl*
bet, men per finbeS ingen fralf*
malerier.
93eb SReftaurationen bleb enbbi*

bete al ben gamle ©Jaling bort»
renfet af 9lftertable og ©eæbiie»
ftol, fom er ubffaaret i egetræ og
begge oberorbemtlig jtøutft ©illeb»
ffæreearbejbe fra ©enæsfancetiben.
9lltertablen bleb i 1602 ffænfet
fritten af Snub Urne til 9larS»
marte (Snu'tpenborg) og pams §u»
fin. ©lette ©rubbe, ©laleriet fore»
ftiller gefu gøbfel. Søjler bærer
Sablens øberfte del, fom afflut»
tes forobeat meb 5 ©afumemgle,
ftaaenbe meb udbredte ©ingec. ©aa
©rædifeftolen er ubffaaret be 4
ebangclifter.
døbefonten er af ©ranit og I)at
Sønbeform; ben er ubfjugget meb
©cbfnoninger og gigurer (Cilje»
tegnet), et gammelt mærfeligt dø»
befab fjører t il ben.
db et ft t il benftre er ben grebe»
lige Soge indrettet og lige ober»
for denne finbes ben gamle Sir»
feftol, fom bleb befoftet i 1635 af
©eber SlnberS ©rebal og ©largrete
SlnberSbatter.
©aa SirfenS nordlige ©lur pæn»
ger en fmuf Sable ober bem per
fra Sognet, ber falbt i be fles»
bioffe Stige, nemlig 7 i Sreaars»
frigen og 2 i 1864. Ømiring ©bd»
nene er malet ©fen og ©lomfter,
ncbenunber læfeS:
„Se førfte falbt omftraalebe af
.
©eiersglanfen,
Se fibfte befejrebe af Øoermagten,
9J!en alle be befegleb’ Iroftabspagten.
Øm beres ©åbne fno bt igæberStranfen
Wlcb GEbtggrønt og meb be blaa
frærmtnber.
3 igimlen felb be SroffabSlønnen
ftnber."

©nbbibere pænger paa ben nørd»

Uge ©lur et gammelt Srucififs, og
pan ©ulpituret ober gndgangem fes
oet ©aben»2ebepauffe ©aaben meb
SlarStaHet 1897.
©aa ben ene af ©rabftenene i
gorpaHen fes 9lmna ©eberSbutter
(døb 1645) meb fine to ©lænd,
Snub Søfrenfen og §iaHS ©ladt»
fen, ubpugget i ©elief. ©n amben
er ober gens tøarbøe ©øftrup (bøb
1615) og føuftru 9lnna gørgens»
batter, fotn bøde 91året efter, ©aa
ben ftørfte af ©rabftenene læfes
følgenbe SibSffilbring:
„9lnno 1705, ben 4. gump er per
begrafben ben ærbærbige, pæderli»
ge ©Janb, iper ©iert ©fcitpfen ©re»
mer, føbt i ©afdjøug 1629, bleb
ber polbt til Studeringer nogle
9lar og deponerede fra iperlofs»
polm i en 9llderS 21 9lar, Oae fi»
ben ©øHega 3 ©laSfiS i ©afcpioug.
©lef derefter ©apellan i ©rrindlef
3 9lar, tom t il Sjettimge 9lar 1664
og bar Sognepræft i 41 9lar og
tillige til ©eining i be 10 fiibfte
9lar. ©ar førfte ©ang i ©gtefcpab
meb pæberbaarne ©Jatrone gnge»
borte gacobs datter 17 9lar, paf»
be meb pende 3 Sønner og 2
døtre, fom amben ©ang i ©gte»
fcpab meb pæberbaarne ©Jatrone
9lnna §ansbatter jammer oc lef»
bede meb pende ubi 23 9lad, imib»
lertib belfignebe af ©mb meb 1
Søn. ©r faa i fin 9llders 76. 9lar
beb en falig døb afgangen i <paa»
bet om en ærefuld Øpftattdelfe i
©priftø gefu."
Saarnet meb bet ppramibeforme»
be Sag rummer 3 Sloffer og et
Ur ©n ©inbeltrappe fører op i
Saarnet. den ftørfte af Slofferne
er anffaffet i 1591 af „erlic oc

-
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belbørbige grue SBibite ©obebwff
til Simbpolm oc erlic oc belbør»
big ©iamb ©iels ©ilb til ©afn»
polbt", pbis ©åbne ben bærer fam»
men meb be datidige SirfebærgerS.
den næftftørfte Sloffe er fro 1407
og ben treble er fiænfet Sirfien
1654 af ©lemigpebens Ungbom beb
en færegen aefligpeb, men er ble»
ben omftøbt for 4 9lar fiden.
©n af Sognepræfterne, ©lasmus
SimenSføn 9ltroo ffænfebe i 1663
et 9llterbæger til Settinge Sirfe,
fom bog fun benpttebeS per indtil
Slutningen af bet 18be 9laripun»
brede, ba Sirfen fit np peHige Sair
og bet gamle Séæget bleb afgibet
til 9lnnefsfirten i ©regninge.
— ©ræftepiftorien frembgder in»
tet af ftørre ginteresfe. før. Søren
©agp, fom bleb ©ræft i Settinge
1572 padde gennem alt for ibrige
Studeringer faaet faa mange 9ln»
fægtelfer, at man maatte „tøffe"
pam i Sirte, naar pan ffuilbe be»
førge 9lltergangen.
©aa pans
©raoften, fom porte til bem, ber
bleb anbenbt fom glifer i 1847
IccfteS: „føan bogtebe Ipffeligi ©pri»
fti føjorb i Sorø, Øbenfe og ©p»
fteb; fiben befpifte pan Siettinge
meb bet pimmelffe ©røb".
©eder 9lnberfen ©rebal, fom par
ftæniet ben gamle Sirfeftol, bar
©ræft i Settinge fra 1625 til 1660.
©gsmus Sørenfen 9llrø,
fom
ffæmfede 9llterbægeret bar
fun
©ræft per i 4 9lar fra 1660 til
1664, ba pan bøbe.
føun efterfulgtes af ©ert ©riffen
!©remer, pbis føiftorie finbes i ben
obemfor citerede ©rabffrift. 1695
fif pan fom næbnt lagt ©regain»
ge under Settinge fom 9lnnefs.

Bregninge Kirke.
'.Øregntnge Sirfe er Itfle og uben
Saarn, fmuft beliggcnbe og gobt
bebligepolbt.
Sirfen er opført af røbe SJluitfe»
ften og formben ©fib og Sor, tr
ber et lille SaabempuS paa ©pb»
fiben. Sette iOaobenpuS er opført
for ca. pu'nbrebe Star fiben i ©te*
bet for et anbet, ber fanbteS paa
9Jorbfiben; oprimbelig pabbe Sir*
fen Snbgang fra begge ©tbet pep*
bet meb flere gifler og Strtnbbiier.
©porene af ben gamle Snbgong ftS
cnbnu1 i
Pior bramen, pbotimob
iOaabempufetS labtliggenbe ©ræb*
beloft nceften fffuler SRunbtngen af
bet gamle Sørpatti »mob ©pb.
3 en 2labning i ben beftlige
©ablntur er Sirfetloffem oppængt.
røurene er forfpnet meb fmuffe
©efimfer og t ben flabe Sorgadl
er ber en forsformet gorbpbnino.
33eb pber ©nbe af ©ibemmene er
opført Støttepiller.
Øprinbelig par Sirfen paft flabt
Soft og 9 fmaa, runbbuebe 93in*
buer, 3 t pber ©ibe af ©flibet og
3 i Soret. 3 ©tebet for biSfe bat
inbfat nogie turbelige firfantebe
SCinbuer, fom beb en iKeftaurering
i 1870 bleb afløft af be nubcerenbe fptbfe 3 erubinbuer, tre t pbert
©ibe af Sirfen.
3nbbenbig er Sirfen ret
fpar»
fomt ubflpret og 5 93fælfer, fom
ligger frit unber ijjbælbingerne for
at mobbirfe biSfeS 2 rpt mob Wlu*
rene, er jo langtfra nogen $rpb

for Sirfen. £bæ<bingerne er fpibs*
buebe; ber er to i ©fibet og en i
Soret. Sirfen er oberalt pbibfal*
fet, men unber Salfen er ber fun»
bet Walerier fra ca. 1250, pbor*
om røagmuS ißeterfen mebbeler:
„Sæt beb øbcrfte 9iffHitning
af

lignenbe 23orbt; unber ben er ©por
af tre ^eigener meb ©loricr om
føobcbcrne, en af bem polber
et
SorS i ben pøjre Sgaanb; pen ab
ißceggen er fiffert flere lignenbe
giguter, fom nu er bceffebe
af
føbætbingen. ©umben om gigurcr»

<8crflttinac Sltfe.

oftre iölur ober ©fibetS ipbcelbinger
n ©por af en malet 93orbt meb
fmuffc, romanffe Drnainenter, un*
ber 93orbten er Öebninget af en
SRceffe 9lreabcr, ber biftnof
ober
par omfluittet en gigur, fom §bcel*
bingenS 3 nbbpgning par forftprret.
2 il benftre paa bcn norbre Wnr
-
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ne bærer ©por af at pabe paft en
røbbrun gatbe ligefom i ©ajfø»
bing Sirfe."
Slltertablen par et røaleri
af
SpriftuS i ©ctfemane; en
©mgel
tommer meb 93in, mens en amben
ftøtter pam. 9lltertablen par bæ»
ret
fmuft ubftpret, men
faacel

Snitbcerfet fom ©talenet i)at Itbt
meget beb indbag »teftauirertng.
‘Proebifeftoien er ligefom 2lltertao*
lett fra bet 17. 2latbunbrebe, men
er et tarbeligere Sttitbærf.
2llterfalfen et i bet 18. 21ar bun»
brebe af gi bet ijertil fra Settinge
Strfe og bærer følgenbe SnbffrUt:
„©enne Sialf ocb S5ifcfj: er t il Se»
tinge Sirfe @ub t il 2Sre oc^» ©ie»
nigbeben t il Støtte forceret af fper
StøiSmug SimenSføn 2llrob od)1 S1« '
geborrig S^cobS ©atter 1663."

3 Sorets norbte bjørne ftaar
©•ranitbøbefonten, fom er ubijugget
meb fRebfnoninger. ©tesfimgbøbe»
fabet er meget gammelt, men uben
amben 3 nbffrift emb SBogftaberne 21.
6

.

21.

3 Sirfen er .bet ophængt en£ab»
le til ©linbe om 3, ber falbt
i
Srigen 1864.
3 Sirfegaarbsbiget bat bet rib»
ligere en Stømeften, fom oprinbelig
ijar ftaaet paa en ©rabboi i Stær»
beben og fom nu1 finbes i Slatio»

-
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nalmufceet.

Sen§ 3 nbffrift er:

„ 21fa gforbe ©rabmcerfer biéfe
efter 2 uti, Søn føn, og 2 u f i £a§lafs Sønner".
Sirfett tilboret 2lalboim. Steg»
nimge Sogn bar inbttl 1696 2ln»
nefs til fxrribsleb, men bleb faa
annefteret
t il Settinge, mebenS
føerribsleb lagbeS unber Støjfteb.
Sregninge Sirfe falbteS tibligere
©rønnegabe efter SanbSbgen af
famme Sfabn, og bet ffer enbnu,
at benne S&etegnelfe forefommer.

Østofte Kirke.
0 §tofte Sirte bor ligefom i)de
ben omliggenbe @gn i frø Sib pørt
unber SlbbebiSfen i røaribo S l o»
flet. Som fenere unber Snutpen»
borg og et rtu for et fpar Siar ft»
beat bleben felbejenbe.

ne og bebpcengenbe Segl, frem»
gaar bet, at Sirfen er bleben inb»
biet t il St. fjjeter ben 4. 3 u li
1345, men ben er opført 100 a 200
Siar tibltgere fom Slfliøfer foe en
Sræfirfe per paa Stebet.

ramibeformet Sag er en meget fe»
nere Silbpgning. Grnbbfbere er t
1656 tilbpgget fom Sbærffib mob
Slorb ben faafalbte „©anblpolms»
firfe" — ber bleb Jo førft i 1874
bpgget Sirfe i ©anbpolm,
puiS

OStofte R lrfe.

Sirfen flammer — ligefom gier»
tallet af bore SanbSbpfirfer fra
SSalbemai: ben Stores Sib1 og par
berfor opriinbelig paft flabt Sioft
og fmaa nmbbuebe SStnbucr.
Slf
et ipabebreb meb 12 SSifpcrS Slab»

Si irfen er fmui faabel beb fin
sppgningSform fom beb fin 93eltg»
genpeb paa et pøjt ipunft i Ser»
roenet og meb en ftor og frobig
Sirfegaarb, pelt omgibet af SJlur.
Set ftore, fmuffe Saarn meb pp»
-

127 -

93efolfntng pibtil pabibe maattet
føge Østofte Sirfe.
Set tibligere Sfaobenpu'S mob
Spb er nu ffilt fra Sirfen og be»
nptteS fom Cigfapel, pborefter Sir»
fen Par fin gnogamg gennem en

'.portal i Øaarnets ©eftfibe. ftoret
par palbrunib Slfflutning m:b Spor
af be oprinbelige runbbucbe ©in*
buer, fom tpbeligt fe» paa ooen*
ftaaenbe ©illebe. Øe gamle, fmuffe
©cfimfer er bebaret. Øber 2lpfie> er
ber Sfifertag mebenS Stor
og
Sfib iøbrigt er tegipængt. ftirfcns
røbe ©lunfeftensmure er bebaret
ufalfebe.
Øaarnet og kapellets
©abt er forfpnet meb fmuife ©lin*
binger. 3 ftoret* Spbf»be er oer
en ©cæfteinbgang og i SfibetS faa*
bel fom i ft orets ©lure fpores be
oprinbelige Øøre og ©inbuer. ©lan
fer Spor baa.be efter be gamfe,
fjøitftboenbe, runbbuebe ©inbuer og
efter nogle ftore fpibsbuese, ber
par bæret betpbeligt ftørre enb be
nubcerenbe SptbSbue*©inbuer,
ber
er inbfat paa be gamles ©labs,
efter at ©luren bar ubfplbt.
gør ftirfen bleb forfpnet meb
øaarn, par ber bceret et foerffilt
ftloffetaarn af Øræ, og man par
nplig funbet et ©ar EgetræSbjæl*
fer, fom fan fes at bære langt
ælbre enb ftirfen felb; be par ri«
meligbis port t il bet gafmle* ft i of*
fetaarn. Efter at bette er neb*
brubt, par ftlofferne en Øib paft
©labs i Øfftgablen. 3 ftorpbælbin*
gen finbes fra benne Øib to §ul*
ler, et paa pber Sibe, pborigen*
nem ftlofferebet er gøaet neb, faa
man funbe ftaa bag) Alteret og fo*
retage ftloffotingningen.
Jlaar unbtageS ©anbpotmsfir*
fen, ber par flabt ©ibsloft, er pe*
le ftirfen nu forfpnet meb §oæl*
binger. 3 ©egpnbelfen af ©albe*
mar 2ltteabagS ©egeringStib Pleb
§bælbingerne i Sfib og ftor bpg*
gel inb, og ben obenomtalte 3 «b*
bielfe t il St. ©eter par ba funbet
Steb. ©imelligbiS ftammer bet garn*'
le ftailfmaieri paa SlpftSpbælbingen
allerebe føa benne Øib; bet er beS*
boerre faafebeS øbelagt beb Øber*
maling, at bet iffe laber fig pelt
reftaurere. gra en fenere Øib, bel
pcnimob ©libten af bet *15be 2iar*
pirnbrebe, er be øbrige ftaifmale*

rier, fom man par funbet paa ftor*
pbælbingen, og fom ©ationalmu*
fæet i Efteraaret 1912 lob re*
ftaurere af gigurmalcr E ig il ©o*
tpe. Øisfe ©ilSeber fremtræber nu
meb bereS oprinbelige flare g.tr*
bet, og fun cnfelte partier beb
Siberne par bet bæret umuligt at
faa frem. Øer ffer bog iffe per*
beb nogen 2lprpbelfe i bet £cfe,
fom §bæloingerneS ©iHebcr efter
beres Snbpolb banner. Øe ubgør
nemlig
en fulbftænftg ©ibelpifto*
rie.
Øberft fer bi en ftrebS af
©ilieber fra Sfabelfen. ©i fer,
pborlebes @ub ffider ©anbene, faa

en ftrebs af Ørager. En af bem
bærer ftrone; bet er felbe ©lørfcts
gprfte og be anbre er pans ©leb*
pjælpcre.
©len alt bette ftræber pen imob
et ©illebe af ben fronebe ftriftuS,
ber øberft i 9lpfts fremtræber fom
bet famlenbe ©unit.
©aa ©lutene til begge Siber i
ftoret finbes be ©ilfeber, fom iffe
laber fig pelt reftaurere. Øet fan
bog fes, at ©illebet paa ben nor*
bre Sibe par fremftiHet ©agtens
9lrf; ber fes en Suge meb et ©ar
Øuer i. Øet anbet ©iHebe par jo*
reftiHet SErfeenglen ©lifaet, ber i

C ¿tofte ftirfcS 3nbre.

3 orben ftiger

frem, og pbwiebes
pan ffaber planterne, Øprene og
©lenneffene. Efter gremftilKngerne
af @ubs gormaning og af Spn*
befalbet, bifer et ©illebe, pborban
Sibet herefter formebe fig.
Eba
fpinber paa føaanoten,
mebenS
3lbam maa bulgge ben lillje ftain
og paSfe 3lben. 2lrbejbetS ©efbœr*
ligpeb illuftrereS bteb, at Ülbam
ftaar og paffer i mager 3 oelø, fom
iffe fan gibe nogen ftor 2lfgrøbe.
Sølen fom Sarsler om bet fom*
menbe fer bi faa nebenunberv palb*
bejs nebe i ipbælbingens ftappe*
fpibfer, en Øel af ©rofeterne.
Øg fom ©iOebe paa, pborlebes bet
onae ftabig ligger parat til at
opfluge bet gobe, fer bi neberft
-
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fin føranb polber ©ægten tit at
beje Sjælene paa. Enbbibere fes
paa ben fønbre Sibe et ©iHebe af
Slbrapam i gærb meb at ofre
3 faf; pan ftaar bøjet ober Øren*
gen, og Englen griber pans 8lrm
meb bet pæbebe Sbærb. Øet fjer*
be utpbelige ©iHebe foreftiHer ©e*
lifanen, btr efter Sagnet nærebe
ftine Unger meb fit eget ©lob. Øet
er SinbbiHebe paa, pborlebes ftri*
ftuS nærer ©lenigpeben meb fit
eget ©lob, pborlebes pan ou'cbe
fig for bon* Sfplb.
3 9lpfiS fer man paa ben garn*
le føbælbing ©efterne af et mæg*
tigt SiUebe af @u'b galoer, en
grentftilling af øreenigpeben, om*
gibet af Engle.

(St s45ar interest ante S i liebet ¡in*
be§ oberft i hjørnerne paa ben
forrefte ©ibe af Rorpbcelbingen.
Sa? bet ene Sidebe fes cn gam*
mel ©¡anb pan fit SøbSleje; cn
ung ©lani) ftaar po§ Pam og gri*
ber om nogie ©traaler, bet ub*
gaar fra b'en bøenbes ©Junb. Sis*
fe ©traaler, font er ben bøoes
Sjæl, fer man paa oet enbet S il*
lebe, ben unge røanb ubenfør en
Sorg aftebere til ©ubs engel, ber
bærer Sjælen in) til bet cbige
Sib. ØDer Sorgporten pænger et
Sbærb font ©etfærbigpebims Segn.
g)berligerc fanbteé ber paa ©iu*
ren foran Störet, Denbt ub mob
©¡enigjeben, et Sidebe af RriftuS
og be 12 2lpoftle, men bette er
iff c afbæftet.
Set er forftaaeligt, at bisfe S il*
leber par bæret af ftor Setpibning
t pine Siber, ba g olf pberfen lun*
be læfe eller ffribe. Set fremgaar
af SiilebcrneS gnbpoto, at be er
wbført af en norbiff Runftner, fom
par bæret opbaft og bpgtig t il fit
¡pberb. Øberalt i SiHeberne finbeS
norb'iffe ©Jotiber og ingen fpb*
lanbffc. ©aalebeS fer bi paa S il*
lebet af SpreneS og guglenes ©fa*
beffe en §jort, en ©totf, §ane og
§øne, ©æben, ber løber meb en
©aaS, og Uglen meb en ©lus i
Rløetne. S a<> Sidebet af Slager*
neS ©fabel-fe fer bi ©ran og gpr*
retræer, men ingen Salmer. Øg
pbor ©ab ffaber giftene i § ibet,
fes en 2lal og faa ubpræget nor*
biff et Spr fom en ©ælpunb.
Se beforatibe Stager er ganffe
fortrinlig gjort, gffe to af i>?m er
ens, og be er malet meb ejen*
bommeligt Sune. Sen Sort af
Stjern og ©peblabe, ber finbes
omfring Sidebet af ©bas ©fabel*
fe, er faa fmuf, at ber næppe paa
Rafclnalerier i nogen a-nlben banff
Rirfe- finbeg noget tilfbarenbe.
©eftaureringen bit efterpaanbenbli*
be fortfat, ibet S a lte t bag Stileret
ffaf bringes tilbage tit fin oprin*
belige ©fiffelfe meb Slinbinger i

©¡uren, pbor be gamle runnbuebe
Sinbuec par fibbet. Rirfens gamle
Rifte, ber frbber inbmuret per, bil
blibe taget ub og Sræbærfet ocb
Sibernc af Sllteret bil blibe fjer*
net, faa ber bliber fritftaaenbc ill*
tec meb „Øpergang" omfring.
©elbe Slltertablen er — ligejom

noget øftertanbff gnbtrpf; bog er
ber foran bet anbragt be öfter*
lanbffe ©øgelfe* og ©enfelfeSfar.
gubas, ber fibber længft tilpøjre,
er iffe t il at tage fejl af; pan
benber fit bro bejul be Slnfigtt bort
og fnuger i fin £aanb Sojen meb
be 30 ©ølbpenge. g Saggrunben

'fllterlaiMcn i CStofic Rirfe.

Sreebifcftolen — et rigt Sillebffæ*
rerarbejbe fra ©ofofotiben. ©JaS*
fibt ©getræ, fom i 1672 blcb ma*
let forfte ©ang. ©libterpartiet, pbis
©fiffelfer iffe er ©elief men ub*
ffaarne i fulb gigur, foreftiUer ben
pellige ©abber. RrifKiS fibber un*
ber :n Salbafin meb et pdt Sam
paa gabet foran fig. ©ogle Støb
ligger fprebt omfring paa bet bug*
bæffebe Sorb, fom ingenlunbe gør
—
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er ubffaaret to runbbuebe S 01' ^
ler. Øbenfor feS i bet minbre gelt
Rrifti Øpftanbelfe; man fer Riften,
pboraf Rrritus fbæber op i en
©fp, mebens be parniffflæbte ©o*
merfoloater tafter jig til gorben
eller flcrøter. ©Jedem ©øjlern: oeb
Slltertableng ©iber og obenooet
MSfe er ubffaaret be 4 ©bangeli*
fter. S i penbifer iøbrigt t il pos*
ftaaenbe Sidebe, ber giber bet beb*

ftc gnbtrpf af benne SUtertaoie,
fom gamffe bift i fm Ubførelfe et
ret ttaib, men bet er bog meb
Urette, at ben i en tibligere Sir«
febeffribelfe er betegnet fom et
tarbeligt Slrbefbe.
©ræbifeftoilen, ber er ubffaarei i
famme © til, par i fine gelter 4
fpmbolffe gigurer i Sroen bktfær.
bigpeben, §aabet og Sægebommen.
©ag Slltertablen pænger en gam«
mel Hælben SJieSfepagel fra 1759.
SReb ©ølb= og ©utbtxaab er ber
ubført et ftort ©roberi gaa ben,
foreftillenbe Striftu© paa torfet,
SUiaria og gopannes.
Se to fbære SRalmlpfeftager'paa
Sliteret er ffænfet i 1692 af Stif»
terne af ©rebffabet tnutpenborg,
©epefmeraab (Eggert ©priiftoffer b.
tnu tp og pans gru'e ©øfter £cr»
cpej beres ©aaben /er inbgraberet
paa ©tagerne, SigelebeS er tir»
fens følbforgplbte t a l f og S iff
ffænfet af gru ©öfter Sercpe. 811»
teifanben og bet forfølbebe Søbe»
fab er ffænfet af ©ognepræften
©robft t o f ob Slncper efter 46 81ar S
Sienefte per.
Søbefowten, bei ogfaa ffimteS
paa poSftaaenbe gnteriørbiHebe, er
af np Sato og uben gnieresfe.
Sen ftoie 3ReSfing»£pfetrone er
uben gnffription.
Unber Saarnpbælbingen er ber et
pulpitur meb Ørgel. Saarntummet
er aabent beb ©pibsbue inb til
©fibet, pborimob ber er iRlunbbue
mellem bette og to re t, og en fær
SUkllemtinp af ©pibs» og Stunbbue
inb til ©anbpo'Imsfirfen.
Saarnet er ^ forfpnet meb Upr og
2 tlo ffe r, pboraf ben ene er en
Ømftøbning fra 1824, mebens ben
anben bærer følgenbe gnffription:
„Senne tlo tfe er befoftet t il ©ubs
Eßirt)bel§
1596, ba gomf nu ©ofia ©piben»
ftjern toaar SIPbebiSfe oc gorfbaar
til benne titte " , føenbns ©aaben,

8©re oc ØStofte tprdes

en Siøgle,
©ibe.

fes paa tfoffenS

ene

g
gammel Sib ringebles til
©trifte pber Sørbag ©fterm. t i .
2, foi at pibfalbe be golf fra be
nærmeftliggenbe ©per, ber bilbe til
SUterS om ©ørtbogen, „at Sfene»
ften i tirfien om ©ønbagen iffe
fíat forpaleS, ag be ba om 2ør»
bagen labe fig oberpøre af ©ubs
Orbs Sienere, og annamme ben
pellige 3lbfolution. SRen be añore
fualiggenbe ©per tomme om Søn»
bagen betimelig", fom bet pebber
pos Srofel, og bibere: „ 8lHe Øns»
bage polbeS per ©ebebage, og ba
præ'bifes ©ørne lær bommen for Ung»
bommen, fa enbog; be ©amle, og
ba ej;aminer ej Ungfolf, fom agte
at gaae til bet pøfbærbige ©afra»
ment. Øm pøftibelige gefter [feer
gropræbiftn, SjøitneSfe og Slften»
fang, at Sjeneftebub fan og fom»
me t if tirte , fom ei fan tomme
til føøimesfe.
Øg paner af SlrilbS Sib bæret
efternæbnte, fom paa faabant ffulle
bare: 1) ©ognepræften, 2) tapel»
lanen, 3) Segnen, 4) ©foíemefte»
ren, fom lærer Ungbommen at læ»
fe og ffribe Sanft, famt bagligen
lærer bennem tatecpiSmuS meb
Sutperi gortlaringer, og i tirfe n
Ønsbage og pellige Sage at prp»
be ©angen meb ©folens Ungbom
ubi ©poret.
Øbinberne, naar be ginge til
tirfe , brugte ober biennom beres
©fiorter af abffiillige garber, at be
og paa anbte Siber bennom funbe
bruge at gaae ubi ulben bibere
©efoftning. Se og bel brugte til
©rpbelfe blanft ©ølb og forgplbt,
at naar ©aabaut bleb gammelt og
forflibt, buebe ©tpfferne at gfem»
me.
©nbelig ffal bi omtale be 4
gamle Sigften, fom er inblfat i to»
rets ©ibemure. Se tre af bem er
faa fliote og forbitrebe, at man
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iffe fan tpbe gnbffriften paaibem.
Slien ben fferbe, ber fibbec i ©pb»
fiben, par ligget aber ©ognepræ»
ften, ©robft g ø r g e n © p r i »
f t i e r n f e n, fom bøbe 1593 ef»
ter at pabe bæret ©ognepræft i
ØStofte fiben 1542 og ©røb ft i
guglfe $erreb fiben 1547. §an af»
løfte £ r. ©etper ©aaffe SBeHefuS,
ber af SRaribo tlofterraab bat an»
fat før ^Reformationen, men i
1527 meb ©b fot'ba'nbt fig til at
præbife ben ebangeliffe Sære, pbil»
fet pan herefter gførlbe i mange
8lor.
©cobft gørgen ©priftiernfen oar
en i fin Sib meget fremragenbe og
bellært SJianb. £an ffreb om fine
gorretninger i guglfe §erreb en
„©robftebog", pbonfra mange oær<
bifulbe piftorifte øplpsninger er
pentet. 9Ran' par beSbærre fun
IRogerts Slfffrifter af ben, metiens
Originalen er bortfommen. Sen
ælbfte t i t f i ’.bog i ØStofte er fra
1730 og Uben gnteresfe.
Set bar gørgen ©priftiernfen,
ber meb faa ftor ‘Jlibfæripeb brog
ømforg for, at „ben ugfubelige
SSialirtg" (talfmalerierne) i §erre<
bets tir fe r bleb oberfaifebe eller
paa anben SRaabe tilintetgfort.
Sliere roSbærbigt er bet at pan
btrfebe for en bebre gnbpegntng
af ftirfegaatibene, for at be los»
gaaenbe ©bin iffe ffu'lbe oprobe
Cigene, fom oet faa ofte ffete.
©nbbibene atbefbebe benne ffnge
©lobft i gælteSffab meo ©iwtjften i
SJlusfe §erteb for, at be mere bel»
pabembe Stirfer ffUlbe fomme be
fattige t ir fe r t il §fælp meb £aan,
for at bereS „©pgfælbigpeb" funbe
blibe afp'julpen.
ERogert ffriber om gørgen ©Pri»
ftiernfen, at pan bar „alt pbab en
©robft burbe bære: lærb, lobfijn»
big, retfinbig, arbefbfom, aarbaa»
gen, fagt/mobig, nibfær og fotnuf»
tig — en bprebat SRanb i en |aa
onb og liberlig Sib.

Skovlænge Kirke.
©foblænge ftirfe flammer
fra
ben romanffe ijkriobe og fyar li»
gefom be anbre gitønibi>ut»ftirfcr
ogrinbelig fjaft flabt Soft, fom fe»
nere et erftattet meb nogfe fmut»
fc føbælbinger. Sirfen, ber er og»
ført af røbe Stunfeften, fom nu
er obertalfebe, t)ar ogrinbelig fun
beftaaet af Sor og ©fif».
§et
gabltaffebe ©aabengus er tilbtjgget
fenere; men naar, beb man iffe,
man fabner i)er fom be flefte an»
bre ©teber 2>ata. Sotet er forft)»
net meb ftore fgibsbuebe ©inbuer,
men i ©fibet er enbnu grimme it»
geraanmebe ©inbuer, ber fer bob»
belt grelt u'b, forbi Sirfen ellers
er faa belfjofbt. Stan fer enbnu
9?icf)ierne efter be ogrinbelige r'unb»
briebe og minbre S inbuir. if?aa
Sorets ©gbfrbe finbes en meget
fmuf fo r ta l ober en nu1 tilmuret
gnbgang1og ober ben to fmaa ©in»
buesbuer, fom er forbunbet beb en
muret Søjle. Sloffen, ber v— fom
©itlebet bifer — f)ar fin ipiab® i
Øftgablen er fra Siben omfring
1460, men er ubm SlarStal.
Sirferummet gør et megfct ben»
ligt,
men noget ejenbommeligt
gnbtrgf beb fine Ijøje føbælbinqer
meb f)bib ©unb og runbijuggebe
røbe Dtibber.
Sirfens ftørfte ©ebærbigbebcr er
©ræbifeftolen og Slltertablen. ©roe»
Mfeftolen bærer i fire gelter ©il»
leberne af ©bangelifterne Støtf)æ»
us, Starens, Sucas og gobanneS.

©aabel ©tolen fom St)bi)imlen er
fmuft ubffaarne, og beb en Jte»
ftauration for nogle Siar fiben og»
malet gaant), men i libit for ffin»
nenbe garber
@n gnb ffrift for»

Ogfaa ben gragtfulbt ubffaarne
Slltertable er 1632 ffænfet af ©og»
negræft gens gacobfen fRiber op
l)anS Sjuftru. 3 ben meget ftore
Sables øberfte gelt fes SriftuS

«fooicrnnc Stirfe.
tæller, at ©ræbifeftalen af gens
gacobfen Sliber, ©ognegræft t il
©foblænge og ©furrebg, og fju»
ftru Slnna $ue, er ffænfet 1633
©u'b t il 9@re, Sirfen t il ©rgbelie
og ©ubs ©ørn tit et gobt 6 fS»
emgel.
—
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gaa Socfet meb gofjannes og Sta»
rie gaa bber fin ©ibe, bet neber»
fte gelt bifer SJabberborbet, og
beb ©iben af gelterne feS SriftuS',
Stofes og flgre Sigoftelffiffelfer.
©ag Sllterct er benftitlet et ftort
Sræepitafium ober bet gabmifbe

¿præftepar, fom berigebe og for*
ffønnebe beres S-irfe beb bisfe fto*
re ©aber;
bet I)Qt oprinbehg
ftaaet beb ,en of «Murene i Soret,
fjbor SGgteparret i f f ger' begrabet.
Set bar i pøj ©roe øgffeUgt, om
bette SJlinbcSmærfe ober SirfenS
93etgørere fwnbe blibe iftanbfat og
øpftiflct.
3 (©fibet pænger en SMalmlpfe*
trone, pbis 3/nbffrifi opipfer, at
ben 1709 er ffænfet S irfm af ¿gr.
SMogens 9tapr, ©ognepræft t il ©øl*
left eb, (Sfoblænge og ©ifrrebp, og
pans
æble
gubclffenbe Sjuften,
Barbara Sine SMuller, fom ligger
unber 511teret begrabet.
©nbelig f)ar Sirten 1907 faaet
ffcenfet et npt pulpitur og et
Sjarmowen af SMenigpetcn.
Snbtil 1634 uogiørbe ©fioblænge
og ©urrebt) et ¿paftorat; men bet
ncebnte Slår bleb oe ffilt; ©aure*
bp bleb lagt unber ifipue og ©fon*
længe unber ©øllefteb. 3 1692
bleb ber atter foretaget en 5 or an*
bring,
faalebeS
at
(Sfoblænge,
©urrebt) og ©øllefteb bleb et ¿Pa*
ftorat, ©nbelig benbte man 1842
tilbage til
ben gamle Droning
meb ©urrebt)^ fom SlnnefS t il ©fob*
længe, og ben ær fiben bibepolbt.
Slf ¿præftertv: ff al fun næbneS:
røelS Slnberfen ijebe, ber oat
fprreft l)er fra 1570 tit 1591, oar
en faare ftrittbar SManb. Sa pans
Segn en ©ang pabbe brillet i)am,
tog pjan en flem Sjæbn. ¿jan møb*
te Segnen paa 93ejen mellem ©fobo
længe og ©urrebt) og gab i)am
en faa far) bar ¡Hg Sragt ¿prpgl, at
Segnen maatte bæres pjem og
polbe ©engen i nogen Sib. 1779
bleb kræften ftæbnet for fprobfteret*
ten for at babe biet en Sjenefte*
fari til en gift Sone. SManben,
Die 33onbe, ber pabbe en ©aarb i
Sorpe, bar rømt af Canbet for ct

SMorb, og bu Sonen fenere bleo
fbanger meb Sjeneftefarlcn 3enS
3 pbe, biebe ¿præften oetn, ffønt
man iffe bibfte, om SManbm bar
bøb eller lebenbe, og ffønt ber iffe
bar foretaget ©filsmisfe,
Sen

3 enS 3 Jcob|Cn Sliber, ber ffæn*
febe baabe ¿præbifcftol cg Sllter*
table til Sfoblænge Sirfe,
bar
fPræft per fra 1598 til fin Sob
1634.
¿¡jan bar Søn af SSiffop
SMatpiaS SSejle i Dbenfe.

in tite af Sfobla'itge S irfe meb 'jSræbifeftot og Slitertatile.

bortrømte Die ¿Bonde opnaaebe fe*
nere Sknaabning og benbte pjem,
pborefter pan ftæbnebe baabe fin
Sone og kræften. ¿jborlcbeS bet
gif Sonen meb be to SJlænb bibeS
iffe; men ¿jr. Sliels pabbe nær
miftet baabe Sjole og Srabe, men
flap bog tilfibft meb en .Por 33øbe.
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WagnuS ©ørenfen Diapr,
ber
ffænfebe Spfefronen, bar ¿præft i
©øllcfteb*Sfoblænge fra 1697 til
1722; pans førfte Sone, ¿Barbara
Sine SJiuHer, en ¿præfteenfe
fra
¿jorSfunde,
bøbe 17C9 og bleb,
fom næbnt, begrabet unber Sltteret
i Sfoblænge Sirfe.

Gurrcby Kirke.
©urrebp bar inivtil 1634 Slnnefs
til ©fobtønge, bat herefter inbtil
1692 2lnneti til 5tpbe, bar fra
1692 til 1842 forenet meb ©Fob'«
Icertae og ©øllefteb og par filben
bæret 2lnneF£ til ©FobFænge.
@ur te bi) SfirFe er opført af røbe
aJhimieften, ber nu' er oberpbibte*
be. ©en pair oprimbelig beitaaet af
Slib og ifor meb flabt Soft og
rumbbuebe 9$inbuer.
©enere er
©oabenpuiet paa ©jjbfiben tilbpg*
get og ipbcelbinger inbmuret i ©fib
og ifor, fom famtibip par faaet
fpibsbmebn 93imbmet. SlUerfvbft —
antagefig 1797 er Sfirfen bleben
forfgmct meb bet uffønne ©inbings*
bærfstaam paa 93eftgabien.
l|3aa Dtorfbftben fer man,
fom
®iilebet bifer, embttu ©por af ben
gamle fportat ober ben forlængft
tilmiirebe ffbinbeinbgang, og baa*
bc per, paa ©ptøfflbea og i il or*
muren finber man tillige ©por af
be gamle rumbbuebe 93inbuer. ito*
rets ©abl er prpbet metb SSlcenbin*
ger og SCRurftenSfotfiringer;
bet
famme gcelber ©abien i 9Saaben*
puf et, fom er opført foran ben
gamle jnbgangSportal.
ffSaa ©fibets og Sforets igbælbin*
ger finbeS fRefter af SalFmalerier
og Ornamenter, famt paa ben ene
©ibe af Sorbuen Supøtø’emeS SSaa*
ben og paa ben amben en ipiabe,
ber fortæller, at SHrFens patron
ben pøfæble og belbaarne føerre
£ t. Oberft greberif Siipoto til

©ammelgaarb 1708 par labet S it*
Fen tftanbfætte og forfpne meb Dr*
namenter.

te fes en grejmftilltng af 2Ibra*
pam, ber er ifærb meb at ofre
3faf. ©ønnen Fnæler foran Offers

©utrebt) Sirfc.

ifkæbiFeftolen er gammel, men
tarbelig.
©aabet ben ®Tanit=©øbefont fom
bet ubpamrebe SWeSfrngbæEFen cir
af betpbelig Sliber. 3 bet fibftnæbn*
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borbet, Slbrapam ftaar meb et
(Drabeligt ©bærb i ben opløftebe
Spaanb og foroben fe§ en bebiwget
©fiffelfe, fom pol ber pan§ 2lrm
tilbage. 93eb ben erne ©ibe ftaar

©uffen, fem bliber ofret i Slebet
for 3 faf.
3 Soret fimbes en gammel rib*
ffaaret ©rcefteftol.
Slltertjblen bærer et ©ibsrelief
af ©isfens „Øifctylene i gmaus"
og er prijbet meb et S ritcififs for»
oben.
Sialfen bærer Suftote’ erneS
©aaben.
3 Soret ligger en ©rabften meb
følgeube 3 nbffrift:
Øerate ©ten
Ijaber ærlige og gribfrtygtige 9Ra»

trone ©Jaren grifsbatter Reimers
labet lægge til Slminbelfe aber
Ijenbes to falige ©lænb. øen før«*
fte Ijøjagtbare erfaren ©lanb gi)ti*
ftoffer SBulff, forrige Sigotefer irbi
0 benfe, fiben boebe og bøbe i
©olfstjabe Slnno 1650 ben 5. Øf*
tober i fit Slibers 43 Siar.
øen
anben ærlig og agtbare, bis og
belfotftambåg SJlanb ©labs glem»
menfen føerrebsfogeb i ©ønberf>er*
reb fom boelbe og bøbe i SBolS«
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l)abe 1695 ben 11. ©lorts i fit
Slibers 77 Siar. ©rib gibe bem en
æiefnlb øpftanbelfe.
3 øaarnet fjænger to StoflHr.
Øen ftore er omftøbt 1820 af ©amft
i Søben'iibn. Øen lille er 1640
ffænfet af gru Øorotljea ©lunf til
Søbal.
3 Sloffebjælfen ftaar SlarStaGet
1797, fybttfet antagelig ffal ftge, at
Saarnet er baafat i bet Siar.

Sandby Kirke.
©anbbp ftirfe i)øtte tibltgere un*
ber ©aroniet SpriftianSbal øg gif
beb føobebgaarbens Salg t il §ar*
benberg meb ober til bette. Sfirfen
aør ct fmult 3 ni)ttt)f og birfcr til*

ber i Sanbet. Dprinbelig par ben
fu r beftaaet af ©fib og Sor, fe*
nere er Saarnet — fom i ©lob*
fcetning til ©fibet par føbcelbing
— bpgget og ftbft ben liHc S il*

©tybmut finbes enbnu ben gamle
labe
©rccfteinbgang.
Se ftnaa
runbbuebe ©inbuer er forlængft
forfbunbne og erftattebe meb nog*
le alminbelige ligerammebe 93inbirt*

®anbtu) H itte.

lige ejenbommeligt beb be 4 Sfbifte,
ber er anbragt i SaaimetS Sag.
Sen er opført af røbe ©lumfeften,
ber nu er oberpbibtebe. Sens fla*
be Soft og ©porene af ble gamle
runbbitebe ©irtouer fortæller, at
ben pører til ben celbfte Sfirfeftil

btygning bag SToeet.
©aa 9lorbp*
ben af Sfibet fes enbnu ©or tal en
ober ben
tilmur ebe Sbiribieinb*
gang.
©ianbsinbgancen bar gen*
nem ©aiabettpufet paa ©tybfiben,
ogfaa ben er nn tilmuret, men
©ortalen er bebaret. 3
SforetS
—
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er, fom iffe er nogen ©rpb for
Sfiatien.
3 nbgamgen er nu i ©eftfiben
gennem Saarnet.
3 bette finbes
en ftor IH otte fra 1567 meb 3 nb*
ffriften: „9laar ®ub er meb os,
&bo er ba irnob os?" ©aa Saar*

netg Soft finbeg fRefterne af et
fint ubffaaret ©alleri i iRenæfan«
ceftil; blet f)ar tibiigere ftaaet om
i>et gamle Ørgel, ber bar anbragt
øberft i Størbu en meb 3 tregang fra
ffkæbifeftolen. 3 b it oberpbælbelbe
Sajarnrum finbeg inbmumt to fto«
re Sigfteni, ber tibiigere por lig«
get i Storgulbet. Øen ene er ober
9U d 5 ©incent Suuge t il Slbfer«
ftrup og pamg føuftru Statprine 910«
fengaarb, fom bar ©øftecbatter til
ben mægtige ©ifp Sage Urne.
9tielg ©incent Sunge fom gennem
bette Slægtffab tit 9Jiagt og 2Gre.
§an bleb SRebtem af fRigetg tRtøab,
og birfebe t)er fom be fatolffe ©i«
ffopperg paanbgangne 9Ranb; ban
bar faalebeg meb at bømme føang
Øaufen og bar beguben ibrig for
©ebtagelfen af flere ©eftemmeifer
til ©efæmpelfe af Sutperanigmen.
§an bar enbbibere meb blanbt be
SRiggraaber, fom unber golferejg«
ningen 1535 bleb fængglet og ført
foin ganger t il føolften. Stanet efter
flap pian fr i mob at fbcerge Øro«
ffabgeb til ©ptiftian ben Ørebie.
Slielg Sunge arbebe Slbferftrup ef«
ter ftn gaber og føbte eller ar«
bebe ogfaa fenere ©rimfteb (gre«
berifgbal). f)3aa Sigftienen ftaar:
tøerunber ligger ærlig og belbpr«
big 9Ranb 9tielg ©incent Sunge
t il Slperftnfp i Saalanb, fom boebe
per meb fære iguftru Statrtne 9to«
fengaarb. §an fif en ærlig og gub«
frpgtig Ubgang af benne ©erben".
Øen anben Sig,ften er anffaffet
af geng ©illumfen i ©anbbp, ber
bøbe 1670. 2lf ben noget utpbelige
gnbffrift- fremgoar at ©tenen fe«
nere er obergaaet tit anbre; ber
næbneg faatebeg en geppe 5Rag«
mugfen; men om be alle er ble«
ben begrebet unber ben bibeg iffe.
gnbffriften flutter meb en gorban«
belfe ober ben, fom bober at
finitte ©tenen fra beng ©labg i
SHrfeguIbet.
Sttrfeng fornemfte ©ep belfe er
©ræbifeftolen, et ppperligt ©tlleb*
ffærerarbefbe;
ben er 1632 ffæn«

tet Stirfcn af beng
babærenbe
©ræft, § r. Saurip fjjanfen ©run,
bur tibiigere pabbe bæret fReftor i
©afffob;
pan bar fobt 1601 og
bar ©ræft i ©anbbt) fra 1629 til
1644.
3 St)bi)imlen finbe'g en
Øuc og Gpriftian
ben gjerbeg
SRabnetræf. ©toleng ©iber er inb«

©ibe af Storfet. gjerbe gelt bifer
Dpftanbelfen; ©agten er fttjrtet til
gorben, flagen af gotfærbelfe;
men i ©tebet for at labe ©ngien
løfte ©tenen fra ©råben, laber
Stunftneren ben løfte Saaget af en
Stifte. §an bar aabenbart iffe
anet, at Stiften bar et ufenbt

Sitrfeitg gnbre: ©ræbifeftoten.

belt i gelter. 3 bit førfte fer man
9lbam og ©ba unber Stunbffabeng
Øræ, (tborfra Slangcng føobeb ftif«
fer frem, pbiffenbe til ©ba. Set
onbet gelt bifer gnbffibnirigen t
Sirten; en lang fRæfife af Øpr, § i '
fte, elefanter, ©eber o. m. a. er
Peb at gaa om ©orb og al«
lerbageft tommer iRoup felb. Øre«
bie gelt
foreftillar Stbrgfæftelfen
meb ©larie og gopanneg paa t)ber
-
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©egreb i gøbelanb paa Strifti
øib. ©ibfte gelt foreftiHer fjjim«
melfarten; man fer grelfereng Sen
forfbinbe i ©Iperne mebeng 2lpoft«
tene fnælenbe ræffer
fpænberne
imob paim.
2lltertabten er et fmuft ©Web«
ffærerairbejibe, ligelebeg fra Gpri«
ftian ben gjerbeg Øib ben bærer
gnitialerne 3. IR. og St. S., an«
tagelig be nu ufeniUe ©ibereg gor«

bogftaber. Sablen» oprinbelige 9Jlib*
tergarti et fjernet og erftattet meb
et nt»ere SCNa'leri af Striftug.
Unber Sioret gar ber bæret et
©rabfagel, fom 2lnna Sunge og
Ijenbeg SOianb Simib ©tenfen til
©rimfteb inbrettebe onrfring beb
1600; bet er nu luffet. 93ag 2tlte=
ret finbeg ©acriftiet, Siirfen» gng*
fte 2>el, gbcrunber Snutterne til
Ggriftiangbal gar gaft en ©egra*
belfe. 3 ©acriftietg ene ©lur fin-'
beg et 9tmn, luffet meb en lille
ftcerft jernbeflaaet S)ør, gbos Siir*
feng gellige Siar tibligere gar bæ*
ret ogbebaret, i ben anben ©æg
finbeg et aabent 9tum til 9tøgel*
fefarrene, og ube i ©aabengufet
finbeg et tilfbarenbe tit ©iebanbg*
ftaalen.
©aa Slirfegaarben beb Slirfeng
Sfiorbmut finbeg gamilien Song
©egrabelfe og i felbe Sfirfemuten
er tobfat en ftor ©larmortable, ber
beretter at ger gbiter Gtatgroab
©imon 9lnberfen Somg t il grebe*
rtfgbal og begge gang føuftruer.
©eb Slirfeng norbøftre bjørne gbi*
ler ' ©afffobfrebfeng
mangeaarige
golfetinggmanb
©eber ©eberfen
Subbig bøb 1879. ©aa ©råben
finbeg en ©linbeften, ber fortæller,
at en Sirebg af ©leninggfælfer og
©enner rejfte ©linbet fom S af for
gang ©irffomgeb for ben folfetige
©ag.
gnbtil 1679 bar ©anbbg et felb*
ftænbigt Sialb, men bette 9lar bleb
bet tillagt ©iffoggen, gborbeb Sfal*

bet fünf neb t il at blibe et ©i*
cepaftorat 09 bet-5 Snbtœgter bleb
brtpbciigt inbffrcenfebe.

fra 1729 tit 1752. §an maatte
nunlig
beb Gb fralægge fig et
Sibinbemenneffeg Sigtelfe for Utugt

311tert aulen.
©ræftegiftoricn er uben friørre
Snteregfe. ©left omtalt er § r. ®re*
gerg genfen, ber bar ©ræft ger
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og for at bære gaber tit genbeg
©arn.
$a gun gbermere gabbe
aflibet ©arnet, bleb gun genrettet.

Holeby Kirke.
•fjolcbb Si irfe cr ifte »ibere anfe=
lig, men maa regne» meb blanM be
ælbfte loQartbffe Sirfer. Sen bot
i fatolff Sib inbbiet t il ©t. ©prp*
foftomus, pbt» 9lobn fanbteS paa
ben gamle Slltertable, ber bleb fas*
feret efter ^Reformationen. Sen an*
ben Slltertabie,
ber anffaffebeS
1590, foftebe 8% Saler t il ©neb*
feren og 32 Saler 24 ©f. t il Sla*
leren; ben nubærenbe Hltertable er
et tarbeligt npere røaleti af Sriftus
t»aa Sorfet, omgibet af en Sræ*
ramme, ber er malet fom imiteret
SJlormor. $aa be gamle ©tole, fom
forlængft er ffernebe, bar ubffaa*
ret SCRunfe« og 2lbebi§fepiobeber famt
9lar§tallet 1504.
Sirfen tilpører ©øpolt. Sen be*
ftaar af ©fib og Sor, famt et langt
pngre SaabenpuS mob ©pb, alt*
fammen opfort af røbe røunfeften.
Saa iRorbfiben fe§ enbnu ben frnuf*
fe Sortalinbfatning ober ben gamle
forlængft tilmurebe Sbinbeinbgang.
SigelebeS er ber ©por i 9Jluren af
en ifjræfteinbgang paa ©pbfiben af
Soret. Sinbuerne fibber ufæbban*
lig pøjt. gorbpbningerne i SJluren,
pbor be gamle runbbuebe Stnbuer
par fibbet, fe§ baabe Ubbenbig og
inbbenbig fra.
Ser bleb i 1718 anbragt et Saatn
af 93inbing»bærf paa Sirfen. S tift*
amtmanb Sppou lob bet bpgge, og
pan§ ©øn ffænfebe Sirfefloffen i
1746. SUlen bet bifte ftg faa,
at
Saarnet ilfe funbe polbe t il Sipitel*

fen beb Slofferingning, og bet
maatte igen nebbrpbes. Sloffen er
nu anbragt i ben beftlige @abl.
StrfenS 3nbgang er gennem Saa*
benpufet. §er finbeS i SRuren inb*
fat en Sigften fra ©lutningen af
bet 16. 2larpunbrebe ober „erlig oc

2lar» tallet 1581. Sræbifeftolen er
et gammelt ©nitbærf meb latinffe
©friftsfprog.
Søbefonten er
af
SRarmor og ufæbbanlig flor; bens
Rulning er opfplbt meb Sement.
Sleberft i Sirfen er ber et Ude ifjul*
pitur, pborpaa ftaar et lide Drgel.

belact SRanb §et SRogenS lieber*
fen, forbum £erreb§(fogeb) ober
ØjuQlfe iperreb".
S Sirfen finbes ingen ¡pbælbin*
ger; baabe ©fib og Sor par flabt
Soft, og er ffilt beb runb
Sor*
bue.
Slltertablen par bi omtalt
oben'or. Spfeftagerne er forfpnet
meb Sog,laber og Somærfer famt

3 Soret» Silur er inbfat en Sig*
ften, pbis Snbffrift fortæller:

—
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„Sette ©obefammer pører ben
@ub§ SJlanb § r. Snib 3ørø£nfen
§olmer til, fom toaar føb paa (SHie*
polm i Slefinb ben 13. 3nni 8ln*
no 1648. Seponerit 2lnno 1670,
falbeb til 3 elb*Sccft i ben ffaan*
ffe Srtg ben 26. Sluiguft 2lnno 1676.
Sommen i ggteffab meb falig Si*

bricp Slenfelg (Sfterlcbcrffe ben bl)»
berige Slatrone ©lifabetp SBttlf i
Sftpføbing 24. 9Jlaj 1677."
£an bieb Soguepræft i ipolebp
Surfø 1680, bøbe 1708 og pbiler
per fammen meb fin Sjuftru og be»
bere» Søm.
Spån flagebe ober, at pan§ gor*
gænger Spang Spanfen pabbe bæret
faa boben, at pan iffe efterlob ftg
noget ffrtftlig t om Sfirfeforretnin»
gerne i be pifte 20 Siar af pang
Cftnbebgtib. Sar Spr. Spolmerg gor*
gænger flem i benne Spenfeenbe, faa
bieb pang efterfølger — pang Søn
Diibericp Spolmer — bærre i anben
Spenfeenbe. SRoljbe ffriber, at Sk*
nigpeberne maatte „nøjeg" meb bet»
te „forbilbebe Spobeb" fra 1706 til
1735 og citerer om pam følgenbe
farafteriftiffe Sfriftgfprog: i. Slo*
febog 9,21. Dg pan braf af Si*
nen og bieb brufien og blottebe

fip ofb. Drbfpr. 20,1. S in gør en
Spotter, ftærf D ti! gør en Sartner.
Siracp' 42,18. Se iffe til nogen
for Dejligpebg Sfplb, fæt big iffe
mibt iblanbt Sfbinber."
Se bette er jo ogfaa en Slagg
Siografi.
Seb ben beftlige Sibe af Saa»
benpuf et ligger en ©rabften ober
Sræften Sperman gugtfang (1735—
1779) fom i en Sliber af penbeb
60 Siar giftebe ftg for 3. ©ang.
Sigelebeg fimbeg paa Sirfegaarben
en ©rabften ober fßaftor g . SI
Sraeg, ber bøbe per 1831.
©mbbibere par ber t Wirten lig*
get en ©rabften ober falig Snger
Spangbatter, føbt i Saagerup Sßrce*
ftegaarb 1638, en Søfter til ben
Saftor Spang Spangføn, pbig belbe»
barebe Sigften finbeg i Saagerup
SHrfe. Spenbeg ©rabften maa nu en*
ten bære bortfommen eller pelt op*

—
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flibt, tpi bi par iffe funnet finbe
ben. Sputt bar førft. gift i 4 Slat
meb gørgen Spanien, ber bøbe fom
Sræft i Spolebp unber Sbenffefri*
frigen, og herefter bar purn gift i
22 Siar cneb ben obenomtalte bob*
ne §ang Spanfen, og fab ettbelig
6 nfe i 20 Siar. Seb penbeg Srpl*
lup meb' Spr. Sørgen bigtebe Senbt
©rtcifen følgenbe Serglinjer, pbig
forrefte Sogftaber tilfammen ubgør
pang Sabn:
SaabeSølb og ®ulb langt obetgaar
<£n §uftru from og bpbig.
Stu beb jeg ben, ber flig een taar
Ser er bor iperre Ipbig;
$pi bet er §r. 3ørgen Spanien,
Sn SSroeft alt ttl ®ub8 8Cre.
9tet Qnger SpanSbatter panS Sen
3a ffal pans §uftru bære.
eprtft', lab bem læng’ at lebe maa
©aa frpbelig ttlfummen
©btnbelia bia tjen* ba
Slu og i Stmmerip. Simen.

Bursø Kirke
©urfo Slirfe, lier tilpører ejeren
af Søpolt, er bpgget paa famme
©taabe fom Sirønge Slirfe og an*
tagelig paa fainme Sib, i 33egpn*
6clim
af bet 15>e Slarpunbrebe.
Siirfen bar i ben fatolffe Sib trøb»»
biet 11 ©t. SionpfiuS. Sen er op«
ført af robe ©tunfeften og beftaiar
af ©fib, Sior og ©aaftmpuS —
intet Saarn. SBaabenpufet, bet ben«
ber mob Sp> og par Spbælbing, er
bog førft bpgget beb en ©eftanta*
tion i 70’ erne, ba Siirfen ogfaa
fif np Siloffe. Stenne bærer 2lab§>
tallet 1877 i Romertal, Ipaa Siir«
fens ©orbfibe feS ben tilmurebc
Sibinbe*3ttbgan>g. ®eb Slrfiteftuten
fortjener færlig be fmuife, tnnft«
færbigt murebe ©efimfer at frem«
pæbes. SSeflageligt nof par Siirfen
iffc faaiebeS fom Sirønge bebaret
fine oprinbelige fmuffe, runbbuebe
SSinbuer, meb blpinbfa'ttebe ©tøber.
©tin pat bel ønffet riO'get ntere Sp§
enb. bisfe gab Slbgang for og par
inbf.it ftøirre 93inbuer paa
be
gamles ifjlabs, ganffe otbinære
jernrammebe ©immer. 3 Sorets
Oftgabl bleb bet gamle ©inbue bog
fim tilmuret, og per fer man ben
fmuffe gorm, fom ©itiløuertte op*
rinbelig pabbe. ©anffe efenbomme*
ligt er bet, at ©turen unben: be
3 Sotbrnbuer er tilpugget l ©e*
lief meb en føilbføjle fra ©inbui«
erne nebefter. Se gamle fo rta l*
indfatninger er bebaret mob ©orb
og ©pb.

©aabe Sior og ©fib par flabt
Soft. S ir
er runbbuet ©turaab*
ning mellem Sior og ©fib, ag i
Si orets ene bjørne er ber en HHe

obcrft cn gremftilling .af ©utos Oje
meb ftærfe ©traaler til alle Si*
ber. „ 3 epoba" ftaar ber meb pe*
braiffe ©frifttegn paa bette ©ta*

SBuriø it irfe.

efôtrû SMabning i
røuren meb
Srappe ub tií ißrcebifeftolen t <&tu
bd.
Slítertabíen er ftœrft befirmet meb
Sebber*
og
WesfimgoTnamenter,
gianffe fmuft ubbamrebe.
Senne
9iamme inofatter d tarbeligt 'Dia«
Icri af ShïfluS i ©etfemane, og
-
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icri. 2Utereté røaimlpfettager er fra
1615.
^ræbifejtolen er (igefoin otteret
befiaact meb u'bbamprbe Jobber*
Ornamenter og bærer bd 2 ii|otø*
ffe tBûûiben, pbilfet laber formod,
at be er ffænfebe af Stiftamtmanb
Sitpoto,
fom føbte (Søljolt 16901

og bocbe ber til fin Søb 1722. foltningen faite fig imob bet og bortoifie pan SRorlen 3knftermanbg
ipQQ Siorctg ®lur tic o ben ene fif SReopolb af Siirfeng gfer, faa 33oterffe, Slgnete, fra Sllterborbct
Sibe of Eliteret er et temmelig ber i ©tebet for bleb anfat refibe« og fom af ben ©rumb i ffarp
baorligt Sialfmaleri of ®ub gaDer renac Siapcllancr, fom fbarete en ©trib mcb SSenftermanb, ber fab
polbenbe Siriftug paa Siorfet for1
' aarlig Slfgift til 33rccften i føole« fom en mœgtig §erremanb paa
©agen bleb tilfibft
an fig. Seguben er ber paa 9Jiu« bp. Ser bcretleé, al Slnberg gør« Sîrangegaarb.
ren malet en af be faafalbte 33ie« aenf:n SRaag, ber bar ipræft per inbanfet for Sîongen, ber a fg jo rk
ibet
fra
1583 til 1618, og fom er ben i §erremanaenô gabor,
banbgplctter".
ifSaa ben amben ©toe of Stileret næbnt paa Slltorfalfcn — plubfelig pan ubfteble et Siongcbrrb om
er ber et inbmuret ©tab, pbor
man — fom bet £)ar bæret brugt
fra gammel Sib — øpbeoarer Sil«
terbæger, SSrøbbaffe og 33infanbc
m. b. Sif Sllterbægcnet er (un go«
fc>en antit, rnebeng ©faalen er fra
1842. 33i finbcr paa goben føl«
gunbe gnffriptiom:
„Slnno 1609 paf ber erlig ocb
belbprbig 9Ranb g iile r Sirufob af
33urfø tabet befoftc benne Sfalcf og
S i fep met gorgplbning ocp Sir«
beibgløn øcp peberlig ocp toeDert
SJlanb .^er
Slnberg gørgenføn,
Scgnepreft er famme ©teb paf ber
gifbit Sølbit pertil ocp1 bet forerit
til 33urføe Siirtfe til en cbig gpu«
fommdfe."
Seguben er ber inbgraoeret ©il«
ler ftrufobg og Sguftru 'Oiagbalene
Sinbenobg 38aabener. Set bar ben«
ne Siruf,ob, ber efebe .pobeogaar«
ben gøllerupgaarb i 33mrfø.
Søbefonten er af SJlarmor og
ufæbibanlig ftor og frnuf. Sen par
gorm fom et færmpemægfitøt 33æ«
ger, 8«fantet og meb goben ftaa«
enbc nebe i en gorbpbrting i ©uf«
bet foran ben titmmrebe Sør i
Siirfeng
SJorbfibe.
UbpUgnirtgen
(gotiff © til) er oberorbentlig bel«
ubført, faabel pbab gormen an«
gaar fom meb Sjenfpn til be 33la«
C urøø ftirteø gnb re mcb ‘U rcebifeftøl og Slltcrtaulc.
be i 9P:lief, ber prpber gonten.
Sfeberft i ft irfen er ber et HMpi« bleb blinb, forbi pan oar færlig Slbcleng ®o ler ff et ffulbe bære an«
tur pbor bet lille mp Drgel ftaar. birffom for at faa Siongeng 33e« beriebeg ftidet enb anbre ufæbeli«
33urfø bar fra ^Reformationen et foling om SJeblæggelfe af Sirønge ge gruentimmere. gøbrigt pabbe
ffSaftorat for fig meb Sirønge til Siirfe gentaget. 33agefter bar pan nol nogle af i)3ræfteng gorgængere
Slnmefg, inbtil bet 1635 lagbe§ til lige faa ibrig for at faa 33efalin« intet at lafce SJlorten SSenffermanb
§oiebp.
gen oppæbet, og bet Ipffebeg bo pøre, tpi IRpobe fortæller om Sia«
Slllerebe beb ftongebreb af 1577 ogfaa, men om bet pjalp paa pellanen Spang ffiiborg, at ©tegerg
bar tøt bleben paabubt,
33ut« ©pnet,
beretter ipiftorien , intet Segn 1575 fandt prm i Slagbæn«
fø ffuloe bære Slnnefg 'i l føolebp om.
gorøbrigt bar famme ipræft fen pog fin Sgige. IRpabe tilføjer:
og Sirønge Siirft! luffeg, men 33e« en brao og mpnbig SRanb. 1588 Ubfalbet fenbeg iffe. — SRen ben
-
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upelbige Sapeltan bkb formobent»
lig fufpenberet.
0m be obrige fßrcefter penbifeâ
lit § oie bp.
$aa Sanbemobet i Waribo Sin«
no 1567 gab Longen* Sensmauib
Sllbret Dje 93efaling til, ai aille
Sirferrte paa SoUanb fCulbe fpnes
og Sortegnclfe optageè ober be
Wangfer og SSroft, ber fanbte».
$en fgmtibige 'ßrobft Sorgen 6pri»
ftiernfen ffriber i fin SSifitatSbog
perorn:
,,23eb benne 2)ifrtats bleb iblatiM
alle guglfe iperrebs Strier S u r»
f o befimben at bœre ben armefte
og meft forfaiture. 93Urf0 Wcenb
gäbe 15 Sfonber 01, font falbeê
ültminbèol, at fiemme og bemtne
ober, f)e(ft om Sarbagen, bbtifet
01 bar bebte at burge S til Sir»
fen§ 23pgmng".
$e bar attfaa itfe bceret 2lfboIb§»
moettb i Swrfo bengiong,. og be
bebbleb at „flemme og bemnte"
trobs 2?raoften§ $aataie, tf)i pan
cr utilfrebs meb bem ogfaa efter

fin iBiptatê 1578. 2>a flagebe 2$roe»
ften ober, at Sonberne i 93urf0
iffe bifbe fore pans Sirfctienbe til
bam, men ban maatte felb pente
ben paa Warfen.

tOtannoc døbefonten i ©urdø ftitre.
3 t>erc* beretning
til
£enê*
monden
om SHrfefttruet
¡'trioer
(ßroofterrte (1586) om ©urfø SHrfe
bl. a.:
„Tenne fttjrde er møgit arm,

—

142 —

ganbffe oc albeliS Spgfelbtg oc
tBraftpafftig paa Wur, Sag, 93iel»
tier, ©patter, Slotfepufet, 28oben»
pufet, Sprcfelofft, ©tote, Slltarfle»
ber, Ciufeftager, Stfte oc ©faff att
foruore ubi SprcfenS Saldt, © iff
oc WeSfe fleber etc. etc. 0c ffal
berate Sprite iefe fomme til
fin
rette 23pgb og igeffb met punwebe
balers befoftning oc mere.
Sprifen baffit'er ubi forcaab aff
egen inbfomft 18 baler. Stem nop
33 baler, font ©ognemenbe ptffuer
feg met fcriffteligen forplictebe at
toille fotpielpe til SprifenS 93pg»
tting. 0c paffuer ©ognepreeften §r.
Slnbers Waa§ breffttit ubi Slntuorb,
IpbenbtS' ocfaa oat bet, forepet er".
Gfnbelig flagebe fprobfterne og»
faa ober, at Sirfegaatben fun bat
pegnet meb Ife rn , ber iffe funbe
binbre, at ©bin breo inb og om»
roibebe ©rabene, pbotfot be belter
om, „at ben cpriftne 0ffrigpeb btl»
be oberbeje og betoenfe faabtn Se)»
ligpcb, at cpriftne WeratefferS Sig
og ©robe maatte blibe meb §reb
og 8©rligpebv font bet b0r fig".

Taars Kirke.
2>en fmuft reftaurerebe Saoré
tirfe , ber ligger fao lunt imellem
i)øje 2ræer, pører til be allerælbfte
paa Sollanb. $et fan piftoriff paa*
bifeg, at ber aOerebe 9tar
1119
bleb wbbelt 9lflab før at famle inb
til tirteng Sftanbfcettelfe, og ben
er ba formobemtlig bpgget af be
førft’ triftn e i benne Sambgbel og
inbbiet til ©t. 9lnbreag. Sen er
fenere ombpgget af ©iffop1 9lbfalon
og opført af røbe ©tunfefien,
et
©tateriale man jo iffe fenbte før
pang Sib.
tirfe n par i ælbre Sib npbt ftor
Slnfeelfe; tpi foruben i 1119 er ber
flere ©ange fenere ubftcbt 9lfiabg*
brebc til gorbel for ben, faalebeg
i 1362, ba Sdfperne i 3pm, 3pl*
lanb og ©faane lobebe 40 Sages
©pnbg’orlabelfe til alle, fom bilbc
forære tirfe n 3otb og Sjuife, 2pg,
tlæber o. lign. eller bilbe
føge
©tegfe per. 1417 gabeg 9lflab til
gorbel for 9lnffaffelfe af et npt 911*
ter i tirfe n .
g)berligere er
er
9lfTabgbrebe fra
1434, 1477 og
1502. ©teb Unbtagelfe af bet ælb*
fte fra 1119 opbebareg alk 9lflabg*
brebeme paa Ørebpgaarb.
tirfe n
tilpører ©aroniet ©uibborglanb,
fom ogfaa par 9Gren af, at ben er
faa belbebaret og nabnlig beb fe*
nere 2iber§ Oleftaurering meget for*
ftagenbe bepanblet, faalebeg 1859
—61, pbilfe 9largtal finbeg
paa
Saarnmureme tillige meb 91ar gtallet
1668 og 6. 93. 93. $. (b. b. f.

©priftian Ulricp b. ^arftaU t il ©er*
ritggaarb).
tirfe n par oprinbelig paft flabt
Soft og er fenere bleben forfpnet

3 mbgang gennem 2aarnet§ beftlige
©tur, pbor ber fimbeg en fmuf
fpiibgbuet ©ortal. føele
tirfeng
Sængbe er ca. 29 ©teter, og 2aar*

5aarg tirfe .

meb Jaarn og føbælb'mgcr.
©aa
©p'bfiben er et npere ©aabenpug,
ber nu er inbrettet tit Sigfapel,
efter at tirfe n i 1859 par faaet
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netg £øjbe ca. 23 ©teter, bet fif
beb ©cftauraiiomcn 1859—61 taffe*
be ©able.
©turene par oberer»
bentlig fmeiffe ©efnnfcr og gorfi*

ringer. San Sîorbfibcn fer
man
cnbnu portalen ober ben forlænget
tilmurebe Sbinbeinbgang. 2igclebc§
fer man i SJhtrene Spor af be
gamle fmaa og pøjtfibenbc, runb*
bliebe Sinbucr.
0e nnbeerenbe
fpibêbuebe Snnbuer' er hieben mb*
fat famtibig meb, ai £bœlbingcrne
bleb inbbpggebe. Saa bon inbben*
bige ©ibc af burene ober fpbcel*
bingernc fer man enbnu be runb*
buebe '©¡ .buer? 'piab'er faabel fom
be gamle Sjœlfepnller og Hefter af
Ornamenter,. malebe paa
tpnbe.
glat Salfpubg meb røbe og gule
garber. øet er bog fun paa ben
norbre Whtr, man enbnu finbet ^en
3 gob brebc Sort af fmuft flpn*
gebe comanffe Ørnamentcr,
pbi»
© til bifer, at Svalingen maa bære
ubført i Øiben omfring 1250.
Sirfen par et fmuit og rummen
ligt gnbre præget af SelpSningen
fra be fulørtc fRarber, fom er inb*
fat i Sinbucrne. Saabe ©!tb, t o r
og Øaarn er oberpbælbebe, og ber
er Sibbeplabfer ogfaa i
Øaarn*
rummet. Øbær» ober to re t er bei
et ppnteligt jerngitter, fom
blcb
fipttet pertil fra ben tibligere t ir *
fe i SigSnæS; bet er fra 1702 og
bærer 2cpnerne» Saabcn. g Stlter*
boirbct blcb ber i fin Øib i
en
gorbpbning, fom bar bæffet meb
en SJiarm or ften, funbet et
©frin
meb „StelUbier af be 11000« gom*
'ruer eller af ©t. jopanroeS’ é Slrm"
(Saaffrift: be braepio ©aneti go*
panniè) ; bette opbebareè nu i Sca*
tionalmufæet. Slltertablen, pboraf
fcÉrlig Øberbelen er pænt forarbejd
bet, par et efter Senbereé
©føn
gobt ubført røaleri af italienff
©fole, foreftiHenbe triftitô tilborbô
meb Øifciplene i (Smauê (2uc. 24,
30—31). Øet er føbt af Ubenrtgé*
minifter fRofenørn*2epn paa en Plej*
fe i Øpfflanb 1860. ©fønt bet er
ganffe fmuft, foretræffer man bog
nu at faa bet ombpttet meb ben
gamle ubffaame SUtertable, fom
opbebare§ paa Serritégaarb,
og
fom bi berfor bringer et gotogra*

fi af i benne gorbinbelfc.
Øen gamle SUtertable par paft
Slab» i SOlaibøHe tirfe , inbtil ben*
ne fif fin np SUtertable for
25
Siar fiben. Øprinbelig ftammer ben
fra tapellet paa Ørebpgaarb, fom
ogfaa gnbffriften angiber:
„Slnno 1638 paffuer erlig oc bel*
bprbig SJianb glaming Ulfclbt *)
til Ørebpgaarb oc pan» f]crc grue
gru Slnna ©lijabetp bon ber Srøben
label bette (fapel funbere inbbic
oc forferbige, ben aHcrpopcfte @ub
til SPrc oc tienniftc."

nc er ubffaaret albele» fritftbben*
be, faalebec- at flere af bem fan
flpltcå beb Sorbet. Sfaar ben garn*
le SUtertable nu igen ffal til 8©re
og Særbigpcb, bør ben»
garber
bebare», fom be er — ben bil ba
b.libe en S-pb og ©ebærbigpeb i
ØaarS Sirfe, trob§ fin noget flob*
febe og gammelbag* naibe Ubfø*
reife.
Sllterbægerct er fra 1559 og be
ftorc ’Dlalmlpfeftager fra 1656, man
læfer paa bem: „Øaafc Sierfe»ia*

Øen gamle SUtertable fra ©rebtigaarbS Sabel.

Slltertablen er ffaaret i famme gc gifbene af Salløe, Sillerup, øu*
© til — øjenfpnlig af famme tunft* | berøb. ifkber fpelbt Slnno 1656".
Øber Sorbøren pænger et ege*
ner — fom Øablcrne i ØStofte og
i SJlaribo øomfirfe. Øa
ftbft* træ» Srucifif» i palb 2 egem»ft3r*
relfe, og i SRuren inb til Soret,
næbnte i 1890 ffulbe pabe garbe*
lægning i ©tebet for ggetræSma* fer man enbnu en gorbpbning bag
lingen, bar Sunftmalecen paa Ser* Sræbifeftolen, pbor ber i ben fa*
ritSga-arb for at fopiere garberne tolffe Øib par ftaaet et ©ibealter.
Øen gamle SanbftenSbøbefont et
og gorgplbnfngen efter ben gamle
SUtertable. SSlibterfelbtet foreflfillcr for nogle Siar fiben bieben erftat*
fo ben pellige Clobber og gigurer* tet meb en np Øøbefont, ftøbt af
(Sement.
Øen tibligere gont bar
temmelig
pøj
og pabbe runb Sum*
*) ©orfitj Ulfelbté Srober.
-
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me, bonnet of en enefte Sten 09
forfinet meb root ubtjwggebe Sfulf)»
tarer. Søbefabet of Weêfiug
et
fro 1622.
©ræbifeftolen er ira Sriftiatr b.
4. 2ib — et rigt ©illebffærerarbef»
be meb be 4 ©bangelifter i $el»
terne og meb en 8»iantet Stjblfim»
met ober.
Wirten l>ar et ubmœrfet ©arme»
abparat, pænt inftallcret, og lige»
lebeS et gobt Ørgel obenober Sub”
gongen. StTîibt i Wirten i>at ©aron
©ofenorn Setyn fin Stol og fraa et
Warmor»©t>itafiujn i Sirfen er op»
f)œngt Solbïranfe, fom er itœnfei
tit
Seijngboron ©pr. ©ofenorn»
SepnS ©aare 1899; ben ene Srans
er fro gunftionærcr og gorpagte»
te, ben anben fro ©eboete
paa
©oroniet ©ulbborglanb. CigelebeS
er ber i et GsgetrœSftab optjœngt en
Set Sølblronfe fra SøbSfalb
i
SlbelSfamiljen.
3 ©aabcnljufct, ber nu er Sa»
pei, finbeS en Sigften ober ©rœ»
ften tôiobS §anfen (bob
1660),
om bbem bet fortælles, ot pan un»
ber Sbcnffefrigen bleb tampet af
nogle gjenber, forbi t)on paa ©tœ»

bifeftoten pabbe fagt: „ 0 , f)bor
mange Stoppe tre f)er, men 3 ere
alle fom pobebløfe !"
SeSuben finbeS en Sigften meb
ubpugget legemSftort ©ortræt
af
en gejftlig røanb; bet er ben £r.
©icolauS, om pbem ©opbe
for»
tæller, at pan 5lar 1119 bar ©ec»
tor ©cclefiæ i SaarS. røen ©of)»
beS ØplpSning fan ncef>t>e bære rig»
tig, tf)i 2larStaDet paa Stenen er
i E)bert &alb iøe bet angibne, feib
om bet er meget utpbeligt. Set ft)»
neS nærmeft at bære 1411. 2lf 3nb»
ffriften langs ©anben ffelneS føl»
genbe:
„Slnno Somtni MCCCCXI tn larofefto
natali faneti Benebicti a 6 6 i3 ..............
©icolauS finfiuøcf rector pujuS ecclefiæ
tporneS". Set gamle 93ønabn for SaarS
bar Stjernes.
Sirfefloffcn, fom iffe bærer no»
gen 3 nbffrift, er formentlig
fra
bet 14. ©arpunbrebe.
Sirfegaarben er omgibet af i)øjt
Sræer, fjboraf nogle er meget garn»
le, faalebes et egetræ, bet menes
at bære fra Sronning Wargretpes
2 ib.

-
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©aa Siriegaarben finbeS en Sri»
gergrab meb 3 «rngitter og
©ta»
nitften' ober be Solbater
fom i
1864 bobe paa ©erritSgaarb, f>bot
ber bar inbrettet Sajaret
nrtber
Srigen. 9lf anbre fier paa Sirfe»
gaarben begrabebe ian nœbnes
©rœften Saur, ©icolaj §aHager
(bob 1868), ober ijbem Wertigpe»
ben £)ar refft et Wo miment. ©itbe»
lig er ber be abelige ©rabe i bet
norbbeftlige igforne af Siriegaarben.
£cr pbiler ©aroneSfe e. §. ©ar»
net (bob 1860) meb penbes
to
Wœnb, ©aron 0 . S. SaaS»£epn
og §. ©pr. ©aron ©ofenortvSepn,
enbbibere Ubenrigsminifter, Smpr.
0 . S. ©aron ©ofenorn»2epn (bob
1892) og pans ©rober, £ofjœger»
rnefter 6. e. S.©aron©ofenorn>»2 epn
(bob 1899) famt ©nfebatoroesfe ©e>
nebicte ©ofen0rn»2 epn (bob
lit.
Secbr. 1909).
©fter at ©nfebaroneSfen bar be»
gTabet, bleb ber opfort en Sibe»
mur längs ©rabftebet og fæmtitng
opforteS en ftor muret ©ortal beb
3nbgangen t il Siriegaarben,
fba»
renbe t il SirïenS S til.

Taagerup Kirke;
Sacgerup Sirfe er en af be mere
arofelige
og interesfante Sanbs»
bpfirfer paa Sotlanb. Sens brebe
Saarn og ttjffe 95htre, fom er op'
fort af SOfunfeften, gør et meget fo>
libt Snbtrpf.
Sirfen flammer ligefom be flefte
loDanbffe SanbSbpfirfer fra ©albe»
marernes Sib, ibet man fan fon»
ftatere, at ben tibligere par Tjaft
bet flabe Soft og be Imaa runb*
buebe Binbuer, ber bar farafteri'
fttff for ben SibS Sirfebpgningir.
Sirfen par tibligere tilpørt ©ie*
ren af 99remerSbolb, men efeS nu
af ©ognebeboerne, fom obertog ben
for et fßar 9lar fiben. 3 Slutning
gen af girfetne og Skgpmbelfen af
føatbfemferne bieb ben unberfaftet
en omfattenbe fReftauration, fom
fulbenbteS 1893, faa at ben nu er
i ubmærfet ©tanb.
Sirfen beftaar af ©fib og Sor,
Saarn mob S3eft og 93aabcnpuS mob
Spb, altfammen ufalfet og forfp'
net meb røbt Segltag, fom er pp»
ramibeformet paa Saarnet. Ser fcS
SRefter af oprtnbeligc ranbbuebe
93inbiter og Søre; i Soret er ber
HSræffeinbgang fra ©pbfiben.
Se
nubærenbe 93inbuer er fpibsbuebe
og forfpnet meb blpinbfattebe tRu»
ber.
3nbgangen til Sirfen er gennem
îiaabenpufet, fom er uben Soft;
Saget er fmuft beforeret. §erfra
t il Sirfen er ber rumbbuet 9Jlur<
aabning, pborimob faabel Saarn'

rummet fom iforet er oaben oeb
©pibsbite ub mob Sfibet.
Umibbelbart beb Snbgangen ftai.tr
ben prægtige ftore SHarmorbøbefønt.
føeri ligger et fiffert meget garn*
melt gab of SDlegfing, meb en ub*
fl'bt og nu ulæfelig g n b ffrift fomt

©mule of be oprinbeltge, meget
froftige garber blibe flooenbe. ffjoo
ipræbifeftolen er ubffooret to latin*
ffe gnbffrtfter fro geramtaS 1 og
SRomerbrebet 1. i^ræbtfeftolen er fra
1586 og bar oprinbelig anbragt
ober Siorbøren; førft beb en 9k*

Saagerup ftitte.

en ret belbebaret gremfliUing af
©pnbefalbet.
9lltcrtablen er af np Sato, ma'
let af 91. Sorpp 1876; ben fore*
ftiHer føerrer.S Sang paa
©øen,
ißeter gaar fra ©fibet ub til pam
men fpnfer, ba pan tbibler.
IJSræbifeftolen er af umalet ©ge»
træ. URalingen par man ffærnet
og fun paa ben ene ©ibe labet en
—
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pauration af Sirfen i 1829 bleb
Çsrœbifeftolen flpttet neb til fin nu'
bærenbe ipiabS i SfibetS fpbøfttige
føjørne.
3 be ' øberfte hjørner af Sirfe»
rummet fer man enbmt be runb»
buebe gorbpbninger i røuren, pbor
ber i ben fatolffe Sib bar anbragt
©ibealtre. ©om en Sebning fra
ben Sib par man i Sirfen funDct

et SRøgelfefar. 3 bet pele taget
fjar tirfe n bæret meget anfet i bi*
ne Siber og benæbnteg bengang
„33or grue tirfe ". ©iltert
libet
fenbt er et 2lflabgbreb, pbig latin*
ffe 2ef§t Sro'jel par oppebåret,
heri fer man, -pborlebeg be ftore
Warfebcr i gammel Sib bleb til.
2lflabgbrebet er bateret: 9tom ben
27. DJlartg 1470. tarbinalcrnc 2ln*
gelug og SUcpiarbug funbgør peti,
pborlebeg be

ftiernfen ftræng i benne henfeenbe.
han ffriber felb i fin ©ifitat»bog
efter et ©eføg i Saagerup 1578:
,,©robften befalebe enbnu,
fom
ofte forpen, at b e n f l e m m e
Dl a l i n g i tirfe n ffufbc .ubflet*
teg — item, ©raften b'eb paamin*
bet, forbi ber bar 9 gabbere til
et ©arn."

©ag beb Slltertablen finbeg
el
lille, men ejenbommeligt og fmuft
©illebe af gomfru Dlaria meb ben
bøbe grelfer paa f t Støb. g to r*
pbælbingen finbeg be paa Softgfo*
tografiet gengibne ©illeber — 6
Slfbelinger,— fom foreftitter t r if t i
Sibelfegpiftorie,
pang Dpftanbelfc

af S8eanbring ober ben pel*
lige gomjru, §iml&n» dronning,
©ubmoberen, ber i fin ffinnenbe
©tjerneborg glimter fom Stor*
genftjernen, og i ©etragtning af,
at pun fom ©armpjertigpebg Dio*
ber, tærligpeb» og Diaaben» t i l *
be, bet menneffelige tø n 3 blibe
Srøfterinbe, beb fine inftænbige
gorbønner interceberer pog pen*
beg ©øn for alle troenbe ©ynbe*
re — ønffer at opmuntre biéfe
t il penbeg ibrigere 2>ptfelfe."
2)erfor bil tarbinalerne „lobe og
f fænfe inbtil ebig 2ib" 100 Sageg
Slfliab t il abe bobfærbige triftne,
fom aarlig meb Slnbagt beføger 211*
teret i Saagerup t ir le paa ben pel*
Itge gomfru» ©ebulbelfe»*. ©efø*
gelfeg*, himmelfart»*, gøbfelbbag
eller paa 2llteretg gnbbielf egbag —
famt bibrager til tirfe ng ©eblige*
polbelfe.
Set ftore Dlarleb, pbig Dprinbel*
fe flylbteg bette interegfant» So*
fument, bleb polbt i Saagerup
pbert 2lar paa Diarie ©eføgelfeg*
bag ben 2. gu>Ii, lige inbtil bet i
1632 beb fongelig ©efaling
bleb
forflyttet til Sløbby „formebelft hr.
han» honSjoné, 9be ©ræiti» efter
Steformationen, pan» 2lnføgning, af
ben 2larfag, at Canbmanben» to rn ,
fom ba funbe ftaae i fin bebfte
glor og ©røbe, bleb opæbt og
forbærbet" (nemlig ganffe fpeciclt
— kræftens to rn ).
— © i par aberebe i en tibligcre
2lrtifel beffrebet, pbot penfynsløft
man i ben førfte Sib efter ©efor*
mationen gif frem mob tirferneg
talfmalerier. ©ærlig bar ©rob*
ften i guglfe herreb, Sargen 6pti*

MicfeitO Snbte.

Saa biet) aftalenerne i atte ftin
fen« føbælbinger oberfalfet,
men
beb ben før omtalte Steftautation
for 20 Star fiben, bleb be igen af»
bæltet i ftorpbælbingen og
ben
øberfte af SfibetS føbælbinger. 3
be øbrige ijjbælbinger fanbt
man
bem af faaban Sirt, at be for Søm*
melig£)eb§ Sftjlb maatte
bæftcS
igen og erftatteé meb aubre 35efora=
ttoner.
-
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og Sommebag.
1) ft r i f t u § f o r
i1 a t u 3,
fom fiibber paa et §øjfæbe; oeb
tjan» Sibe ftaar en Sreng meb
Stfanbbæffenet.
2) ftriftu© p u ' b f t r p g e l af-2
Sftænb, meb frygtelige Slnftgter.
3) ft o r § f æ f t e l f e n: 3efu3
for§fæfte§ mellem 2 Støbere:
fra
ben bobfærbige Køber, fer
man
Sjælen fare ub og blibe mobtaget

af en ©ngel — berimob bliber ben ber be forffeHige Spt. gorft ©anb- ©Weber i hjørnerne; MSfe ©Weber
ubobfcerbige døbers Sjæl mobta bprene, Ja ber er ogfaa tommen er bog faa uflare, at man iffe oeb
beres ©etpbning. Sog fer man li
gen af en brun Sjœbel — benne 2 føabfruer meb. ©œfte ©Webe:
fibfte er anbragt paa en eienbom- Herren ffaber Sanbbprene, en Sjjjort ge ober ©ræbifeftolen en ©fiffelfe
melig Waabe faalebeS paa ©ten- o. lign. Sernœft 2lbamS og ©bas meb et frpgteligt Sj.æblefjæS, fom
ribben, at man iffe opbager ben ©fabelfe. ©aa taler Herren înb- iffe er t il at tage fejl af.
3 be 2 bagefte Spbælbinger finnben beb nølere ©fterfpn. gorobnn trœngenbe til Ülbam og ©ba, pan
beS
ogfaa Salfmalerier, men bisfe
polber
2lbam
i
Spaanben
—
bag
fer man ©ol og Waune. ©eb Sorer iffe afbæffebe, xbet man
oeb
fets gob fe» be pellige Sbinber og •beb bem fer man be 2 Srœer, Stgopannes, fom unberftøtter Warta, betS og SunbifabenS Srœ. Set føi- Unberføgelfen af en enfelt Sappe,
beSuben en SøbibStnanb meb et genbe ©Webe forestiller griftelfen ; fanbt gremftWingen faa braftiff, ot
©beerb t føaanben; paa et ©aaab man fer 2lbam og ©ba taie meb ben fom før næbnt iffe egner fig
til Sirfemaleri i bor Hib. Si»|e
ft aar pan» Orb (paa Satin)
om ©langen, fom fnor fig op i Srœct;
gefuS: „Span bar fanbelig
©ubS
©øn".
‘ 4) © r a b I œ g g e I f e n : OefuS lægges i ©raben atf 9lifobemyS
og gofef
af Slrimataia, bagbeb
ftaar ben førgenbe Warta og flere
anbre Sbinber.
5) D p f t a n b e l f e n : Wan fer
gefuS fom ben, ber par fejret ober
Søben, pan troeber frem meb Sejrs
fanen t fin §aanb — runbt om
ligger be fobenbe ©agtp öfter.
6) S o m m e b a g :
Wan
fer
gefuS foim føimmetfongen meb ©Io
nen om jøobebet. gopanneS og Waria fnæler neb for pam. SRombt am
fer man be 4 ©bangelifters Wœrfer, fom pert Sirfen beSuben finbeS paa et S ru cifij og en Sigften
i ïaarnpbcetbingen: WattpœuS’ en
ßngel, WarcuS’ en binget Søbe,
Suças’ en binget OfSe og gopan'JJnrti af Salfataleriente i loftet
ncS: en Orn. Unber bisfe © illeber fer man Sommebag afbilbet:
ben er afbilbet meb Sbtnber obeb Ipbælbinger er forfpnebe meb S friftpaa pøjre ©ibe en ©ngel blœfer i
og ©ulbtrone. Sernœft pborlebcS fteber paa Sanft, pobebfagelig fra
©afun, og be bøbe jtaar op
af Slbam og ©ba ubjageS af ©arabi- 3opanneS’ ©frifte.
©råbene — til ©enftre ligelebeS en fet af en ©ngel; nu maa be leot
3
Saarnpbætbingcn finbes
et
©ngel — berunber Spelbebe, et glb- pan en anben Waabe — man rer gammelt, noget mebtaget S rucijij;
fbœlg, font opfluger Wenneftene.
2lbani pttgge ©itœnbe, ©ba fpinber beSuben en Sigften. Senne bar
SiSfe Walerier er af ©rofesfoc paa Sen. 3 bette fibfte ©Webe foroben en Slfbilbnino: gefuS pol
Sornerup pleben ftœrft reftaurere» bærer be og be 2 ©ørn Slæber - ber en Srone, fom pan bil fætte
be, faa at garberne er meget tia paa be anbre ©iHeber er be nøg paa ipobebet af en gammel Wanb
re. efter be forffeHige ©fi'felfer ne. ©jenbommeligt er bet at iagt i ©ræftebragt (3op. Slabenb. 2. 10.
at bømme, er ©illeberne not fra
tage, pborban Sibams Sræf efter- 33æk tro in'btil Søben, faa bil Jeg
îiben fort før 1500.
paanben er blebne ælbre. ©eb ©fa gibe big SibfenS Srone). gorneben
3 ben nœfte Spbœlbing par © il belfen er pan fremrftillet fom gan< fer man gafobS Samp meb eng
leberne et œlbre ©rœg; be er mere ffe ung, men fiben par pan ©fæg.
len (1. Wofeb. 32. 26.) Sigftenen
oprlnbelige en SoretS. SiSfe © .1Unber bisfe ©illeber, fom er tg- bærer følgenbe gnbffrift:
leber foreftiüer ©fabelfen, Spnbe- bclige not og forfpnebe meb latin„Iper i benne ©egrabelfe pbiler
falbct og betS gøloer. Herren ffa- ffe gnbffrifter, er anbragt fman
SanS tpanføn føbt per i Sogc148 —

rup af ^Srceftefold)1 1627, blef ©og*
nepræft 1655, fom i ©gteffab 1658
meb 2Ibigael ©abolin, føb i føor*
betøf af ©ræftefolcty 1637, betfignet
beb fjenbe meb 4 ©ørn ©largare*
ta, Saren og Slbigaet ©laria og
en ©øn, føan§; ©ønnen meb tben*
be Søttre tyenfobebe før
bere§
S$aber, fom bøbe 1685 4. Oftbr.,
tyuitfcn Sag tyan og blef orbineret
efter 30 2lar§ aflagte Stenfte og 26
2lar§ fuilbenbte ggteffab. Senb e.b*
fte og enifte Satter fommen ubi
©gteffab meb tyan§ ©uccefore £.
3 otyanne§ ©ibenborg — famptlige
bebfommenbe t:l äßreminbe loeb
bette befofte 1685."
3 Saarnet finbe§ 2 Stoffer, fom
tyar en fmuf Stang. Sen ftørfte er
uben 3 nbffrtft; ber\_ minbfte
tjat
berimob en meget ttjbetig Snbffrift,
fom fortæDer, at Stoffen er ffæn*
fet af „erlig og belbtyrbig ©lanb"
fjolger Silbe t il føøjbtygaarb, tyan§
grue og Saagerup ©ognefolf 1616.
©eb ©aabentyufet ftaar en belbe*

baret ©uneften, fom er funbei 1868
i ©jerremarf. 2lf
efenbommetige
Sigften paa Sirfegaarben finbe§ et
©anbften§minbe§mærfe refft af ©e*
boerne i Sange rug og (Srrinbleb
ober et ©ar unge Sggtefolf ©mb*
fer £an§ føanfen og §ufiru, fom
omfom beb ©tormftoben 13. ©o*
bember 1872, be§uben ben ejenbom*
metige ©rabften ober be 5 ©ørn,
fom inbebrænbte paa ©ajffeb.
9tf ©rcefter fan næbne§: §r.
© e b e r tebebe omfting 1530 og
bar formobenttig ben fibfte fatoiffe
©tæft. &r. gtyriften ©tabfen tebebe
omfring 1560; tyan bar ret alftjig.
gontben at bære ©ræft, bar fjan
tillige Segn, tæffebe fetb fine .§u*
fe og gjorbe fetb fine ©gaber og
©foble.
£ r. §an§ ©laa* bteb fatbet fer
til 1611, bøbe 1614; om barn læ*
feS bet „artige" ©im:
Saa Saftig bøbe fgr. §an§ ©laag;
San bar i Særbørn ingen @aa§,
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før ©iunben fatte San ej Saaä;
San ebig gabe ffal bor ©os."

Unber ben før næbnte §an§ §an*
jon (Srun), ber bar ©ræft tyer fra
1624 tit 1653 bteb StyorStunbe lagt
unber Saagerup fom 9tnnef§.
6 n ©tæft, fom tyar tyaft ftor ©c*
ttjbning for ©ræfteembebet, er Sg*
gert Gftyrijtian Sctjnabet ©anbrup,
©ræft fra 1799—1831. &an fatte
©ræftegaarbSforben
i
ubmærfet
©tanb. ©lange af be ætbre Sræer
i føaben fftylbeé tyam. føan§ ftørfte
Slrbefbe bar bog ©tygningen af ©ræ*
ftegaarben; ©tuetyufet bteb færbigt
i 1805 og burberebe§ tit ben ben*
pang iffe ringe ©um 2600 © b lr.,
bet tyar bæret gobt opført fra førft
af.
©tygmefteren,
før.
Sømimer*
mefter 3- SBentfel i ©øbbty f if bet
©fubémaat, at ©tygningen „inbben*
big bar prtybet meb en ©iirligtyeb,
fom enbog obergaar Dbcrftaget§
gorbringer;" benne „©iirligtyeb" fan
enbmt fe§ i be fmuft ubffaarne
gammelbags Sørgerictyter.

Thorslunde Kirke.
Sporglunbe Sirfe bot i ben fa*
tolffe Sib inbbiet til ©t. ©eter cm
er i gølge et gammelt ©ergamentl*
breb btjgget Slot 1440. Søg fon
ber gobt før ben Sib pabe bæret
en onben Sirfe; tpi ber er føifto*
rieffribere, fom paaftaar, ût 24)or»»
lunbe er et af be ælbft beboebe
©teber i Sonbet paa ©runb af bet
herlige ©anb, bore celbfte gorfæ*
bre fonbt i SporSlunbe Silbe.
Sirfen er bygget af røbe ©lun*
feften, og inbtil 1870 bar ben?
gjbre lige faa tarbeligt fotn ben?
gnbre er enbnu. Sirfen pabbe ben*
gang et ©aabenpu? af ©inbing?*
bærf og et lille Srætaarn mob ©pb.
©egge Sele er nu fjeernet, og ©a*
roniet ©ønberfarle, fom ejer Sir*
fen, i)ar beb ©eftaurationen 1870
forfpnet Sirfen meb et fmuft Saarn
mob ©eft og i bet pele ført Sir*
fen tilbage til
ben oprinbelige
©Unbbueftil.
Sirfen? gnbgang er nu i Saar*
nets fpblige ©ibe, og i Saarnet
er ber inbrettet en meb fmuft ©fæl*
feloft forfinet gorpal, ffilt
fra
©fibet beb en Sør. ©aa ben norb*
lige ©ibe af Saarnet er ber Db*
gang til Sloffen igennem en feer*
ffilt Ubbpgning.
Sirfen og Saarnet er tæffet meb
røbe Segiften og fjor fmuffe
©e*
fimfer. ©aa Soret? ©pbfiibe
fe?
ben nu tilmurebe ©ræfteinbgang.
Dm Sirfen? gnbre er ber iffe
ftort at fortælle, ©aabe ©fib og
Sor ijar flabt Soft. ©ranitbøbe*
fonien er probet meb ubpuggebe
©ebfnoninger og ©uubbueornameu*
ter. ©ræbifeftolen er et ret tar*
beligt ©inebffærerarbefbe og 311*
tertablen enbnu tarbeligere. ©ibit*
næbnte er graamalet og belt i 6
gelter uben gnbffrifter. 6 t baar*

lig t ubført røaleri af S rifti fpim*
melfart er faftgjort ubenpaa Sllter*
tablen.
S il ©lutning ffal bi blot omta*
le Sirfen? intere?ifante Sllterfalt,

fe, inbtil bet t 1653 bleb Sinnef?
til Saagerup.
1585 bleb bet beftemt, at Spor?*
lunbe Sirfe ffulbe nebbrpbe?, for
at man berbeb funbe faa ©Jateria*

3f)or3Iunbc ft ir fe.

ber opbebare? po? Sæteren.
bærer følgenbe gnbffrift:

Sen

„9lnno 1593 papber erlig
ocp
toelbprbig ©¡anb greberid
§obe
tpil ©oferop: føøffbib?manb paa 9lp*
fiøffbing ocp 3lalepolm odp' pan?
fiere ijøftru hvelbprbig grue
gru
SiÇel Urne ©ifnet benne Salcf odp
S ifd tpil Sor?lunbe Sirtfe.
©ub
albfommedtifte tpil 36re: panb unbe
o? alle ab lefbe faa per: ab bp
maa lefbe po? pannem æbinbelig.
Simen.“
Spor?lunbe bar Sinnef? t il gugi*
-
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lier t il en paarbt tiltrængt ©runb*
forbebring af guglfc Sirfe.
Sil
£elb for SPor?lunbe blæfte en Sel
af guglfe Sirfe neb, før man fif
begpnbt paa 9Jebbrpbning?arbefbet
i Spor?lunbe, og guglfe ©lenigpeb
bleb faa penbifl til at føge Spor?*
lunbe Sirfe, meben? guglfe
bleb
gjort i Stanb. Serbeb bleb man
nøbt til at føge ©laterialet anbet
©teb enb førft beregnet, og Spor?*
lunbe Sirfe bleb faalebe? frelft fra
Silintetgørelfen.

Arninge Kirke.
Slrninge i?irre, feer beftaar af ©fib,
Sor meb Ijalbrunb Slfflulmnig og
©aabenpuS mob ©pb, i)ører t il be
gamle romanffe, ber er opført af
røbe SRunfeften og meb flabt Soft
og fmaa runbbuebe ffiintmer. Softet er fenere erftattet meb føbælbinger, og be fmaa ©inbuer er
1830 erftattet af ftore fpibsbuebe.
SÖluirene er nu oberpbibtebe; men
paa Soiftet ober føbælbingerne fer
man enbnu ©icpet efter be gamle
©inbuer. føer finbeb ogfaa fbage
Leiter af gamle Salfmalerier, ber
oprinbelig i)at bæret anbragt i ©li«
bet u'nber bet flabe Soft; men fom
beb gnbmutingen af føbcelbingerne
er Fommen ober btéfe. (in af bi§fe fRefter, ber finbeb beb et af be
opirinbelige ©inbuer paa ©pbmuren
ober føbcelbingerne foreftiKcr en
ffllanb, ber iført en ftramtfibbenbe
Sragt, ftaar foran et Sræ; obenober er et Saanb meb1 nogle fRefter af S frift. ©eb ©iben af pam
er Sebninger af flere gigurer, fom
pber par bæret omfattet af en fRamme eøer maaffe fnarete af ©øjler.
Øm ©inbuet er en fmal romanft
©orbt.
©aa
ben norbre ©æg unber
føbælbingerne bar man- beb en tibligere SReftautering funbet et beb
bebaret, men nu atter tilbæFFIct 9Raleri, fom foreftiller Sebubelfen;
man faa fim bet øberfte af © ig 
len og Wlariafigurcn; om ©iariaS
føobeb bar en ©lorie, ober bbilfen
fe§ ben peEtge Sue meb et Sots
i ©æbet. ©aggruuben om gigurer
ne bar malet fom et mønftret Step
pe. garberne ftob temmelig rent,
og Slnfigterne bat ret gobt tegnebe og ubtrpF&fulbe.

©aa
Saftet obet ©aabenpufet
finbeS et gammelt Srucififé og et
gammelt Sirfeffib.
9lltei1ablen er et ftort ©iflebffærerarbejbe fra 1644 foxeftiHenbe
©abberen. g t ©agn bil bibe, at
©illebffærerarbejbet i fin Sib er
uibført af en af ©ognetb ©ønber,
ber par ffænfet bette fit Sib^bærf
til Sirfen. Sette er bog næppe

ejenbommelig ©arofftil paa et pøjt,
fnoet gobftbfFe; ben er fra 1542.
©æffenet er af ©teSfing meb13larbtaRet 1687.
Sirfebøbfen er fra 1709; ben bæ
rer gnbffriften:
©cre bel i mob be arme,
€aa ©ttb fig ober jer forbarme

©eb Sirfens beftlige gnbe lig
ger en gammel Sigften meb 2lar§-

iUrntnge Slirfc.

rigtigt; i nl galb pegcr be beb cn
tibtigere SReftaurering funbnc to
Sßaabener iffe i benne SRetning ;
men ©ogftaberne
SR: Sf. og ©.
9R. ©. fom fanbtes famtnen meb
©aabnette giber ingen DpltySninget
i faa ^enfeenbe.
Sßrcebife'tolen et et Sillebffcetcr*
arbeite, ftammenbe fra fantime 2ii>§*
firm fbm 2l!tertab(cn.
Sobeforten er af (Sgctroe t en
-
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teilet 1619, men eDetS uiicefetig
^n b ftrift;
ben fjar tibtigere fjaft
i{.Uab§ i Stirfen.
Sf irfegaarben er rwngibet af et ®t*
ge af fjugne ©tanitften, beb ben»
norbiige
©ibe ftaor SHoffeffuret,
ber nimmer to SMoffet. 2>en Store
er af en uatminbetig fin SHang,
og er 1728 forceret Stufen af §!,ortf
Sanborpf)- 3>en liüe SHofte er itoDt
i SRoftotf 1645.

Købelev Kirke.
Søbeteb Sirfe par tibligere port
unbcr griberifsbal (©rtmfteb), men
er for mange 9lar fibert obergaaet
t il Sognetg. gje. Set er en ftor
og fmuft bebligepolbt Sirfe beftaa*
enbe af Sot, Sfib og Saatn.
3
tibligere Sib tiår ber bæret et Sia«
pel paa ©otbfiben — bpgget om*
frtng 1690 af ben rige guftitsraab
føofmamt t il greberifSbal og an*
be.tbt fom ©egrabelfe for pam og
pans stone — og et ©aabenpu©
meb gnbgaug paa Spbftben; begge
M5fe ©pgninger er nu nebrebne,
ug grtbgangen pcnflpttet til ©eft*
gablen i Saarnet. Wen ©ortalen
ober ben gamle gnogang paa Spb*
[tben fes enbnu j ©luren.
Strfen, ber ftamnter fra ©aibe*
marsttben, er opført af røbe ©lun*
teften. Øprinbetig par ben fun
beftaaet af Sor og Sftb og paft
flabt Soft og fmaa rumbimebe ©in*
buer. Senere er Saarnet tilbpgget,
og §bcelbtngerne inbmuret. Saar*
net er i Siben© Søb unb'ergaaet fle«
ce goranbringer; en Sib lang, pab«
be bet ppramibeformet Sag og bat
forfpnet meb et Upr, fom Slægten
Sungt, ber efebe greberifSbal t SI«
ben omfrtng 1520—1620,
pab'be
ffænfet. g or ca. 40 Slat fiben bleb
bei forpøfet betpbeligt og fif
ltn
ttubærenbe gorm, ber fiffert er ben
oprinbelige. SaatnetS ©able
er
prpbet meb ©lenbtnger, og Sirfen©
Wute og ba nabnltg Sorgiaiblen par
meget fmuffe WurftenSforfiringer.

©aa Sp bf tåen ftnbeS t gernanfre
Sallet 1641, ber enten pibrørerfra
©aabenpufct eller Saarnet, eller er
bleben inbfat beb en eller anben
ftørre Dfeparation af Sirfen.
Saarnet er forfpnet meb en mu*
ret ©inbeltrappe og par to Slof«
fer. Sen l i rle er 1607 ffænfet af

tpe b. Sftebentloto, ©rebinbe af
Suutpenborg, gripetreinbe t il ©a*
romerne ©priftianSbal og Son*
rabsborg, grue til ©rimfteb.
©or Sirfe ftf fin g ir,
©orperte faar fin 'røre.
£ber Sjæl i Sognet fan
2lf Sloffens Spb fmuft tære
at føge §errenS §>uuS

Stabelen Stir fe.

gHen Warfbin og Snub Diubt, fom
paa næbnte SibspunU ejebe tRub*
bjerggaarb, men pbab gotbinibelfe
b e par paft meb Søbeleb Sirte er
iffe oplpft. Wulig er Sloffen ober«
føirt eOer erpberbet fra en anben
Sirfe.
Sen [tore Sloffe bærer fø'lgenbe
gnbffrtft:
Slnno 1754 et benne Sloffe ftø'*
og befoftet af gru gba Wargre*
-

152 —

og etffe fionrvem ret
faa bliber bor føerffabg 5Ro3
ejfyeHer flet forgfælbt,
Snbgangen er forø nceont t 2a<it*
net, bbørfra en ftor SjjibSbue aab*
ner ftg inb mob Sftrfett. 3 2acrn*
rummet, ber f)ar flabt Soft og an*
Oetibeg fom ®aabeni)u§, finbeg en
s’Tlængbe Sigften, ber ttbligere i)ar
hæftet ober 5kgra0e!fer t ft irfens
9Jiibtergang. ifjJaa flere af Sigfte*

nene

er gnbffriften flamme ulæfe*

iia©aa cn af ©tenene Icefe§:
føerunber pbil:r ben ubi Sibe
belagtebe og fe omme 9Jla tb ©oul
Slnberfen forben ©ognefogeb per*
ubi Søbeleb og ©eloejer af ©lo*
ftrupgaarb. §an bøbe b:n 7. gu*
nt og bleb begrabet ben 11 . i
famme 9Haaneb 2lar 1728 ubi
punS 2l(berS 63 9lar. ®ub gibe
barn en glæbelig Dpftanlbelfe paa
©ommens ©og fammen meb alle
fine.
glere af Si gitenene er lagt ober
Sirfens kræfter; en af bem bærer
gnbffrtften:
.^crunber ijbiler nu faltg pos
©ub gacob ©eberfen ©op forbum
©ognepræft per t il Siøbeleb ubi
24 9lat og 6 røaaneber Slnno
1691 bleb pan tillige falbet lit
©øgnepræft i ©inbebp, fjboc ban
bar ben førfte ©ognepræft efter
Slntiefteringen.
©an en af be ©tene, PbiS © frift
er ttlbeis ulæfclig fan man ftabe
fig t il Sætningerne: „§ettinbiet pbt*
ler be 2lfbøbe fom obenfatte ©pi*
tafium ba . .
9J!an fan fiffert
gaa ub> fra, at benne ©ten bar lig*
get oppe i S oret unber bet ©pi*
tafium ober ©tæften ©ancpel; fom
nu gænger nebe i Skfen. ©pitafi*
et er et 9J!aleri af ©tæften og pans
igu'tru; bet bærer 3 trbffriften:
©ette ©pitaftum er opfat ober
bæberlig og bellærb 9J!anb før.
©løbel ©andbel ©ognepræft ubi
Søbeleb fom bøbe Slnno 1668 ben
3. 9J!artS meb panS fære føuftru
Sriftine ©acpiatiaSbatter fom bø*
be 1662 i Øftober.
©ub gibe bem en glæbelig Øp*
ftanbelfe.
Skien par enbnu et ©pitafium,
en ffliarmortable, ber er inbfat ober
Sorbuen og bærer gnbffriften:
føer pbtler gru 9lnna gngeborg
©aaffe tiHigemeb en elffet ©øn.
¿un bat føbt paa ©øbftrup i
SjæHanb ben 10. Slptil 1757 beb
før. ©eneralaubitør goacpim ©ar*
ner ©aaffe og gru ©prifltane
©uepal. ¿un imbgtf i røgtefor*
ening ben 30. IRobember 1787

meb goacpim ©arner ©aaffe Sgl.
9J!aj. Sancetliraab og ©fer af gre*
berifSbal i Søllamb. føun ben
oprigtige og færlige røgtefæfle,
oen fromme og gobe 91! ober for
lob ben 12. 2lpril 1794 penbes
bpbtførgenbe Dlianb, tbenbe ©ørn
og ©en.ter, ber føler- ©abet beb
penbeS ©ærb. føtsfet njber pun
Sønnen for fin retffgine ©anbcl.
gøbrigt er Sirfen prpbet meb et
Dlialert af gamle ©rubft § elmeg
og en ©ufte af ©tffop 9JîülIer. 9Ha*
leriet par følgende gnffription:
©en 16. ©tæft efter ©efiorina*
tionen føattS greberif føeltøeg
tjente i SJIenigpebcn 59 21at, ber*
af en fflienneffealber i Sø beløb,
pbor ©ognefolf fatte p'am bette
ajiinbe.
©nbelig fittbeS ber et gotograft
af ©aftor ©malbfen.
g ©fibet ftaar nogle gamle Sir*
Feftole; ben ene bærer 9!åbnet Sir*
ftine gajCpiartaÉbntler 1646og par
altfaa titpørt ©aftor ©andpels So*
ne; to ambre ©tole er ligelebes
fra 1646; be er mærfebe: ølto
genfen Sulb og 91. fø. ©.
©ræbifeftolcn er et af be almtn*
belige gamle ©illebffærerarbejber
meb be 4 ©bangelifter paa ©øjlet*
ne. 91!ellem ©tolen og ©Juten er
inbfat et Stpffe, ber oprinbelig iffe
pat pørt t il ©ræbifeftolen, men er
foroTbejbet af en fteblig Sraft, fom
par prpbet bet meb et belment 9J!a*
leri af ©t. 'peber. Stolen bærer 4
9?abne og Slarstallet 1593. ©lanbt
9!abnene er ©robften føanS gpfen,
ber bar ©ræft i Søbeleib fra 1572
til 1607. ©e tre anbre 9!abne er
formobentlig SkfebærgerneS, bet er
før. Sato ©un, føinfe ©priftenfen og
gens ©aft.
©døbefonten er af ubpugget ®ra*
nit.
Slltertablen et et 9J!aleri:
9!a/bberen af ©cpersberg 1841.
g ©fibet pænget en Spfefrone,
ber bærer følgenbe omgængelige
gnbffrift:
Slrmo 1627 ben 9. ©eptember
ee benne Spfefrone giben af føS.
fgl; 9J!aJ. t il ©anmarf og 9!orge
fjøj tbetrotebe
Sammerroab
og
—
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ØbcrfrigSfommisfariuS t 9(brge
gopan geronpmuS iøofmann famt
lians belbaarne grue Spilerne!*
bet ©eterS. ©ub lil 2©rc og Sir*
fen til ©eprpbelfe.
©emelbte §r. og gru §ofmaun
er be før n.rb ite ©,ere af grebe*
rifsbai, fom løb Sapetlet paa Sir*
fens 9!orbfibe opføre og inbrctt«
til gamiliebegrabelfe.
©aa ©fibets øftlige ©æg, ob«it
©riumfbuen ub mob ©fibet, fan bi
man i 1883 en ©el meget Utpbell*
ge 9tefter af SalEmalerier, fom iffe
bar malet paa ben oprinbelige garn*
le ©ubsflabe, men paa et npere;
pbab ¡malerierne foreftillebe funbe
iffe forflares, tpbeligft bar en 9J!anb,
ber flæbt i fort So'te og fnæbre
©enflæber braget et ©ob efter fig,
tæt beb pam fes en laabben 2lrm
meb Siøer. Gifter ©cagter og nog*
le Ørnamenter maa ©illeberne bæ*
re malet omfrtng beb 1480. go'*
uben benne 9Uæltng fanbteS en an*
ben paa et enbnu pngre ©ubSlag,
ben beftob af IRenalSfanceørnamen*
ter, fom omrammcbe ©efter af ban*
ffe gnbffrtfter, fom btftnof
bare
©ibetfprog; ber er malet omfring
beb 1550. ‘malerirefterne bleb at*
ter oberbæffebe efter'fom bet btlbe
bære umuligt at riftttuere bem.
— ©aa ben fmuffe Sirfegaarb
finbcS ©rabmtnber ober ©robft S el*
meg, ©aftor ©røjel (gaber til ben
1913 afbøbe gamle ©aftor ©rojel
og ©bigcrfabet t il afbøbe Søbmanb
§un§) fæ.nt ©iffop 9J!øllerS to føu*
ftruer ©obil SDiorie ©pauloto, ber
bleb 9Jlobet t il ©igteren ©obl 9J!øI*
ler, og gopanne ©ottpea ©otdpfc*
nius, ber i fit tibligere røgteffab
meb ©ræften
6 . ¡ffiintper bar
bleben 9J!ober til ©igteren ©pr.
SBi-ntper. ©fter be to, Sbinbers
91abne ftaar ber paa ©tenen:
„ipber af bem en ©igterS ©!o*
ber, fom i ©læbe ober ©anlmarf
bleb ©anmarfs ©læbe."
Søbeleb ©ræftegaarb par altfaa
røten af gennem en Slatræffe æt pa*
be pufet to af ©anmarfs berømte

Stgitere, ¡>et begge i bet es Sigt*
utng t ganffe færligi ©tab prifte
bien banffe ©ntur og bet banffe
golfeltb.
— Slf ©ræftepiftodertre ftal per
tun anføres, ©tobft igans gpfen,
fjbis» ©abn ftnbeS paa ©ræbifefto*
len, bar berømt for fin ©bne t il at
nebmane S^jørgelfer og ambet Dnb*
ff ab.
©aul ©aulfen Sand)«l, pbiS ©pi*
tafium pænger t Sirfen bar ©tæft
per fra 1631 t il 1668. igan lebebe
i ftabtg Stb meb ben rige
Dtto
0 bi polo paa ©lofirup. Sa ©tæften
gab <gcrreinanben raat for uføbct
bleb l)an unbfagt af pam og en
Sønbag fføb Qbipoio efter ©ræ=
ften paa ©tæbtieftolen, men bar faa
pelbig Iffe at ramme. Siben ben
Stb polbt kræften altib Ublig gen*
nem et lille ©inbu beb ©ræbifefto*
len før at fe om ben brebe §erre*
manb pabbe ©øsfen meb, naar pan

git til Strfe. ©Tier pans Søb ffreb
kræften i ©ræfteprotofollen unber
en gortegnelfe ober §erremanben§
©ræftebibrag:
„iger er afffrebett bet, fom ieg
i 6 Slat befom af bet ugirbeltge
©¡ennefie, Satans Søn og ©e*
lias ©arn, pbilfem ben retfærbi*
ge ©ub uben Sbtbl betaler, ef*
terføm pan par panblet uibi le*
benbe Sibe mob føerrens Siener
uf orffp Ibit, for al bet timelige
foruben bet aartbeiige ©obe, pan*
nem bar bebtft i mange 3©aaber,
pbilten nu er bortfalbt til ©egn*
ffab - o ©ub ffe Sob."
Samme igr. Sandpel oplebebe for*
øbrigt unber Sbenffefrtgen en lille
SRbman, ibet Pan en Sag bleb
pjemføgt af en Snip ©ottere, ber
bilbe tbinge pam t il at ublebere
gøte og Slæber; bet pele fif bog
n Pelbig ©nbe, ibet bet bifte fig
at ©timefteren, ber anførte ©piiter*
ne bat SancpeiS Sroberføn, ber
fom ©arn bar fommet i Igufet pos

—
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pam, men bar renbt fin ©ei, forbi
©tæften bar altfor paarb.
gacob ©eberfen Sap, pots Sig*
ften finbes i ©aabenpufet, fif fom
næbnt paa Stenen, ©inbebp Sogn
lagt inb unber Søbeleb fom Sin*
nefs.
©ernt Supr bar ©ræft t Søbe*
leb og ©inbebp fra 1706 t il 1745.
gra pam nebftammeit en lang ©æt*
te ©tæfter. iganS Støn og Sønne*
føn efterfulgte pam t ©mbebet i
Søbeleb. ©n anben Sønneføn bar
ben befenble ©roSferer Supr, Stif*
teren af bet ftore føbenpabnffe Søb*
manbSpuS.

©asmus ©løHer bar ©ræft i Sø*
beleb og ©inbebp fra 1802, t 1816
bleb ©inbebp ubfftlt fom felbftæn*
bigt Sogn, bg pan bar herefter
Sognepræft for Søbeleb og Stifts*
pirobft inbtil 1831, ba pan beb ©oj*
fens Søb bleb ©lffo|p ober Sol*
ianb*gal|ter S lift.

Vesterborg Kirke.
©efterborg Sirfe, bier pøiret un*
ber ©eberftrnp, er opført af røbe
©funfeften l ben gamle romanffe
S til og par berfor øprtnbelig paft
flabt Soft og fmaa tunbbuebe ©in*
buer. Senere er ber inbbpgget
fpibåbuebe Spbælbinger i Sitfen og
inbfat ftørre ©inbuer. Set lille
©pttertaarn paa SitgaPlen er og»
faa fra en fenere Stb.
Stufen er neppe unbergaaet Ub*
btbetfer. ©ortfet fra Snbfættelfen
af be npe ©tabuer, ftaar SfiPetg
og Storetå ©¡ure enbnu, fom be par
ftaaet ftben ©albemarerneg Sage,
fun par man beb gwbPpgningen af
føbælbinger bæret nøbt tu at ftpr*
fe ©furene beb nogle Støttepiller,
©aa ©orbfiben fer man ©oTtalen
ober ben foiclængft ttlmurebe Stbin*
betnbgang, og paa Spiiflbcn par
man for nogle £unbrebe Siar fiben
opført ©aabenpufet ober ben optin*
betige ©fanbåinbgang.
Störet par trefibet Slfflui:ning,; og
©eftgablen er forfpnet meb Upr.
©aabenpufct er fom ©illebet bifer
prpbet meb ©lenbinger og grifer.
3 en af ©ilterne paa ©orbftben
finbeå Srappen op til Ptummet ober
§bælbingernc, pboirfra Sralpper fø*
rer bibere op t il Srætaarnet meb
Sloffen.
Sloffen er ftøbt 1598, men øm»
ftøbt 1896.
— 3 Stirfegulbet par tibligere
ligget en Cfæffe Sigften, ber nu er
optagne og anbragte belå i ©aa»
benpufetå ©fur, belå i ©eftgablen
og belå i Stormuren.
3 Sttrfen par ber ligtlebcå bæret
et epitafium ober ©farlin ©efter*

rnanb t il ©eberfirup og Søpolt, ber
bøbe 1610, epitafiet næbneg i Sr.
Sarfeng ©effribelfe fra 1833 og er
ligeiebeå næbnt po§ Srap i Ubga*
ben af 1896, men finbeå iffe mere.
3ttbffciften paa Stenene i ©aa*
benpufet et ulccfetige meb Unbta*

beretter, at S irg it e gettåbatter er
føbt i ©arburg 1618, lebebe t Sög*
teffab i 27 Siar og bøbe paa Sø*
gaarb 1694. S§gteparretå to Søn*
ner, poiå ©åbne er anført paa Ste*
nen, bteb begge ©ræftex, 3en& t
©efterborg bg ©fauictp t Utteråleb

Söefiferbotß ftit fe.
gelfe af en, ber bærer følgenbe
3nffription:
Sirgitte genåbatter meb titte
tbenbe Søn er ©fautip og 3cn?
SRucprab lægger benn« Sten ober
fin fpuåbonb og gaber Speoppll*
luå ©faurip SRucprab, føbt i Sreb*
fen 1611 boebe fiben i Søgaarb
i 29 Siar, pbor pan bøbe 1668 t
fin Sllberå 57 Slat.

en fenete Silføjelfe paa Stenen
—
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Ober 3en§ ©ueprab finbeg inbmu*
ret en Sten, pbiå S frift btanbt
anbet oplpfer, at ©tæften bø*
be 1704 og pan l Sone ©fargretpe
©løfenfefbt 1684. ©eb Siben a ben*
ne Sten er inbmuret en anben
meb ©finbeorb ober gens ©ucprabå
Sboger og gorgæng r i embebet
Sognepræften §enrif ©rutt og pang
¡guftru ©farie iftueprab.

©n anben af be fra ©uitet op»
tagne og inbmurebe Stene bærer
SlargtaPet 1316 og en g n b ffrit,
ber fortæPer, at ben er (agt ober
gubfrpgttg Sbinbe Sofie Sangbat»
Jer. ©anbfpnligbig er Stenen op'
rinbeltg lagt ober en Slbelgntanb,
og Slarpunbreber herefter par So»
fie §an§batter eller penbeg (ßaaro»
renbe nben btbere taget ben, og»
forfpnet ben meb en np gnffrip»
tton. S tg gremganggmaabe er an»
benbt flere Steber t ttbligere Si»
ber.
3 Sirfen finbtg enibbibere et dJla»
lert af Siffop (ßeber Dupen So;»
fen famt en SJUnbetable af 9J?at»
mor ober Siffoppen, ©reb- ©pr.
Sitlef (Rebenllcto og Særer beb Se»
minartet Sintr eag §anfen.
iiirfen er iøbrigt meget fparfom»
meitg ubftpret.
(præblfeftøfen ev
prunftøg og forfpnet meb Sfrift»
fteber. Søbe fon ten er af Sawbjten.
Sllteitablen er et SiPebffærcrarbej»
be fra Siben omfring 1700 og for»
fpnet meb et (Ptaleri, ber bifer
Sbtnberne beb ©raten.
(ßaa Soretg øftlige føbælbingé»
lappe finoes nogle Salfmalerier,
ber fremfitPer Srecnigpeben. @nb
gaber fibber i en manbelformet ©¡(o»
rie meb ben Sorgfæftebe foren ftg.
goroben og foencbcn af ©lotterne
er afbilbet be fne gbcneeliftfpn»
boler gnglen, Crnen, Djren og Sc»
ben. dJta'erict ftammer fra 1530
og er malet, efter at føbæloingeiene
er inbbpgget i Stilen; bet er fint
malet og bcforaiiibt arrangeret; men
egentlig Sunflbærb pat bet tffe.
— (p S trfe g a e irb e n finbeg et
©raomon. ment ouer Siffop i u en
'-Soffen, beftaaenbe af el ftort gærn»
lorg meb en St'peftab og Sable
beb goben. Sablen barer folgen»
be gnffription:
ifSeber Cupen Soffen føbt 16.
Siobembee 1762, bøb 10 dfiaj
1831. '.præft for 53efterbor g og
Sirfet i 43 Siar, Seminariefor»
ftarber i 29 Siar, 93iffop ober
So(Ianb»galflerg S tift t 26 Slat;

Smnmanbeut af SanneProg
Sannebroggmanb.

og

Seb dllouumentetg gobftplfe, ber
pbiler paa en gammel Slgften fin»
beg en (0! arm or lab le meb gnbffrif*
ten:
Øber bereg S3en og Sårer rei»
[te Stiftets (præfter og Sfolelœ»
rere bette dJtinbe.
— Sefterborg ■pabbe førft 91ørt»
Iun.be t il Slnnetg, men f if 1684 el»
1er 86 99irfet i Stebet.
(peber
Sranbt, ben babærenbe ©fer af (pe»
berftrup, føbte nemltg Søgaatb af
Søgnepræften g eng PPucpirab fot
Spotprig mob at (Rlicptab fif Sir»
fet (agt fom Slnnefg ril Sefterbørg.
ißeber Sranbt ftt famttblg Sej Ha»
peb til ogfaa at ittl lemme S iriet
(præftegaarb i ©obfet.
1913 bleb 531riet ubfftlt fom feib*
ftænbigt Sognefalb.
91f (præftepiftorieTne fiai anforeg:
(ßrobften føang (ßeberfeit, ber bar
(præft t 53efterborg fra 1608 til
1628 bar en ibrtg gifter og lifte»
be fig fæbnlig til at fifle i Sefter»
bojrg Sø, pbilfet tffe bar ttPabt.
©feren af (ßeberfirup pagfebe faa
en Slften (præften op, og ba pan
bar beb at ro i Sanb meb jtn
gangft, lob ©obgejeren fne g o lf
affine Salbe af lofe Slub imob
pam. 6 t af Stubbene ramte (præ»
ften i Slnfigtet, faa pan bleb fort
fom en 9kger og iffe bar i Stanb
til at præbife en pel dftaaneb efter.
Sang ©ftermanb geng Raufen lom
langt bærre af Sleb. §ang Sone
antlagebe pam nemlig /or Utroffab,
og ba p in timbe belægge fin Sin»
Kage meb Seoifer, fif pun Slilg»
migfeboim ober pam, puørefter (præ»
[ten bleb afflebiget, og Sonen iil»
fenbt (penfion. — Dgfaa ben ncc»
f*- (præft bar bet galt meb. Set
bar §enrif ©run, gift meb endita»
rte (Rucpeab, en Satter af Speoppil»
lug (Rucprab paa Søgaatb. Ser bleb
inbgibet Siage ober §enril 93tun,
forbi pan i •Sirfen pabbe pppet
Sib og Slaggmaal meo fin Sapel»

-
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tan Saurip dJUffelfen. Set bat it»
ge beb, at bet pabbe loftet Spenrtf
Stun Sfole og Stabe, men pan flap
bog meb en flæffelig Søbe og be»
poíbt Salbet, .fan bleb begrabet i
Sirfen og fif fom obenfor næbnt
enbog inbwurct en dRnbetable.
Sen før næbnte geng (Rtiepjcab
pabbe Salbet fra 1657 t il 1708 og
fif lagt S trict unber bet. Set for»
tæPeg enbbibere om Pam, at pan
fammen meb noget anbet ©obg, for»
ærebe ©epeitneraib Sranbt ben ltl<
(e Sfob beb Søen, imob at ©obg»
ejeren ffilbe falbe fpxaftcns ©øn
SpeopPiPug til pang ©ftermanb.
Sønnen bøbe imiblerttb lige efter
gabeten, og bet enefe (prcefttn il
ub af ben Sanbel oar, at Staben
fif diabn eder Sønnen og bleb fal»
bet Spcofill Sfob, fenere, ba en af
©reberne (Rebentloto tnbrettebe in
gamiltebegrabere t Sfoben, fif ben
(Hannet Senebicterunb.
gens (peberfen Samuel bar »præft
i Sefterborg fra 1709 ttl 1736. Sa
pan engang pabbe faaet 9lpg om,
at en for 10 Sage fiben begrabet
dRanb bar bleben forglbet af fin
Sone, lob pan Siget opgrabe og
unberføge. (Rpgtet bifte fig at ta»
le fanM, og Sonen, penbeg ©Iffet
og en gotbemober, fom ogfaa bar
meb t Somplottet bleb alle penret»
tebe. Samuel bat gift meb tn Sat»
ter af Stffop 6. (ft. SPliitter. Un»
ber et Seføg pog Sbtgetfínnm
1712 bøbe Stfloppen og bleb be»
grabet paa Sefterborg Sirfegaatb.
Stabnet (peler Cu igen Sojfen er
jo for beftanbig tnpltct til Sefter»
borg. Saug ©erlitt g er faa betp»
belig og faa fenbt, at bi tffe per
ffal fon me ini> faa bin.
Gn af
S i peng Sønner Sarg Olionneftab
So;fen efteriulg e Pam forøorigt i
©mbebet font Sognepraft i Sefter»
boirg. Seminariet bleb neblagt 51a»
ret efter Sifloppeng Søb. Ser bar
ta benuteret ea. paíoanbet Sunbre»
be øfolelærete berra, pboraf be
aPerflefte pabbe faaet Sfolefalb i
2oPonb»gal[terg S tift.

Birket Kirke.
©irfet Sirfe pører unber ipeber*
ftrap; ben er pøjt 09 fmuft belig*
genbe, mer. ffæmmes of bd ftore
gamle 09 uffønne Sloffeffirr, føm
bomtmerer i gorgrimben, naar mon
fer Sirfen fro 93ejen.

opføre fbære (Støttepiller 09 for*
binbe bem meb SBfælfer, ber - fom man fer paa 58iKebtt — gaar
tbær? gennem §bæibingierne og ber#
beb t pøj ©tab miéprpber Sir*
fons 3 nbre.

ober bem begge; bet fpringer nit#
faa flcerft frem ober Sorbæggene
og ftøtte? — fom man fer paa
bet anbet ©illebe — af gitter. Sir*
fen er opført af Wunfeften, men
er oberfatfct, hborbeb alle Spor

« ir fe t fiitfe.

Sirfen par oprinbetig paft flabt
Soft og fmaa runbPuebe 93inbner.
©enere par man inbmuret §bæl*
biuger; men ba bet par bift jig,
at SDfurene iffe funbe bære bettc
Srpf, par man ubbcnbig maaitet

©fibet par nu ftore ntubbuebe
iCinbufer i fpib?buebc Diicpier, So*
ret? 93inbucr er berimob fmalle og
fpibgbucbe. Sor og ©fib er lige
pøjc. Sfønt Soret er nøget fmal*
iere enb ©fibet, er Saget bog en§
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af tibligere Sløre og 93irtbwer er
bæffpbe. SJJaa ©pbfiben finbe? et
litlc 93aabenpu§.
3 Sioffctaarnet — Pbi§ gamfe,
fbære ©gebjætier maaffe er lige
faa gamle fom Sirfen — pænger

to Sloffer. den lille er ftøbt i
Søbewabn 1782. den ftore, ber
bærer tl)ff gnbffrift, er fru 1636.
$aa Sirfens føbælbinger par tibligere bæret Salfmalerier, pboraf
man enbnu for hefter i Soret.
SSebft bebaret er 33iIIeberne i Sorpbælbiiugernes fønbre Sappe, pbar
man i bet ene gelt fer gefus i
©etfemane §abe ni eb be tre ubbalgte difciple,
ligeoberfor fer
man gubas, ber binfer aa Strib**
mænbene. g loppen er fremstillet
en Uklifan, ber fjuggeæ fig felt» i
a3rijftet og nærer Ungerne mcb fit
SMob. g en awben Sappe fes S i
mon og 2lnna. Steffen af ©illcbcrne er fun mere eliter minbrc ubflettebe 93rubftpffer.
g Sorbæggene er inomirrct nog
le ©rabjten fom tibligete par bæffet 33cgråbe [ferne i Sorgu'lbet. g an
ben ftørfte Sten, ber finbeS tnbmuret i fønb-re Sorbæg, er i røibten en gremftilling af gefus Øpftanbelfe, i fgjønterne døbningepobeber ober forslugte 33en; ben
bærer gnbffriften: „føer ligger begrabet ærfig og gubfrpgtig Sbinae
Slfebe føenrifsbatter, fotm bøbe 29.
december 1624". SOJulig er bienne
Sten lagt otter kræften SJelb dpøgerfens Sone; i al gaib er be to
fmaa Sten, fom nu finbeS urbani
tet i ben norbre Sorbæg, fifiert
lagt ober panS to Sønner, le n
ene af bisfe Sten bærer gnb
ffriften: „føer ligger SlnberS Sfelbfen, fom bøbe ben 2. december
1635" og paa ben anben ftaar:
„føer ligger føanS Sfelbfen, font
bøbe ben 9. Sluguft 1639. ©uib
gibe bennem en glæbetig Øpftanbelfe."
døbefonten er en interesfant
gammel ©ranitften meb figurlige
Ubpugninger.
33æffenet er meget
enfelt og bærer gnbffriptlonen:
„1644 forærebe jeg d . fø. be 2B
bette 33æFfen t il 33irfet Sirfefonb."
føræbifeftolen er fra bet 18.
2iarpuubre0e,
enfel og forfpnet

meb Sfrift'teber. Unber SfibetS
mufeet. 9laar gløjene er luCBebe,
føbælbinger pængcr et Sfib, pbiS ' feS paa beres g)berfrber nogle tftegnbffrift fortæller, at bet er „ til Iter af fire Walcrier, nemlig gomtaget efter (Slba-33lofaben 1848"
fru røaria og gngle tilbebe bet
2llfertablen er et SUaleri af npføbte 33arn famt SriftuSbarnet
Slbilbgaarb eller føøjer og fremftil- paa gomfru røarias Sføb fammen
ler S rifti 9tebtagclfc af Sorfet.
meb 33ebftemoberen, ben hellige
den er u>en ftørre gntcreSfe og 2lnna.

© ittet Sîirfcô 5ní>re.

fwn en tarbelig grftatning for ben
gamle, meget ejenbommdige 211tcrtable, fom 1844 blcb nebtaget
og inbfenbt til SRationalmufeet,
bøor ben nu finbeS. Ømftaaenbe
©illebe bifer bet gamle 2llterffab
i ubflaaet gorm. gr. 3kd«tt ffrtber i fit 33ærf om 2lltertabler bl.
a. om bet:
2llterffabet fra 93irfet Sirfe er i
Slairet 1844 inbfenbt t il Stational—
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Stilen i bisfe 23illeber, ber cat
omppggeligt ubførte, er enbnu abftraft og beres done ftaar i en
mærfelig Wobfætning til ben bjærbere gigurtaraiteriftif, ber ubmærfer be ubffaarne giguter inbbenbia.
g SfabetS 9Jiibte er dommeibag
fremftillet; Sriftus troner foroben
paa 'Jfegnbuen meb ben frpbsbæltebe goroflobe fom go'bffammel;

Sfaaben bbori i)an er
ffju*
ler tffe 2ibelfen§ TOærfer i ©ibe,
$ænber og gøbber; fjan brejer fig
lib i til bøjre og fcenfer bøjre
§aanb — font tru er afbrabt —
belfignenbe mob De Salige, Ijceber
benftre afbærgenbe mob bie gor*
bømte. ©om gorbebere for TOem
neffebeben paa ben tjbecftc Sag

SHæbebon eller gjort en mer« be*
tegnenbe ©eftu§; TOeningcn meb, at
TOaria blotter fit ©ript, er at (mn
bil minbe Sfriftu5 om, at l)an er
opføbt af en jorbiff ffbinbe.
fo rb en , bbør TOenneffcne op*
ftair af ©råbene, er fom fæbban*
lig fremftiHet fom en S a l ($jofa^
fat§ S a l) . S e n ungbommelige (Sr*

bejebeg. JRingen foroben til Sagt.«
ffaalen fe§ enbnu1 i .^aanben, men
©faalen er borte. <£t nøgent TOen*
neffe,
f)bi§ frønraigebe 3§fe bf'
tegner barn fom en ©ejftlig, b^r
Dberfroppen ube af ©råben og
betragter fortrøftning§fulbt TOifael,
et anbet, ber fætter Soben op boa
©rønfbæret, briber angft ¡Stop og

Sen gamle 2Utcrtablc i ©irfet Rir*e-

fnæler længere nebe Sobonncg $ 0#
beren, ben ber beredte ©ejen,
iført §aarffjorte, fnugenbe en Slig
af ftn kjortel mellem be folbcbe
§ænber, og 3 omfru TOaria, bet
jorb'iffc ©aanb mellem ftriftuS cg
TOenneffene; bun blotter meb bøjre
Jjjaanb fit ©rp|t; benftre ipaanb er
[enere tilfat; oprmfcelig bar ben
bel grebet om en g l'g af benbeS

feengel TOifael ftaar b»’t (Sol).
9lab. 12., 7 ff.); nben ©inger og
iført bbibe klæ ber, iffe, fom bet
bleb © fif fra Slutningen af bet
15 Slarbimbrebe, i ribberlig Strut*
ning; Sortfiangen, pbcrmcb Sjceoe*
len nebftøbeg, og fom TOifael bar
folbt i bojre £>aanb, er nu borte.
S e n b®bebe ©enftre bar boibt
©ægtffaalerne, paa briilCe Sjæ lene
-
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Sænber; tilhøjre ftritter en Sb':n*
be, liggenbe paa fbrben, af al
TOagt imob en Sjæbel, ber rater
forfbunbet faa fun ben§ Silo er
tilbage. §im»nelen§ gplbne ©org
ligger paa ©jærget tilhøjre for
SfriffuS; bet er en ret fantafttft
og ftillø» ©tygningi nreb ruwbbuebe
©mbu:3aabninget og ©ortal, og
meb taarnagttge ©rpbelfer øberft.

Sen gumle St. '[kier Pjælpcr en
nøgen, anbægtig Sftanb tno i igtm*
merig,
ftøbenbe forten op paa
Silem og ftøttcnbe røanben paa
ben fiejle S ti, ibct pam rneb ben*
[tre §aanb griber patn om Sltmen.
Sængere nebe benter en onbcn
SDfanb, poig Sgaur er afflippet fom
eften en Snor, og pbig Sllabc er
ubftaaenbe, fortrøftninggiuilbt paa
fin
Sur,
ibet
t)an
anbægtig
famler jamberne. Hnber pam fiatr
en nøgen StDinbeffiffelfe rneb nb*
flagent ¡gaar; penbeg føænbcrg 93e*
bægelfe betegner penbeg 23lufær*
bigpeb. Sen noget forte Sfiffclfc
bifer, at xBiliebffæreren par paft
en rigtig, om enb nogd alminbc*
lig, goireftilUng om ben nøgne,
foinbeiige gigur;
pun er, fom
obcrpobebct alle be nøgne DJlenne*
ffer, falbefnæet. £clbebeo gjælb
er tilbenftre for Siriftug. goroben
griber en Sjæbel — §obeioet er
afbnebt — upøbiff fat paa en
Stoinbe for at ftprte penbe neo i
gjælbetg Suer; puin er tpbelig
fremftiUet fom minbrc tæffelig af
Sfabning, enb ben før neeonte
Sibinbe forneben tilbenftre; pbcrft
tilpøjre flæber en afffljelig Sjæbel
bort meo en Slanb, fom ben Par
faftet ober Ptpggen paa fig. gor*
neben fes gennem et § u l gjælbetg
gnbre, pbor be gorbømte pineg
af Sjæole og Prænibeg af £uer,
lifter bereg SSetpbning er alle big*
fe giguxer af forffellig Størrelfe:
Siriftug obergaar SUlaria og gopan*
ncg, 'JOfifael obergaar St. $eter,
bcr atter er ftørre enb Sijæblene
og SJJenneffene.

Se told '¿lpoft le flaut paa gtøjene,
pbcr ubffaaret fammen rneb et lille
gobftpffe.
Pfabnet er malet um
ber pber enfeft.
SUibterfremftillingcn er ubffaaret
af minbft fefg Stpffer, ISnfelt*
figurerne for ftørfte Selen pelt
runbt ubførte.
Sen oprinbclige
garoe og gorgplbning er nu for bet
nefte beeffet af en fenere Dbermu*
ting, formentlig i SBcgpnbelfen af
bet fefgtenbe Slarpunbrebe. Ober
røibterfremftillingen par fitfert op*
rinbelig bæret et ubffaaret 9lam*
mebærf.
Sræffæreren par bæret ininbre
pelbig rneb be S^ooeber, pan par
billet gibe et oppøfet og idealt
ifScæg:
faalebcg er Strifti §oocb,
rneb Sjaaret falbcnbe neb til begge
Siber, ben fmallæbebe SDlunb oa
ffarptffaarne 9læfe, blebet tomt og
ubtrpfgløft.
^anben
er
altfor
ooerbreben pøj, Sfægget om Siinb
og §age enb:r i be proptræKer*
agtige Sirøller, ber alminbdig fim
beg beb norbifie Sræffærerarbej*
ber fra amben føalbbel af bet fem*
tenbe 91arpu|nbtebe.
Sen ubtrpfg*
fuloefte gigur er gopanneg Søbe*
ren: en fraftig Sfiffelfe ub af 911*
innen, bet fantebe ,9lnfigt rneb
93rafnæfen benbt faa inbftænbig
mob Siriftug, ibet pan trpglcr om
iPaabe for ben SDieuneffepeb, pbig
Sjnogbebibftpeb
pan
føgte at
bæffe.
ifSeterg gorpolb t il be
SRetfærbige i fin (Sgenffab af føitm
meleng Sørbogter, og ben røaabe,
paa pbilfen Sfæblene omgaag be
gorbømte, er gengibet paa en
ejenbommelig bjærb cg folfelig 93ig.

—
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Se manblige igobeberg gorm og
Siatafter er ganffe norbiff, og
ffønt 9Irb:j,bet iffe er forffelilgt
fra norbtgff 9lrbejbe, er Dpfattel*
fen bog ret friff og felbftænbig.
Sa Wlalerierne enbnu flet iffe bi*
fer fig paabirfebe af ben neber*
lanbffe Stlmft, maa bet bel anta*
geg, at Sablen er ubført paa et
Steb, ber par ligget noget affi*
beg for be alminbelige funftneriffe
Strømninger.
— Sirfet bar inbtil 1656 et
felbftænbigt Sognefulb, men (Sje*
ren af fkberftrup, §r. ijteber
Sf)ranbt, fif bet ba lagt uinber
5kfterborg fom tønnefg, pborefter
pan inbletnmebe tpiræftegaarben i
en af fine ftørre ©aarbe, ben nu*
bærenbe Salbpgaarb.
91f kræfterne i ©irfetg førfte
Selbftænbigipeogperiobe er ber fun
9lnlebning til at omtale ben før
næoute Sijelb Spøgerfen ©unberup.
§an fom til ©irfet 1617 og bar
ber til fin Søb 1653. Set fortal*
teg om pant, at pan funbe bife
igen, ffaffe iJlebbtnb eller SRobbinb,
neomane Spøgelfer, opoagie fffulte
Simg og meget anbet. Sa Sogne*
føllene trobg alt bette iffe bar
bibere gabmilbe mob pant, fparne*
bc pan bem, at bet inben længe
ffutbe blibe faaban, at en ipræft
ifie funbe bo iblanbt bem. Spaa*
bommen git jo i Dpfplbdfe, ba
Sirfet et p3ar 9lar efter pang Søb
lagbeg unber 93efterborg.
1. ganuar 1913 bleb 93irfet ub*
ffilt fra Skfterborg og gjort til
fclbftænbijt Sognefalb.

Vester Ulslev Kirke.
Sigefom be flefte anbre Sirfer
paa ggncn bobbe 93. Ul»lcb Sarte
oprinbelig intet la a rn; men ben
bobbe betler iffe bet mtbærcnbe

enbnu Spor af Satfmalerier og af
bc fmaa runbbuebe 93'mbu>er, fom
bar fibb'Ct meget bojtfagfbn*
bige mener, at ©lalingcn er lam*

re 9lar fibert obergaaet til ©etb'
eje.
Sirfen er opført af røbe ©lunfe*
ften og for £iben tallet røb. 3 $£>'

iBeftec UlSlco ititte .

Sor. ©aabd bette fom Saarnct er
fenere SitOpfiningcr, og famtibig er
£bælbingerne bleben inbbtygget. ifSaa
ben inbbenbige Sibe af ©lurene
obenober £bælbingcrnc finber man

tibig nteb SirfenS Øpførclfe,
ben
mob ©libten af bet 13. Slarbunbre*
be.
Ilbltgere børte 93. Ulåleb Sirfe
unber Snutbenborg, men er for fle*
-
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ret§ norblige ©lur fer man ©por
af en ifSrcefteinbgang og paa ben
fpblige ©ibe af ©fibet fer man, at
ber tibligcre bar boeret et 9Saaben*
bu§. £er finber ogfaa et gammelt

SMntbue, pbor ber nu er fat en 2 ri
ge i.
Set ret anfelige Saarn meb 3
Wien tpffe ©lure par et floPfet ©ptr
meb ©paantag. 3 Saarnet pænger to Sloffer; ben flørfte er ornftøbt af en gammel Sloffe
fra
1616. gnbgangen er fiben ipobebreparationen i 1852 gennem Saarnets 93eftgabl, pbor ber tibligere
par ftbbet et 93tnbue meb frnuf
fpibsbuet gorbpbning ober. Scnne gorbpbning i ©luren er bibebofbt og er ben enefte ©pibsbue af
celbre Sato i Sirfen. 1852 bleb
ber ogfaa inbfat fpibsbuebe gernbinbuer. ©turene er forfpnct meb
Støttepiller.
Ser er føbælbinger gennem pele
Sirfen, ialt 4. Saarnrummet er
ffilt fra ©fibet beb en lignenbt
©mtbbue, fom fftller bette fra So
ret.
gorøbrigt er Sirfens gnbre ret
tarbeligt. Set bebfte er WltertabIen, fom ffænfebeS til Sirfen
af
©ognepræft ©lorten Snubfen (1532).
Sen er fmuft ubført meb Sonfol-

Ier og ©øfler, malet meb forffellige garber, og par oprinbelig inbrammet et
alert, g ©tebet for
bette er en Sopi af SporbalbfenS
SriftuS nu anbragt foran Wltertabien.
©ræbifeftolen fpnes at bære af
noget npere Sato, men er ellers
ganffe Ugnenbe Wrbefbe fom Wltertablen.
øm ben forannæbnte ifSaiflor “©tor
ten Snubfen figer ©opbe, at pan
befab „£efte-2ærbom". ipan
bar
førft 9Sottemager, herefter ©olbat,
og løb faa t il Spfflanb og læfte.
Sa pan fom pfem, bar netop kræ 
ften i 93. UlSleb, WnberS ifkberfen, forbunbet i en ©lofe — pan
bar en ftørre gæger enb 93oglcerb
— og ba ber i ben Sib bar ©lan
gel paa kræfter, bleb bet lebige
(Smbebe gibet til ©lorten Snubfen.
6n ©øn fulgte pam i Gmbebet og
bøbe 1572.
©øren ffjeberfen 53ufcp, ber bleb
$ræft i ©ognet 1679, pabbe tib li
gere boeret geltpræft og faaet noget
af fin ene gob ffubt bort, ba pan

-
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engang bobebe fig for langt frem,
Serfor ffreb Sommanbør
føenrif
©pan t il pam:
,,©liu tære &r. ©øren 93ufdp!
èn anben ©ang g bebre puft,
Øg bette altib lær:
©psgærrtg albrig bær!"
gra 1846 til 48 fab ben fenere
faa berømte 0 .
©lonrab fom
©ognepræft i 93efter UlSleb. der
fra ffreb pan fine fortræffelige DppofittonSartif 1er til „gæbrelanbet"
©lonrab anbenbte per ben fnitbe
gorm, at fremftille bet fom
om
©priftian ben Øttenbe bar ganffe
uffplbig i ©egeringens reaftionære
gærb, og at bet ubeluffenbe bar
pans ©liniftre, ber bat Wnfbaret.
SiSfe Wrtifler bibrog oberorbentlig
meget til at jæbne 93efen mellem
Oppofitionen og Sronen, famtibig
meb at golfet ftprfebeS i fin ©lob*
ftanb mob bet reaftiottære ©egimente. g 1848 opgab ©lonrab
fom befenbt fit ©ræfteembebe i 93efter UlSleb for at inbtxæbe i©!arts*
minifteriet.

Øster Ulslev Kirke.
Strfen i 0 . UlSleb er paa flere
SOIaaber ret ejenbommelig,
pbilfet
man ftrafs bil faa et gttbtrpf af
beb at betragte posftaaenk goto*
grafi.
Set ottefantebe So-am er
cn
S a g tik r, bygget af Sræ,
meb
pøjt fptbft ©bit- Woget ligmenbe
finbeS paa enfelte anbre gamle Sirfer. Wien pbor finber man
bei
faaban fom f)er ubbenbig paa SUl'tren en ©tige, fom maa entrer af
Wtngerfonen, bber Sang ©olen f f al
op og neb. Romben ©tigebærtel,
fer man ogfaa Sonen fammen met
en fUeninbe paa bort gotografi.
<Sn Sirfebeffritoetfe fra 1872 meb»
belcr, at ber paa ben ene af Slof»
lerne ffal finbeS følgenbe 3«bflrift::
„1665. ©ogneprceft fjSeber Waè»
muSfen Wuit'b.
3 fSejret bleb jeg træffet.
Sa ©benffen Saalanb fbæffet.
3 greb fif omftøbt, bebrc tlang,
Øg falber g o lf til Sirfegang."
Wien i parentes bemærfeS: „gnbffriften anføres efter en Øpteauelfe af ben forrige ©ogneprceft og
maa anfeS for paalibelig.
©om
Sloffen nu pænger, fhn gnbffrtiten iffe iæfeS."
93i fan efter et libSfarliat Slatrearbejbe omfring t i offer ne ernæ
re, at ber abfolui iffe finbes no
gen 3nbffrift paa k m , og
ner
par fiffert paller ingen bæret
i
1672, men maaffe tibligere,
tk !
Sloffen jo fan tænfeS at bære om
ftøbt en Sang til.

Sirfen er bpgget t ben romanfte
Sib af røbe røunfeften meo øegge
Sable flabe; enfelte af be gamle
runbbuek Sßinbuer er bebaret oo
paa Worbftben fer man ©por af tn

SBogftaberne 3- 2Ö- og 2lar§tatUa
1779 og paa 93aabenpufet
itaar
meb 3embogftober 3- 2S1853. Sengang bleb ber bpgge.
ngt ©aabenpuS og anffaffet
np

Cfter ltlileo Sirfe.
tibligere gnbgang. ©t ngere 93aabenpu§ bæffer nu ben gamle runbbuebe Sør mob ©pb, pborigiennem
ber er gobgang tit Sirfen. ©tampufet ©ngestofte par fom Sitfecier
befoftet
gentagne Weftaureringer.
©aalebeS feS paa SirfenS S3eftgabv
—
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©tole famt en np 2lltertable meb
SOlalert af SBegener (Sriftu©
fom
Sommer efter fim ©enfomft),
og
ber bleb inbenfor Sirfebøren an
bragt en Sopi af SporbalbfenS
i&aSrelief „Sen bitnbe Sobia3J§
§elbrebelfe." gorøbrigt faa man

beb benne Sefligbeb, bu man inb*
benbig buggebe ©alfen af ©turene,
at biSfe bar næret røbe ¡meb bntbe
Suger.
Sen tib ligere altertabte fra 1694
babbe to SJtalerier foreftiKenbe ©ri*
fti ©or&fceftelfe og ©rifti Dpiftanocl*
fe©ræbifeftoten er et gammelt ©ti*
lebffærerarbefbe meb ftærft folore*
rebe ©iHeber af ©riftus og ©ban*
gelifterne.
døbefonten er af ©tanit; ben bat
i aarenes Søb bceret malet meb
forffelltge garber.
©aabe ©oret og Sfibet bar flabt
©tbsloft. 3 ©oret bænger en alle
SJteSfinglbfefrone. 3 ©orets Spb*
ftbe bar ber i ælbte Sib bceret en
3nbgang for ©ræften.
©irferummet faar fit £b§ fra 3
runbbuebe 3 £rnbinbuer i SJ'oirbfi'ben
og 2 i Sbbfiben.
3 ©irfen finbes et ©ar gamle
Sigften, ben ene meb battff,
ben
anben meb latinff 3nbff|rift.
©aa ben førftnæbnte ftaar:
Jéertmber betler føbelig

bet

i

igcrren falig bortfobebe ærlige og
Rærlige SGgtepar gacbariaS ©obel*
fen dancpel, føbt i ©jøbeleb ©ræ*
ftegaarb i Slørreberreb ao. 1643
b. 16. ©tars, ©effiffcb til
betle
StebS Sognepræft ao 1669 b. 2.
december, orbineret ao. 1670. 3nb*
traabte i asgteffab ao. 1671. ©e*
ffiffet til ©robft for ©Ut'Sfe føerreb
ao. 1702, bøb ao 17 (15), faa oo
bcwt§' bierte allerfjærefte
føuitru
røargretbe ©ebersbatter ©uuib, (øøt
i Dfter UlSleb ©ræftegaurb'
ao.
1648 b. 9. ©la) bøb åo. 1693 b.
16. September. Ubi næbntc
fit
2@gteffab ©i ober t il 11 ©ørn,
4
Sønner og 7 døtre. —
§un bar ©otte for fit ©jøn,
¿ar 2greu§ ©tone nu til Søn.
— ®ub gibe bem en ærefulb Dp*
ftanbelfe til bet ebige Sif. amen.
derefter
følger nogle latinffe
Sinier.
den latinffe 3 nbffrift paa
ben
anben Sten beretter', at ber bbiler
©ræften Diaf SJielfen ©lob og §u*
ftru, bøbe benbotb§bi§ 1635
og
1647.
der bar tibligere i ©irfen bæret
en føcrffabSftol fca 1694 meb bip*
inbfattebe ©iribuer meb forgplbte
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Stammer og Silfegarbiner.
bar 3ubffriften:

den

„©om o 3efu> Staabe Soel
Dg beftraale benne Stoel
Sag i naabig ©aretægt
6big ©ru'5 og foemmertS Slægt."
det
er formentlig 3uftit§raab
©bbarb ©rufe, bbiS Stabn og ©aa*
ben famt aarStallet 1693
ogfaa
fanbteS i ©irfefløjen. ba benne for
en del aar fiben blæfte neb. det
er maaffe barn, ber bar
bpgget
Srarnet, men om pan bar boet i
Sognet bibes iffe; berimob er b;t
befenbt, at ban i 1692 bleb ub*
næbnt til ©eneraltoRbbtrlftør.
Dm ©ræ'ten Die Slielfen ©lob,
pbi§ ©rabften bi obenfor omtalte,
fortælles bet, at ban fif en 3T£t'
tefættelfe af Siffoppen, forbi ban
pabbe labet føtgenbe ©erS om ©a*
bc Urban:
„Sti Cpffe Urbanué gaa bin ©ade=Sprone
Sil Ctjffe btn Diibber, Ørben de concep-

tione.
d u ubaf bit Sæbe ffal fnart blide løftet,
S&i bu e|t et Sæft, af Ønbffab forgiftet
Qmeb dor liben ©roteftanterneS i>ob,
SJten frpgt bip, bet raaber ben ©ræfte»
manb ©lob".

Thoreby Kirke.
Sporebp S i tfe ligger mit« i ©og.«
net, font ex bet ftørfte paa Sol»
ianb, og Sirfen er en af be an»
feeligfte og rneft interesfante, oi
par.
Sen porer unber ®obfet
Sugtfang.
Sirfen ligger tentmelig pøjt i
Sanbffabet meb SirfegaairbSmuten
uib til Sanbebejen mellem ©afsfø»
bing og Dtpføbing, og nabni i g1 fra
bemne ©tbe — ben fpblige — ta*
gex Sirfen fig gabt uib meb fit
røbe Segltag, ftt fbcere Saatn meb
bet ppramtbeiormebe Sag og ftt
anfeeltge Skabenpu'S meb be fmuf*
fe ©linbinger i (Sablen ub mob
93ejen. Sirfeffibets Sag falber li*
gefom i to Smn, forbi ber i ?tt
npere Sib
er tilbpgget ©ibeffibe
paa langs meb begge jQobebffibetS
©iber. Sog er faabel ©ibeffibem
fom Saarttet, ber antagelig bleb
tilføjet famtibig, ogfaa af en garn»
mel Sato. 93aabenpufet et meget
npere. Ser fes tpbetige © p o t. af
ben
gamle Sbtnbeinbgang paa
9Jorbf;ben.
røanbsinbgangen par
fom fæbbanlig bæret paa ©pbfi*
ben og er fener e anbragt i ben
øftlige ©nbe af bet fønbre ©ibe»
ffib, pbor man enbnu fer oen til»
murebe fo rta l.
Sirfen — ber øjenfpnlig er op»
ført i ©pibsbufcflil og altfan ifte
pører til bore aBeroelbfte Sirfer —
er opført af røbe SØlunfeftero ttl
forffellige Siber. SDlinbft 7 Sange
er ber foretaget ftørre ©pggeatbej»

ber beb Sirfen. 9iabnlig er bet
f’lart, at ©ibeffibene — bet labe
og uregelmæsfige mob ©pb og bet
Ipfe, regelmæsflgt bpggebe mob
Sfotrb — er tilbpgget fenere; tpi
paa 9?orbfiben par man, for at faa
©ibeffibetS Sag i glugt meb bet
øoerfte Sag, fulbftænbig tilmuret

SigetebeS er bet gjmle, oberpbæl»
bebe © afriflt paa Jiorbfiben ble»
ben abffilt fra Soret beb Silntu»
ring af
faaleoes at
kræften tur tffe par anset Dp»
polbSrum enb1 IJMaibfen bagbeb 211»
teret, ©afriftiet er af famme 211»
ber fam §obeb*fibet; bet pat tnb»

Sporet»« Sirfe.

be opr nbelige fpibsbhebe iCinbuer.
3 røobfcetni'ng pertil er bet øber»
fte af Spbfiben* 93inbuer bleben
bebaret abenfar ©ibeffibetS Sag,
fa« at Sirfen per par tb Ptæffer
*inbuer. ©ibeffibet mob ©pb' er
celbre enb bet norblige; bet par
øprinbeiig paft flabt Soft og bæret
inbrettet fom 2 eder 3 Sapetfer.
Saarnet er beb en af Dmbpgnin»
gerne bleben ffilt fra Sirfeffibet;
ber fpores en tibligere Snbgang.
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tii far faa 2lar fiben bæret Pe»
npttet fom Satffule, men bleb faa
rpbbet for at inbrettes ttl Sigfa»
pet. Unber 2lrbejtet fanbt man
imiblertib oe to §bælbinger og
©¡urene fitlbftænbigt beforerebe meb
inttreSfante Salfmalerier,
pborfor
(SobSeJer Dieergaarb lob1 2lrbejbet
ftainbfe og opførte et færffitt npt
Sigfapel paa Sirfegaarben. ©iben
par ©afriftiet ftaaet tomt; bet bur»
be iiftjanbfæltes øg bringes i fam»

me gorbinbelfe meb Sirfen, font
bo oprinbelig fjor bæret.
Seine bet inbbenbige S irfe bum er
ftort og meb murebe ipbælbinøer
ober biet pete.’ gor 25 2lac fib'en
bleb ber funbet en Set ¡ S a l t *
m a l e r i e r (ca. 400 Star gamle)
(3aa Sarpbætbingerne
og Sefora*
tioner paa føobebffibets føbælbin*
ger famt gnbbielfesfors paa fßil*
terne. Ornamenterne
i SfibetS
Sgbælbinger flpnger jig op ab
©forbbuer og bttbber og omfring
£bælbingfrpbfet i rige gather og
ganffe fønne, naturatiftiffe g 01“
mer. Se bleb opfriffebe og reftau*
rerebe af StJagnuS ijkterfen i 1890
og famtibig afgab ban Seretning
om be meget befefte og ubbiffebe
gremftilfinger af S rifti SibetfeSpi*
ftorie, ber fanbtes i Sorpbælbin*
gens 8 Sapper. Sa be bar meget
barbariffe i Ubførelfen og ntoen
fimftneriff etter antifbariff 93ærbi,
bleb be atter oberpnibtebe. 3 ben
norbre Sappe faa man S rifti grem*
føretfe for ißilatus, ber fab paa
en Slot og baffebe fine Sgœnber
i et ga b, fom en îfener bof f t
foran pont. 3 ben titftøbenbe Sap*
pe fremftiHebeS S rifti ^udfletning
af to 93øb'ter. 3 ben befttige faas
SriftiB
i ©etf emane og i
ben
næfte et pberft flet matet Sitteb?
af Sarsbragningen.
Sen femte
Sappe» Sittebe bar pelt tabt; for*
menttig bar bet foreftiQet Siornt*
froningen. 3 ben fjette piffes og
Ucfpotte» Sriftus, i ben fpbenbe
¡ceftiS pan paa Sorget, og i ben
ottenbe er pan fremftittet fom
forsfæftet imellem be to Støbere.
Stien- bisfe 93itteber er nu beeffet
af ben pbåbe Salf. Samtibig fan
bi omtale be i Safriftiet funbne
Satfmaterier, fom enbnni iff c par
bæret ©enftand for fagfpnbig Un*
berføgelfe eller Steftautering.
Oc
er ba ogfaa fun titbetS fpntige,
faa bet er ingenlunde nemt at be*
ftemrne Slieningen meb be enfette
Silleber, fßaa ben rnberfte ©abl
fer man bag tpbeligt 2lbant og

©ba beb SunbffabenS 2rœ, pbor
Sjœbten fibber i Stienneffeffiffetfc
og ptuffer 2©bter t il ©ba, fom
rœffer et af bem lit 2lbam. 93ittebet beb Siben af bette foreftitter
Stiofe» mcb SobenS Sabler, fom
§crrcn ffriber paa meb fin gin*
oer. Dg ©illebet i benne §bœi*
bingS trebje Sappe foreftitfer Sono
Salomon» bife Som. Sttan fer
ham ftbbe mi:b bet bragne Sbœrb
og fer de to Sbinber pber til fin
S ite af pam; ben cne Poibet paa
fin £aanb Sarnct frem tit fjlarte*
ring, meben» ben anben fnœlenbe
bonfatber Pam om at ffaane bet.

beftre ©nbe af Stiibterffibet btibe
ftaaenbe, for at ber meb liben fun*
be anbringes et Drgel. Øg Orglet
fom i 1910; bet er anffaffet af
Sirfeejeren,
©obSefer Sieergaard,
paa ben røetingelfe, at beti S3eb*
ligcpotbelfe ffat paapbitc Sttenig*
peben. Orgiet er pbiblaferet;
bet
er ftort og fmuft, pasfer ubmær*
fet inb i ben fpibSbuebc Sirfeftit.
2kb ben foran næbnte føobebrepa*
ration bteb ber ogfaa i Stttertab*
ten indfat et npt Sttaitcri, fore*
füllende Stigus, ber belfigner bc
fmaa $3ørn. Sen gamle SUtertabtc
bar ffænfet Sirfen af pribate i

tp o tcb tj S id e d Su bte.

3 ben forrefte føoælbing fer man
paa een ene Sappe en SMfpeffif*
f'ctfc, maaffe ben føetgen, tit pbem
Sirfen par bæret inbbiet.
ffSaa
Sappcu ligcoberfor fes 23orperre
meb ©torten
og føerffertelgncne.
2 it
pøjre Side fer man Stiaric
93ebubeifc, og tit benftre Sibe fe»
Sriftus meb Sammet (SejrStegnd
efter Sorstogcne) og to Sfiffetfer,
ber nimeligbiS ffat bære 3opan*
neS og SUiarie. Stile bisfe 33illcber
fortjener, fom fagt, at btibe rc*
ftaureret.
®eb' en £obebreparation i SJiib*
ten af forrige Slarpunbrebc bleb
ber borttaget to grimme farmør*
fenbe fjM piturer,
nichens man
lob et ftørre fM p itø i ober ben
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1683; bd øberfte fßa-rti af
tigger penfaftet i Safriftiet.
S$aa Slttcrfalfen ftaar:

ben

„goræret Stporebp Sirfe Slnno
1659 af ©. Sifebetter og føuftru
21. S. Sampgerin. gorbebret 2lnno
1684. gornpet og meb 15 Sob
Søtb forøget 2lmto 1825. 21'og 47
Sod".
Siffen er af forgplbt Søtb, og
©røbæffen er af fbært Søtb meb
følgende gnbffrift:
„Senne ©ffe er af Sognepræften
§. 29rügmann og fpuftrue S. UJÎ.
9ipge gitoet tit îparebpe Sirfe
1764. 23og 21 Sob 2 Obint".
Ogfaa ©ranitbøbefonten fra 1687
bar ffænfet af 'fSribate; ben bar

fo-rftjnet meb giguirer og Drttamen*
ter, men bleb ompugget i 1848,
faa at ben nu er ufføn og uben
gntcresfe. Set presfebe ©eSfing*
Søbefab bifer 2lbam, gba oig Slan*
gen beb SunbffabenS Sræ. Søbe»
fonten ftaar beb ben notblige Si*
bc unber Sorbuen, poor bet agfaa
fænger et © aleri af Sriftus pra
Sforfet i en fmuft Ubffaawt SK'am*
me meb be fällige Segn i
Spjør*
nerne. Steb pber Sibe af Störet
ec ber en gaetræS Stol for Sir»
fefangerne. gorøbrigt ijar be ober»
ffc Stole i Sirfen bæret forbe*
tjofbt Pefiibberne af gutgfang; be
er forfortet meb ubfiaarnc 2tbef»*
baaben og paa ben ene ftaar:
„©rier 3hib. 2lnno 1567. Sermo
Sei OcritaS". paa ben anben:
„gru 2(nne ¿parpenberg 1567. pie*
ta» ab omnia eft utifis".
g rif
Stub, oer ejebc gu'glfang, boa, gift
:neb 2lnne §arbenberg.
præfcifcftoien er et rigt Pifleb*
ffcererarbejbe i SRoCofoftil; ben er
anbragt beb en af file rn e ,
om*
ten t mibt i Sirfen. 2>e pPibmafe*
be S i Heber er iibffaarne i Sræ
og foreftilfer be fire ©baugefifttr
famt gopanpeS Døberen og Sri*
ftits. Ober Præbifeftolen er ber en
i famme S til ubffaaren Spimmef
meb Sne unber.
gt p a r ©e»fingiampetter,
ber
pa’ngcr paa ^Stilerne pber beb fin
Sibe af ©ibterffibet er ffænfet i
1782 af peber £anfen Sommet og
©aren Slabs Satter.
Unber §bælbingen nærmeft Paa*
benpnfet pænger en gammel irret
og rieften Saarbe, pborom Sagnet
bil bibe, at ber meb ben er bræbt
en ©anb beb Sirfen» gnbgang.
Set fpne» bag Urimeligt, at en
faaban Ugerning ffulbe gøre Saar»
ben fortjent til at pænere i Sir*
fen; fnarere par ben tilpørt en
færlig fremragenbe 2Ibelémanb el*
ler Sriger, fom pørte pjemme i
Sognet, og til pbls 26re ben beb
pans Søb bleb oppængt i Sirfen.
SaalebeS bar bet nemlig S fif.

©n fort ©annortaole er inb*
muret i Sirfen» norblige 2)ber»
mur gnbffriften fortæller, at „til
en perlig Opftanbclfe gjemm:» per
neben" Støbet af § r. ipanS Ptiig*
mann, ifSrceft i Sporebp fra 1750
og probft i ©u'Sfe åperfcb fra
1757 til fin Søb ben 4. Sluguft
1774,
og beb pan» Sibe pan»
ütëgtefœlle Sorotpea ©argretpe Pp*
ge, bøb i Dipfteb ben 27. 3uli
1778. „Se tbenbe Søm, ©usi gao
bisfe goræfore, borttog pan igen
tiblig. Se gjorbe berfore bel imob
anbre» Søm og gab beSulben til
Sporebp Sogns Sättige 200' 9uqS*
baler, fom beftanbig ffal blibe ftaa»
enbe i S lin tinge præftegaarb, og
besuben til Spoeebq Sirfe 50 Pibl.,
at bete» Sen per maatte ligge
urørte". Dm be 'par faaet Sob at
ligge urørte er tbiblfomt, Dia Sao*
len er flipttet pertil fra et anbet
Steb i SirfesOlebepft unoer pulpituret pænger
ett Srætable meb et ejcnbommeligt
© aleri af Sniftus — ffiegføs og
meb Surban — præbifenbe for
Slanberne i SøbSriget. Sen er i
2laret 1643 opfat af en go^eb paa
Sjœrftrup ooer pans gorælbre, fom
febebe og Døbe i ©rœnge.
Diebeirft i Det norblige Sibeffib
er nu penfat nogle gamle Sræfi*
gurer, font i mange 2lar par bæ*
ret gemt i Sloffetaarnet. gornben
Sriftu» paa Sor,fet er ber to før*
genbc Sfiffelfer, en Sbinbe og en
©anb, rimeligbi» gomfru ©aria
og '¿Ipoftclen gopanneS. Set er
baarligt Sræffærerarbcjbe fra „ ben
fcitot|fe Sib.
S il bet nebierfte Wum i Saarnet
er ber gnbgang fra Sirfcgaiarben
og per fiubes ben ©allmoibenfre
Segrabelfe. Slanbt be per bifatte
er 2lmtmanb, griperre ©priftoffer
©corg b. ©affmobem og pans Sgu*
ftru. Dber penbe er ber opfat et
fmuft reliefpugget ©ornement af
©iebetøeft meb følgenbe gnbffrift:
„Satparina ©argretpa bon ©all*
inobeu, føDt b. Sepn ben 18. ga*
-
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nuar 1731, bøb ben 5. Potember
1788. Sen DfetfærbigeS gpufom*
melfe er til Selfignelfe."
Saarnet er forfpnet meb et Upr
ub mob Sejen ag to Sloffer. paa
ben minbfte af bem læfeS: „gor*
færbiget af §. 6. ©anyt, Søben*
pabn 1793. Senne Sloffe, fom er
befoftet af Slbffillige i
Sporebp
Sogn 1588, er formebelft Srøft*
fælbigpeb foranftaltet omftøbt af
©priftoffer ©eorg bon ©a lim oben,
©cpeimeraab, fRibber af Sanne*
brog, Sammerperre og SRmtinanb
ober Dfpføbing 2lmt, §etxe af
ffiallmoben, guglfang og päetffoo
1793."
Paa ben ftore Sloffe ftaar a“m
ført Pabnene par præften, Sepn»*
manben og Sirfebærgerne i bet Slår
Sloffen bleb ftøbt. gnbffriften lp*
ber nemlig faalebns, alt meb ftore
latinffe Sogftaber:
„§er. Ser. ©icelfcn. gørgen.
Slnuo 1595. £)ar. © ar. greberid.
£obe.
Srunnpge».
Sens. ©an.
tRielS §bøs. Sierfeberge. Sorbp.
Sabriifen. gens. gørgenfen. iR'aS*
mus. ©ortenfen. §ans iHenber. —
Stiften SoUemar."
Dg i Dtanben forneben:
„Verbum Domini manet in æternum. Dit. har. kost. Sonne. Men.
Ale af Ile Y ............. k Geflaten
Michel Westfal. Heft Mi Gafen."

g be gamle Sebtægjter for Sbo*
rejp Sogn (11. Sftiguft 1674), fom
i Driginalpaattbffrifi paa ftemplet
'papir opøebareS i bet fg i. Siblio*
tef, pebber bet:
„Surft i 3efu liaDn:
1. §bu font giør nogenUfttffelig*
peb i Sirfen, enten at fpie eller an*
ben Ulempe, fom iffe fømmer fig paa
faabanne Stebcr,
ben
bøbe til
mcenbene 1 Sønbe £1 og 1 © arf i
Sloffen ttl be gatttge.
2 . Stem ben, fom tffe giber
præ*
ften og S.gnen bere§ SUmtsfeforn og
anben b:r:§ SRettigpeb pbtffen Sag bet
bltber famtbft, bøbe til gierne 4<Sf.,
og i Sloflen 4 ©f.
3
®eS igefte
at
age for Sirfen
naar
be tilfigeS, eller bøbe /l 2 © arf
til gierne, i ©alfen ^ ©arf.

4
3tem
pbté
Ølbæg bet fømmer
baa Sirfegaarben, bøbe for fjbert ¡50»
beb 1 ©i. og i ®loffen 1 ©t.
5. §bilfen af Spmænbene, fom tfte
polber bere§ ttlfalbne ©jærbe om Sir*
fegaarben aarligen beb Sige, bøbc
1
Sølarl
12. Om
ber
nogen ffjænbeS paa
SHrfegaarben,
bøbe
1 SOiart til 931)'
moenbene og 4 ©1. i Sloffen.
42. £bem, fom fig laber finbe meb
noget grobt Slrbejbe om ©ønbagen en
ten alminbelige Sebebage unber iJSrce«
biten bøbe til be gattigc 1 Sbiarf og
til Spmænbene /l 2 Uønbc 0 1 .

Slmtmanb ©ornelius £ crepe ftab-«
fæftebe bic-fe Sebtcegter, men boo
meb1 bet goxbepolb, at „pbab Srø«
oc, fom fætter i Øl fos: l)bt§ tir«
fen oebfommer, faabant at gibe» i
Senge og fomme Sirferi og be f a t 
tige tilbebfte,"
gnbtil be [tørre Sinbuer » Sir»
fen bleb inbfat for nogle 2tai fi«
ben fanbteb bet i Sirfen en fRuibe,
bborpaa bait inbbrcenbt ©ognepræ»
ften 91. Spoxfilbfens Saaben (i)an
bleb abiet af Song Sriftian ben
2b:en i 1520) og beruttber ftob:
„Somiini Otic. 2f)otfielU ijufus ec«
clefice paftor".
— 21f kræfterne ffal ncebneo:
Sfagifter £an& gørgenfen ©abo»
lin, Søn af §an» £abfen» trofafte
Siebarbejber Siffop ©abolin, bleb
falbet til Sborebl) 1559 ogi bar
l)et til 1576, ba l)an bleb affat

beb 2)om. §an bar en begabet
íDianb og anfet ©fribent, bleb 1568
ificobft og l)abbe tilft^nclabenbc en
glimrenbe Cobebane for fig. Diogen
gob og fanb Sfoele^rbe ijar ijan
bog iffe bceret. 2l)i 1575 bleb bet
opbagei* at f)att ijabbe befbangret
en abelio
Slofterjomfiru,
2lnna
Saab i yjiarioo. (Sfter Songens
Drbre bleo ban fcengolet og añila»
get og oeb Sjofeitexetsbom 1576
bleb ban frabomt Salb og Siole
og ibomt fljerc 2larb gcengfel. Sort
after bleb pan benaabet mob at
forlabe Sanbct, og et Sax 2lax ef«
ter fif pan efter gentagenbe ©an«
ge at pane anraabt om Songens
ytaabe Sillabelfe t il at benbe til»
bage. §an bobe i Sabenpabn 1580.
Sc ber yJciffcifen ginbe f if ©mbe»
bet 1585, bleb S r obft 1610 og bo
be 1611. 2laxet efter fin Slntomft til
2i)orebt) fom l)an beb et ©ilbe oo
at flaab meb fin Sapellan, font
l)an f'albte en unaerfimbig Sfcelm.
©font Sagcn bleb inbflaget fom
bet iffe bibere u'b af ben. ¿ I1588
(famtebe Ijan ben ftoxie Sloffe,
moaffc fom Sob for bet ufrifteli»
ge 3lag»maat; baabe ijan», Cepnc-»
mattben» og Sirfebcergerne» Dlabne
finbe» fom ncebnt paa Slofflm.
£an» Oiorbrlip bar S rceft b0r fea
1748 til fin Sob 1750. §an bar
et ubmeerfet fcobeb men ffaffebe
fig mange gjenber beb fin bibffe
2unge, fom ban ofte lob babe frit

—

168 -

©pil oberfor fint goxefatte, og
ban maatte berfox trobb fin Se»
gabelfe bente i mange 2lax før
ban bleb forfremmet til bette ftore
©mbebe. 2lf ban» Ser§ ffal oi
anføre et Sar S iøber. 25a Siffop
Seicpmanng ©øn bleb ubnæbnt til
Siptajn, ffreb ban:
$iHe Sine, fjilbe baarbe
6 r bor ®ifpe§ ©øn Saptain,
©om ej brugte mere Staarbe
<$nb fom ®albt) fattig Segn.
SOteflenborgffe ffurbe Srenge
S il ffaptatrcer buggeg fan.
©fulbe ba ej 93ifpepengc
©føre af en Øreng en SDlanb.

Seb et abeligt ©ceftebub bleo bet
paalagt enbber af ©æfterne at gøre
et Sftim, yiorbxup unbflog fig; men
ba ban bar gaaet, fanbt man un»
ber bons SaHerfen føfgenbe:
§er er en $el til ©tebe,
©om bil Soeter pebbe;
Slien hjernen ben er fløb,
Øg fan 3 iffe Pebre,
®a gaar meb Gberg ftcebre
Øg fpgfcr mig min —

(in ©ang babbe ©feren af gugi»
fang, ©tiftamtmanb ©abtl fenbt
barn til ©toffemaxfe for at bife
Srænbc ub til Sønberne i ©abel»
berbeerenbe ©fobe. Sønberne bleb
utilfreb» meb barn og bilbe prbg»
le barn og paa en Dtube i føalfteb
Sro ffreb ban ba:
Slaar Su, o ©ub, mig ftraffe bil,
gor mine mange ©tjnber,
©a fri mig bog for alle £ing
3 ra ©toffemarfe Sønber.

Majbølle Kirke.
Sirfen i SUJoibøIIe tilhører 93arj.
niet ©nïbborglonb. Øen bar fov<
liberi Sfib og Sor et fenere tilbpg.
get Joarn og tigetebeé nbcrc Sibc.
fløj mob Spb; ben celbrc Øcl oj
Stilen et opført of 9ÏÏ mfeften, S'il,
bbgntngcrne of røbe røurften,
og
i j e l e Sirten i)ût Øegltog. Øet fir*
fointebc Soorn bor Øegbtog og 2rop*
pegoblc. bcr begge er forfpnet mcb
giøj. Cigclcbc-J er bcr Sropgegoofe
po-o Sfibct, Soret og Sibcflojcn.
©ibftnæbnite bor enf fcerlig fmit? @obl
gennem Igbilfen
Sirfen tibligere
bobbe fin gnbgong; nu er en Ug*
nenbe fpibobuet gnbgong meb fmuf
fo rta l bteben onbrogt i loarnets
beftiioe SDlur. g Sorgoblen er til*
muret et aj bc oprinbelige fpibc>*
buebe 93inbuer. Ubbcnbtg er Sit*
fens SDlurc offtibet meb firfontebe
Støttepiller.

Øøtre 3ugeborg Øorotbea, føbt
ben 30. 3onnor 1734 og bøb b.
7.
3onuor 1751, og Sopbie
aimoiic, fobt ben 4. 3 urti 4737
og bob 20. gebruar 1754 fomt
af berce. Sønncfon 3 °lo n 2ehn,
fobt ben 18. gonnor 1763 og bob
ben 1. SJloj 1763. icijigncife
ineb bcrc-;. Sllinbc".

bbibfolfet, men unber Salfen er
ffjntt en røængbc gomte Solfmole*
rier, bborom *profc»for 3 . Sorne*
rup ffriber i en gmbberctning :il
Diofionolmiufæet 1876:
„fpoa S o r e t § føbælbing er
nogle tjberft raot ubførte Wlolcrier.
3 ben øftlige Soppe er frcmftillet

føcic Sirfcrummet er forfinet meb
føbælbinger og Saarnrmmmct bleb
beb biejtouxeringen i 1855 inbret*
tet tit ‘Coobentyns, faolebes at ber
perfro forer en fpibsbuet gnbgong
in/b til Sirfen. 3 5?oobenbufct»
norbre üœg fibber inbmuxet
en
9JlormortaoIe meb følgenbe gnb*
ffr ift:
WlaibøUc S irfe.

„Unber benne føbælbing gjern*
me§ Støbet af før. Slbrabatn Cepn,
føerre tit ©erritggaaxb, føøjbbgaort)
guglfong og fjkierffob. gøbt b.
10. SDlaj 1701 og bøb ben 31.
3 uli 1757. Øg boué føuftru So*
pbie 2lntalie ©bingex, føbt ben
21. SOÎartg 1700 og bøb ben 28.
3anuor 1768, of bere§ tbenoe

Sfibet bor 3 føbælbinger, Sibc*
fløjen 2 og Soret 1 føbælbing, fom
et tabere og rimeligbté ælbre enb
be øbrige føbælbinger. SJletlem Sfi*
bet og Stbeffibet et ber en ftr*
fontet, fritftoaenbe spille t il Støtte
for føbælbingerne. føele Sirfen er
—
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Øreenigbeben: tilbenftre fce§ en
©ngel meb en SErtfféfebbel, bborpoo ftaar: „fonet’mo . ." og ooer
©ngien: „be fjumonfate" og beb
Siben anete pette.
3 fantme føbælbingg amben Sop*
pe er molet ©bangeliften SllarcuS

fibbenbe beb en pøj ^ u it, pan
ffærer en S en meb en golbefnib ;
ober pan§ føaanb ftaar omie mar«
ce; en meget [tor, binget Søbe
ftaar foran pam meb en Sebbd i
WJunben; Sebien er uben S frift.
Soa beftre Gappe er en gigttr af
Suca§ ligelebeå beb en fßult; ober
pam ftaar: anete luca§; Øjen foran pam er i pøj ©tab fortegnet;
paa Sebien i ben§ Sluwb ftaar:
„bc pasfione".
3 bett norbre Gapjpc fee§
en
ftbbenbe 3opanne», fom ffriber Se«
gpnbelfe§orbcne i fit ©bangdium:
„3n prindpio erat bejbum". ø r 
nen par en Sebbcl t Sæbet. Sfrif«
ten er uiæfelig, men bet f)ar for«
mobcntlig
bæret
©bangeliften»
Sabn.
Saa en igbcelbing i S t i b c t er
Dtefter af et røaleri m.b ©I. b ga=
ber; om feobcbet bar pan cn Gor*«
glorie, og t £aanben bolbcr ban
en g iff; tilpøjre fop bam fct§ en
ftor Grebs paa fKijggen af cn an«
bcn g ifi, beb Sibcn er cn Sjab«
frne meb en babbelt giffePalc; for
mentlig er bet £e!e et Sillcbc af.
Sfabelfen.
61 anbet Siüebe foreftider 2lbam
og Sba i fßarabi'et; GunbffabenS
Øræ pat en ciricltnmb Slabfrone
meb røbe 2©blcr. Øjæbdcn bpber
6ba et 2©b(e; pan par menneffdig
Do^rltop, langt £aar, Grone paa
fjobebct og cn Slaagepalc,
fom
omflpnger Jrceftammen.
©•nbbibcre fes @ub§ ©ngcl meb
Stærb t .tjoanben at u'bbaue 2lbam
og ©ba af Sora'bifct, Slangen fc»
liggenbe paa gerben; unberneben
ftaar en uforftaadig og bdbis taat
Snbffrift.
Silleberne er i pøj ©rab plumpe
og üben Gunftbærb; ifølge Gåraf
ter en og Stilen miaa be bære ubførte omtrent beb Okformationen."
Som tibligere omtalt unber ØaarS
Gute, er ben gamle 2lltertable fra
røajbøde Girfe (oprinbeltg fra Ore«

bpgaarbs Gapel) nu anbragt paa
Serripgaarb og Slajbøde Girfe bar
faaet en np 2lltertable meb
et
fmuft Slaleri af 21. Øorpp (GorSfæftelfen) og cn Samme t famme
S til fom ^ræbifeftolen, ber lige«
IcbeS er np. SRalmftagerne paa 2Uteret eg: üben gnbfinft. San 211terf-alfen ftaar:
„goræret til Slajbade Girfe af
211ej aaber :Kumo )r,
goebalter
ober SDiøen, og pan* føuftru Ga
ren 2lnber*batter Sfptte, 2lnuo
1662. Ømgjott og gorbebtet af
fperffabet £ r. 2lbrapam Sepn til
Serrip ©aarb etc. og pan§ grue
Sophie 2imalie ©binger 2lnno
1736."
Sem Srøbæffcn, fom ej ffænfet
af
Gammerperrcinbe
dtofenorn
Sepn til Ørebpgaarb, læfe*:
„6.
§. 9t. S. 1854. Stajbolle Girfe."
3 Girfctt er oppængt et Sor
fmuffe SlcSfing-Spfefroner, pboraf
ben ene par en gubclig 3 nbffrift,
unber pbiifen ber ftaar: „Spføbing
ben 24. Øecember 2lnno 1702".
©ranitbøbefonten Par fin S [ab*
i Gorbøren; bcn er iffe ret gam
mel.
9feberft i Girfcn er ber SiPptur
meb Ørgel.
3 S i befløjen* beftre Sæg fibbe.r
inbmurct to Sigftcn, ben ene meb
afflibt 3nbffrift, men meb tgbdigt
2lar*tal 1712, bcn anben meb fod
genbe Srubftpffer af 3 nbffri|t:
„§cr
ligger begrafbit erlig,
betaet Siaitb gocob §cnri.lføn,
Sorger i SafSføbirtg, font bobc
2lnno 16. . . (og pan* SguOrn,
font) • . . bøbe 2lnno 1626 . . .
:>Jiemento fOiori"
3 Go,tet§ fpblige Sibe er inbfat
en gammel Sigftcn, pborpaa ftaac:
„Øife Sten pørt §anb 2li-muj, 2léituib fa n d e n S. S. ©. 2luno
1613".
Øen belbebarebe Sigften, fom
fibber inbmuret i Goreté 9!orbfibe,
par en furiøo §iftorie, fom bi ner
ffal fortæOe.

-
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Saftor 21barn
9tjøp i ®lai bøtte
(fra 1674) bøbe 1690 og panb
©nfe, 2lnna Gjæruin, lagbe benne
flabe ©rabften i Girfen ober 9Jtar.bené ©rab, men ba ber bengaug
iffe bar nogen 3 nM frift PQQ Ste
nen, tog Girfebæsge 9tiel§ 9tugc
bcn pjem til fig og brugte bcn iotn
Sorbpfabe i fit Spifeborb.
øa
Sræfteenfcn fif betle at pøre, ble o
pun — fom rimeligt bar — meget
fortørnet og penbeubte fig t il ben
np ©jer af SUajbølle Girfe, 2lbrapam Sepn, for at bebe pam om
•Sjælp.
©¡ter at pun pabbe faaet Sigftenen ubleberct, ubtrpftc pun fn
Safnemligpeb
oberfor
2lbrapam
Sepn beo i Stenen at labe upugge føigenbe gnbfbcift, fom enbnu
læfe» færbele» tpbeligt:
„Dm fromme tpræftc-Sen, .^r. Secn
fjar tillat mig at ftiule
min falig §u§bonb§ bøbe Seen
meb Stecucn paa fin §uule
Cg @raf-Stcb, poor b:n førte laae
Ip i bøb Sllanb bør ep tolbe
til nogen» i|8ung af Øøbning<Sraae
men§ ©råben ffal bepotbe
fin ©rinbring.
Cm ber. i sperren fl. penfofbebe 1690
Spr. 91 b a m 9i ø p
fibftc refiberenbe Sogne-tprceft
i PJlapbølIe,
pbi» © af blef renoberet 1727 paa pan»

eftcrlatte ©nfi§ »cfoftning.
91 n n a G i e r u 1 f."

©fter S Qit°r 9t'ø')§ Øøb blcb
9)lajbølle 2lnncf§ til Saféføbing,
pbab bet berefier bar inbtil 1803.
§berfen fra fenere eller tibligerc
Sræftcré lib er ber noget af fa r
lig 3ntere»fe, fom fnptter fig til
Girfen eller Suiterne.
øct mene-j, at Gi ri cns ælbfte
Sarti er fra bet 12. 2larpunbube.
Øen ftørfte af Øaamet-s 2 Gioffer
er fra 1474 og par cn 3nbfftift i
Slinuffler. 3 3nbffriften paa bin
lille Gloffe, fom er fra 1621, fal«
bes Girfen St. 2lnna Girfe og par
altfaa bæret inbbiet til benne £d«
gen.

Errindlev Kirke.
Errinbleb Sirfe gør et meget an*
feligt 3nbtrpf — pøjt og frit be*
liggenbc, fom ben er.
3 en 3nbbcrctning af 1707 ffri*
ber kræften Sa^ob ^oitlfen HJrip:
„Sirfen fra Sliber» Sib par oæ*
ret falbet ©t. Slieolai Sirfe, forbi
©øfarenbe, pbi§ Souré falbcr fra
Øfterføen og 93eftcr paa, i § c b*
n i n g f f q b e t pabc inbfat
ben#
Slfgub St. Stieolai Sræbitlebe
i
Sirfen, pbilfen be tilbabc om <3Setr
og 93i ni), og ben er ben førfte, iom
feS paa ben fpnbrc Sant i Sam
lanb".
fe r til bemærfer Srojcl, at bet cr
næppe troligt, pan» ICelærbærbiq*
peb ffrtlb: pabc bæret ubibenbc om,
at ©t. SlicolauS iffe ffriber fig fra
føebenffabet, men fra Satoliei»men.
Set fpne» herfor Srojel rimelige*
rc. at ben gobe lutperffe ipræitc*
ntanb meb bi&fe Ørb par biltet gi*
be ben fatolffe Øbertro et Dlap.
3miblertib fpne» Diopbe at pentftbc
til kræften» Enfolbigpcb og lloi*
benpeb, ibet pan flutter fin ©effri*
belfe af pam meb følgenbe ørb:
„Øe ©elflnbebe ff jule gierne pan»
og EnpberS gejl."
Sirren cr opført af røoe 'Ohm*
feften, fom nu obcralt cr
bæifct
meb gr aa EemeatpubS. 3 bet pelc
taget par ©aroniet ©ønberfarlc,
ber ejer Sirfen, labet benne ftær'it
reftaurere i 1872.
goruben ©fib og Sor meb tre«
tantet Slfflutning er ber et anfeligt
Saarn imob 93eft. £eri pænger to
Sloffer, fom begge er fra
1607
meb 3nbffrift ©logen» ©øpe
til
©remerSbolb; be er ftøbt af ©li*

cpacl SScftfal i SRoftocf. Saarnet og
ben øftlige Ettbc af ©fibet er for*
fpnet meb Srappegablc. §ele Sir*
fen par Seg^tag. ©inbuerne
cr
fpib»buebe og meb bipinbfattebe
Wuber. Eementpubfct ffj,ulcr
alle
©por i ©luren fra ælbte itb .
SRunbt om ©fib og Sor cr bpggct
en Stel Støttepiller.

3 Saarnrummet par ber forob*
rigt ogfaa engang bæret ©egrabel*
fe for gamilicn føolef og beriblanbt
ben befenbte gleming §olcf, 'fom i
1701 bleb bræbt af fine ©aab§folf,
forbi pan bar faa uforfigtig at fø*
re et ijSengeffrin meb fig paa en
Sørejfe
fra ©pborg til Sange*
lanb. £an'S Sig bleb taftet i .^a*

(Frriublct) S itfc .

©iben 1872 er ber 3nbgang gen*
nem bet pbælbcbe Saarnrum, pbar
ber tibligere bar ©cabfapel for
milicn ©crtoucp*SeOn. S il
betle
©rug inbrettebe? faa bet næbnte
Siar en muret ©cgrabelfe i Sirfe*
gaarben§ fpbbcftlige føjørne meb
3nbgang»porial ub mob
©ejen.
Øppc paa Sirfegaarben cr Eteao*
ftebet marferet beb et fmuil 3®rn<
gclænber, og ©labfen inbenfor bet*
te fulbftænbig bæffet meb Efeu og
oberffpgget af en ftor og prægtig
©ulbregn.
—
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bet, men fenere funbet og ført per
til Sirfen. Sigelcbe» par ©ufanne
Sparre (bøb 1650) oæret bifat per.
9lu finbe§ ber i gorpallcnS ©lure
inbfat et fpar gamle ©tabften.
Slabnlig ben ene, fom er af Saab*
ften, er belbebaret. Ser læfe§ paa
ben:
„Senne ©ten pafber §r. 3acob
©rip befoftet fin pjertefierre fauge
§uftru,
benb pæberlig ©latronc
Slnne 3<*eob»batter t il fierlig oc
ubøbclig 3P'lIfommelje 1686."
'Jfebenunber 3nbffrtften er ubpug*

get Øøbningebobeb og ØimegliS.
^Sao ben anben ©ten er gn'bffrif*
ten uiæfelig, men man ffelner bog
2larStalIet 1607. »imeligbiS er bet
ben ©rabften, fom bibeS bet.næon*
te 9tar at bære befoftet af »logens
©øpe ober en anben »iogenS ©øt)e,
ber bar bøb 1547.
gorpallen aabner fig inb til SU*
fen meb en SRmtbbue. »aabe ©ftø
og Sot i)ar fpibSbuebe føbælbinger.
Sirfen er meget rummelig og for*
tønet meb et fiort Ørgel.
2lltertablcn er et fmuft røahrl
fra 1874 af 21. øorpb, foreftillenbe
SriftuS og Sbinben, ber bar gre*
bet i Sjor. SirfenSgamle 2llter*
table bar fra 1591. gn 2llterfalf
bieb ffænfet Sirfen i 1736 af » .
©. 2llføe og føul-tru, og en minbre
Salf bleb ffænfet i 1773 af Sir*
fens babærenbe ©fer, ©reb
»e*
bentloto.
»ræbifeftolen fra 1622 og 3ub*
gangen til Safriftiet fra 1640 er
begge af fmuft Øræffærerarbetøe.
Øøbefonten er af ©anbften og
bar en rigt beforeret gob i »e*
næSfanceftil (Siljetegnet). »aa go*
ben fes »logens ©øpeS »abn og
bans »aaben (meb 3 »lu'Slinge*
ffaller).
2lf »ræftebftorierne anfører
bi
følgenbe efter 9tøobe:
»logens føanfen »Jalmø bar førft
Sapellan og fra 1587 ©ognepræft i
grrinbleb. føan bar gift meb fin
gorgængerS
Øatter,
»Jargretøe;
men bereS gobe gorftaaelfe barebc
fu r en ftaffet Øib. føurn pabbe Ørb
for at foragte fin »lanb og EjolSe
til meb anbre, fjbilfet ogfaa bibrog
fit til, at pan bleb forbirret i al
fin ©erning, mispanblebe fim Sone
og flog fig til Øruffenffab og alle
be uf alige gølger, fom fommer bee*
af. gnbnu i famme 2lar, fom pan
bleb »ræft, fif pan en alborlig
gormaning om 2gbrueligpeb af fin
»robft; men bette pjalp faa libt,

at (jan enbnu før famme 2larS Ub*
gang fif en latinff ©tcebning paa
10 Slagepunfter, pbiS ©anbbeb ban
i bet bele erfenbte og lobebe »ob
og »ebring. Øette frugtebe beller
iffe, bbilfet blanbt anbet fan feS
beraf, at ba jernring ©jøe
1589
bilbe babe barn t il at ffrifte fig og
grue, fanbt »ubet bam tilfibft bcb
et »løggiibe
poS en »ottbe
i
SjælStofte, pbor ba i bar albeleS
bruffen. ©amme 2lar fom »rob*
ften atter til bam og oplæfte
et
»reb fra »iffoppcn, bboraf
ban
inbfaa, at ban» 2lfffeb bar nær.
g fin gorffræffelfe fætter før. »lo*
gens fig ftrafs ncb og ffriber
et
langt rørenbe » ø n ffriff til
før
»togens ©jøe og lober herefter at
føre bet allerfrommefte Sib; men
nu ffulbe Ulpffen netop bære, at
famme Øag fommer ber en Øønbe
tbff
Øl til »remerSbolb, og
i
famme Øjeblif tager før. »togens
til ©aarben, føbor ban og Øtiffe*
biøbrc herefter polbt ub faalænge,
fom øappen bilbe løbe.
Øette flog føobebet paa
©øm*
met. gor iffe at blibe affat, re*
fignerebe ban 1589, brog herefter
til »oftotf — fagtens for at bære
øllet nærmere — og fom enbelig
til ©ullanb, bbor „ban bøbe epri*
ftelig".
Øenne i f'ere »taaber mærfelige
»tanbS Ørbfprog bar: „»tin »oiro*
enbe, min »og og min Sanbe."
føertil oemærfer ben gamle »tæfte*
biftorie følgenbe: ,,»teb en ibelig
brugt Sanbe, følger Sribt og Sort,
og frisfe 3 Øtng paber gerne Sie*
be, Slammeri og Summer til Ccb*
fagere."
føans ©nfe ægtebe Øegnen, beb
»abn greberif, fom bleb
affat,
forbi
ban pabbe miSbanblet
et
Sbinbfolf, men fom igen i Støb
og bøbe fom Øegn i ©tørringe.
»togens føanfenS gftermanb 3»r*
gen »eberfen bleb 1620 bortrebet

-
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af »eften, fom gjorbe en ftor føøft
i ©ognet.
føans efterfølger ©rit 2lnberfen
Øujren maatte for at faa Salbet
ægte gorgængerenS ©nfe, en paa
be Øiber meget alminbelig grem*
gangSmaabe, fom babbe ben gor*
bel, at man flap for at tjbe Un*
berbolb til ©nfen. 3 føette øilfæl*
be bar bet alligebel ftrerge Saar
at gaa inb til; tøi ben ttøe »tæft
bar 33 2lar, og ©nfen fom
ban
ægtebe bar 66, og bet bærfte bar
næften, at be — fom Dtøobe fiper
— enbba „lebebe tilfaimmen i et op*
rigtigt 2©gteffab i 21 2lar." »tan*
ben oberlebebe .fun føuftruen i 7
»laaneber.
øen før næbnte enfolbige gacob
» rip bar ©ogneptæft i ©rrinbleø
fra 1667 til fin Øøb 1712.
føan
bar gift meb fin gorgængerS Øat*
ter; men „ba bun fom nogle Uger
før ben otbinære Øib i »arferfeng"
maatte før. » rip ffaffe fig Øilgibel*
fe.
5janS ©bigerføn Snub Ceonarb
©britSmeter, ber fif Salbet efter
bam, git bet iffe en ©mule Pebre.
øl)t figer 9tøobe: „ban befbangrebe
font ©tubent før. »ripS Øatter nog*
le 2lar før ptin bleb pans Sone",
bborfor henne „ærbætbige Wlanb"
1703 erbolbt fongelig »enaabning."
gøbrigt fpneS benne ©pnb at
babe baft ftærfe »øbber i ©rrinb*
[eb »ræftegaarb; tøi 1688 anføgte
og ;if Sapellanen 3 ølCøen »ertram*
fen grom fongelig ØUgibelfe, for*
bi „ban frpgter for at banS Sone
ftal fomme for tiblig i »arfel*
feng."
2lf ben fenere ØibS »ræfter ff al
fun næbnes Sbor 3 0l)an gpitølan
føeramb, ber bar en pøjt begabet
»fanb og hertil en ubmærfet ©fæ*
leførger. gn af ban» ©ønner bat
i mange 2lar Sæge i »afffob.

Olstrup Kirke.
Olftrup Sirfe par opartitiveliø bæ*
ret tnbbiet txl ben norfle §eigen
Song Diaf, efter pbem en lyeUig
Stlbe dorb for Sirfen pabbedafon.
Dg ben er fanbfpnligbis fra førft
af bleben bpgget f)er fom et Sapel, pbori be golf, ber langåbejS
fra føgte føelbrebelfe beb ©t. DlafS
Silbe, funbe pøre ©lesfen. Det bar
ba ogfaa i ben fatolffe Dib
an
bragt et ubffaanret føelgenbillebe af
©t. Diaf ijer i Sirfen — rimeligbis er bet ben Dræfigur,
fom
enbnu ben Dag i Dag ftaar i et
§fø.rne paa bet lille pulpitur. De
to ©per — DlafStorp og ©uggerup — for Ijbem Sirten i fin Dib
bannebe et ©Ublpunft, er forlængft
lagt inb røber Sungpolm (fom før
©alle dofenfranp’S Dib falbteS Cl*
ftrupgaarb) og en ©ognetirfe per
bar bel egentlig oberfløbig, pbiS
bet itfe netop bar for SungpolmS
©fplb, og bet er jo ©aroniet, ber
ejer Sirten.
©aa ©runb af ©alfarterne til ©t.
DlafS Silbe opftob ber i ben fatplftc Dib et aarligt ©larfeb
per
oeb Sirten. ©len bels forbi man
efter deformationen itfe mere troebe paa SilbenS føelligpeb og bels
forbi Silbemarfeberne ubartebe per
meb ©lagsmaal, D rif og
anbre
Safter, gab Song Sriftian ben 4.
i 1632 ©efaling til, at ©larfebet
ftulbe penlægges til dpfteb, pbor
ber fo i pbert galb bat © o liti til
at polbe Drben.
Sirfen er opført af røbe ©lunfeften, fom nu er renfet for
Salf.
Den par itfe noget Daarn, og Soret par lige ©able imob ©ft. ©lob
©pb er ber ©aabenpuS, ber ligefom ben beftlige gabe af
©fibet

par Drappegabl. 3 ©luren er ber
©por af flere gamle ©inbuer pøfere oppe enb be nubærenbe,
pbiS
fmuffe blpbinbfattebe duber er inbfat for faa 2lar fiben. ©aa ©pbfiben fer man i ©luren, at ber tibligere par bæret en labtftbbenbe
Døraabning, muligb'S til et ©rabfapel eller lignenbe. 3 ben norblige ©lur feS bet, at ber ligefom i

befbe i ggetræ fra 1622. 3 S o 
terne feS Slpoftlene ©eter, 2lttbTeaS, 3acob og 3oPanneS; ber er
beSuben forfpnet meb paamalcbc
©friftfprog.
gor Diben er
ben
baarligt malet, men funbe fortiene
en deftaurering.
©libt i Sirfen, paa benftre ©ibe,
er ©atom Sertoutp SepnS Sirfel'tol, og ober benne er oppængt en

Clftrup S irfe.

anbre gamle Sirfer, par bæret en
Sbinbeinbgang.
Det 3nbre er ret tarbeligt. ©aaoe Sfib og Sor er oberpbælbebe.
Dber 9flieret er ber et SrucififS,
SriftuSbillebet ftøbt af ©ronce og
oppængt paa et Dræfor». Det er
fun ca. 40 2lar gammelt, g t ©ar
fbære ©lalmlpfeftager ftaar paa 211teref. Der er en meget ftor, men
ellers ingenlunbe mærfelig Døbe
font. ©ræbifeftolen er berimob ret
bærbifnlb, nemlig et ©illeffærerat-
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SølbfranS, fom ©aroniets gunftionæret og 2lrbejbere ffænfebe
til
ben gamle ©aronS ©egrabelfe.
deberft i Sirfen paa ©ulpituret
er anbragt bet fmuffe np Drgel,
fom bleb titbejebragt for be ca.
1600 Sr., ber inbfom beb en ©afar, (om afpolbtes i SungpolmS
§abe i ©ommeren 1912.
D il Sirfefloffen er ber Dpgang
gennem en fæ rffilt Ubbpgning beft
for ©aabenpufet. Sloffen er ftøbt
poS ©amft i Søbenpabn 1814.

Søllested Kirke.
©øEefteb Stirf: i)ar tibligere port
unber Ølting§ø, men er nu felb*
ejenbc. Sen er en af bore cetbfte

gct fmuf af §)brc og bclpolbt og
benlig i bet ^nbre. Dprinbelig i)ar
icn fim bejtaact af ©fibet og bet

mcb taftet @abl. og ober Sbinbe*
inbgangen mob 9forb et ©rabfapel
ligetebe§ af røunfeften. Skftmuren

øøUefteb K itte.

Sirfer og ben enefte ©ranitfirfe
paa 93eftloHanb. 9Jten ben er for*
uben at bære gammel tillige me*

lille afrunbebe Sor. ©enure er ber
ober SHanbéinbgangen mob ©pb af
Wunfeften opført
et 93aaPenpuS
—
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bærer forøbrigt ©por af, at 3nb*
gang>:n en Sib par bæret per.
£cnne beb Soret finbe§ paa

begge g)bermurens fpblige og norb*
lige føjørne en ffraat ubftaaenbe
Sten, ber ttjbclig fe» paa 93iIIe*
bet. Wan mener, at ber i ben fa*
tolffc S it ber bar ftaaet ©iKebier
af Wirten» feigen, og at ©tenene
ffulbe banne et ©lagg Sag ober
bem. Set runbe §ut, fom fe§ i
©abien og fom man gcn'inact paa
mange anbre Sirfer, er bift af
fbmbolff töetpbning og ffai fiffert
ublæggeg berben at Sirfen benber

(c Sirfer.
§0ornaar 'Uaabenbufet er op*
ført Pibe» iffc; men kapellet er
opført omAing 1650 af © rif ©ten*
fen ben gngre, fom ejebe ©ølle*
ftebgaarb; baabe bons gotælbre,
ban felo og bang §uftcir og flere
af ©lægten er bifat per. føang
Satter gru Sarbara Sirftine, ©n*
fe efter Saron føolcf t il ©foto*
gaaro lob fin røanb bifcette ber
og reftaurereb»’. 1739 SapeOet famt

om, at Barbara Sirftine Stenfen
iftanbfattc SiapeDet 1739.
goran 93aabenpufet finbeg fom
Srin en gammel Sigften meb1 en
nu nlcefelig gnbffrift. gnbe i
Sirfen finbe» oppe oeb Sioret et
røarmoreppitafium ober §an§ Sie*
bncpfcn til ØHingfø, bøb 1790.
§ang ©nfe par paa Sablen affat
tJSlabg til gnbpugning af 9lar»tal
for benbeg Søb; men benne Ulej*
Iigbeb bor ©fterfommerne iffe bil*

Sirfcnc* gubre.

fit
Øje mob Øft, mob Spfetg
@ub.
Skien er opført i SRunbbueftil
og par fom alle gamle runbbuebe
Sirfer oprinbelig paft flabt Soft,
ber fenerte er blebet erftattet meb
tçbœlbinger. g SOiuren feg Dticperne
efter be gamle, fmaa og pøjt ftø'
benbe 33inbuer, fom er erftattet af
ftørn:, men ligelebeS runbbuebe
SBinbtwr. g bet bele er man beb 95c*
ftauration af Sirfen 1858 gaoet frem
meb cn pietet og ©faanfompeb,
fom man begbærre iffe par Pift
oberfor mange anbre af bore garn*

ubfatte en Sum af 100 9tiggbaler
til betg tBebUgebolbetfe.
Si§fe
USenge er forlængft forfbunbne, og
ba ber for nogle 2lar filben ffulbe
inbretteg et Sigfapel beb Sirfen,
begpnbtc man at ombanne ©rab*
fammeret bertil.
©obgejerne gør*
genfen, ©øHeftebgaarb, og 2Sil*
bjelm, Øllingfø, famt Slieblemmer
af gamilien ©tenfen fif bog bette
gorebabenbe ftanbfet og ffaffebe
røibler til ©rabfapelletg gftanb*
fættelfe og Opførelfen af et npt
Sigfapel. g Sapelletg 9J?ur finbeg
en ©anbftengplabe meb ©l:bbelelfe
—
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let pabe, og tßlabfen ftaar berfor
aaben.
fjfræbtfeftolen, fom er ca. 300
9lar gammel, er et fmuft SiHeb*
ffærerarbejbe.
Slltertablen :r
et
ÎDÎaleri af 95aabfig fra 1855 fore*
ftiHenbe Sifciplene i ©maug; bet
er ffænfet af ben baoærenbc ©jer
af
ØQingføe, guftitgraab
$Bil*
bjelm. Søbefonten er np, berimoio
er Sceffenet et gammelt uibpamret
9J?i:gfingarbejbe, ber gengiberl 2lb«m
og ©ba, Sræet og ©langen.
Sirfen er belpolbt og gør • et
Ipft og benligt gnotrpf; men ben

er alt for lille til ben ftore SDientgbeb.
— 2lf ijSræfteræffen ff al bi næbne:
§ r. Øbriften 9iielfen bleb ubnæbnt 1571; men fufpenberet allerebe 1573, forbi ban babbe ført
falffe 33ibner. Set bar io en ret
grob gorfeelfe af en iproeft; men
§ r. Øbriften fif aHiigebd ©ufpenfionen fjæbet, t)bab ban fiffert iffe
baboe fortjent. Sbi 1578 anflages
ban af fin ©bigerfaber, kræften i
Stabfteb, for f)ele 9 grohe gorfeetfer. SlanM anbet babbe ban fut
tet og misbanblet fin Sone, fmibt
benbe ub af ©engen, fparfet i)enbe og labet ijenbe ’ ligge fjele b a t
ten paa et folbt ©tenguilb, ffønt
bet bar fflttftelsbagsttber. ønbbioere Ijabbe ben rate fflræft oberfalbet to ømbebsbrøbre i 9iafffob,
ftaaet ben ene af hent og falbt
bam
en gorræbber; ffønt ban
„unbffijlbte" fig meb, at bet ijele
bar ffet i Sruffenffab, bkb oen
rate ^grceft bog nu fat fra ørnbebet og ffilt fra fin Sone.
Sgr. 9MelS 2lnberfen, ber bleb
falbet 1624, fif 1634 ©foblænge
lagt fom SlnnefS uuber ©øllefteb.
§r*. SregerS Snipbof, fom fif
betle Sobbeltfalb 1668, f if bet
tjberligiere forbebtet beb 1692 øgf aa at faa lagt Surre bi) urtber bet
meb gorpligtelfe t il at botbe Sapellan. Se tre ©ogne bar herefter
forenebe in b til 1842, ba ©foblcenge-Surrebb atter bleb uibffilt.
før. Stegers bleb efterfulgt af
SbomaS SSintber, ber er meft befenbt beb, at ben trifte føiftorie
meb §øjrebt)fmeben forefalbt uuber bang ømbebstib. igøj.rebpfmebten bar en rebelig og rettænfenbe
SJlanb, ber gerne gab fine 93t)Sbørn en ipaanosræfning; men ban
bar meget ærefær og nægtebe faatebeS at fmebe Sabeftoffen, forbi
ban bar bange for felb at blibe
fttttet i ben.
Øm fin gøbfel fagbe bun, at
ban babbe bbtt af fin gaber, Qt

Song Øart ben 6. af ©berrig bab
be baft en uægte ©øn, røajor
Øarl, fom i Sflalmø fif en ©øn
beo 9tapn ®lid)ael, ber fBtjttebe til
©læEanb.
2Ri<f)aelS ©øn, Slnbers,
brog t il Sollanb og nebfatte fig
i ©toffemairfe, og benneg ©øn
Øbriften bar gaber t il ©meben.
S m førftc 2larfag t il ben llltjffe,
ber ramte barn bar, at b°n tabte
en ©ag mob Sreb Sanneftj,olb om
en SOlofe og et ©tt)Efe ©fob, fom
laa beb bang føuS. §an mente, at
ber ber bar begaaet ftor Uret mob
barn, bborober ban fpefulerebe faa
meget, at ban efterbaanben bannebe fig forffeHige Steninger, fom
ftob i ffarp ffltobfætning t il ben
friftne
Sro*
Særbomme.
igan
ban at enboj flere Silbængere og
batte berbeb alminbelig Øpmærfiomgeb. ©meben bleb formanet af
ifsrobft Sobberg til ©inbigbeb og
gorfigtigbeb, men ba bette iffe
hjalp, fif i|3aftor SBintber nebfat
en ijkobfteret ober barn. Set bleb
til en meget lang ^PnoceS, men
©meben flarebe uomcerfet for fig
gennem ffriftlige gnblæg, fjbilfet
batte ftotr Øpmærffombeb, ba ban
bberfen funbe læfe eder ffribe, og
ber faalebeg maatte ftaa anbre
bagbeb; men bbem bette bar, er
albrig opltjft.
$ a ban herefter
ffulbe i munbtligt gorpør, nægtebe ban ganffe at fbare.
Sa en nb Slnmobning om at
benbe om fra fin 53ilbfarelfe iffe
frngtebe, beftemte en fongelig 9tefolution af 26. Øftober 1731, at
ban ffulbe arreftereS og efter Sut
unberbifes af §errebets kræfter.
§an bleb herefter 1732 inbfat i
ben berbgtebe Slrreft i fljafffob,
bbor ban fab t il 12. ganuar
1732.
§ber Sirgbag og Sorgbag
plagebeS ban nu af Sørreberrebs
kræfter, fom føgte at ombenbe
barn; i sSegbnbelfen fbarebe ban
kræfterne, men bleb tilfibft albeleS tabs. Silfibft fif 93iffop 9famus barn løslabt og bragt til
ipiaftor Slicbor i ©toffemarfe, fom
—
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faa ffulbe føge at bringe barn paa
anbre Sanfer.
Sa bette ogfaa
miSlbffebes, ffulbe ban babe bæ
ret anbragt i Saarefiften, men
Søoen befrtebe bam 1733 fra bcnnes pinsler.
Øm Sapellanen gens ©ørenfen
Sodf, 1692—1714, fortædes,
at
ban, naair ban beb §øjtiberne tog
mob Øffer, babbe en lille gløjte
bog fig, i bbilfen ban ftøbte for
at paafaibe Sarmbjertigbeb, bbilfet nof funbe bære nøbbenbigt, ba
ban tun f il 80 ©lettebaler i Søn
om 2laret.
Sjr. føenrif SBintber bleb 1725
Sapedan i Støbbp, forbi ban iffe
funbe enes meb ©ognepræften, ben
før omtalk. SbornaS SBintber, uag
tet be bar SbUIingbrøbte.
1732 bleb ban frabømt ømbebet
paa Srunb af gorfømmelfe, Sruffenffab og forargeligt gorbolb.
§an møbte f. øfs. en fgaaffebag
faa berufct, at ban iffe funbe for
rette Substjeneften.
93eb Sanbemobet møbte ban felb
og tilftob ftn 93røbe og bab om
libt <|8enfion, famt om at maatte
tebolbe Sjolen. ipan brog tit Søbenbabn og laa til „Ørbeneut’ 39effæmmelfe" brucfen i iftenbeftenen
meb Sjole paa.
5^an bøbc i ftot
9lrmob.
gens Øbriftian ©licber bar Sapellan i ©øllefteb fra 1813—1818.
Ser fortælles om §r. 23lidber, at
ban altib babbe en Sbærfæf paa
fEaffen, naar ban reb til fEafffob,
forbi ©ognets Sønberfoner oberlæsfebe bam meb Sommisftoner
om at føbe faa bet ene og faa bet
anbet. UJlan brugte bengang ©æbeborn, og naar nu ©æben
om
Sommeren bleb tpnb, maatte ben
ffiffelige ipræft enbog finbe fig i
at ribe bjenx meb et eder
flere
©æbeborn i ipænberne.
$an bleb 1818 forfCpttet til gpllanb, bbor ban fpillebe gaDit 1842.
1845 bøbe ban.

Tillitze Kirke.
Sillipe Sirfe, ber et fclocjenbe
og ftammer
fta
3?albcmaréti»
bert,
et
blcben bel bepanblet
unber
be
forfteliige iReftaura»
tioner og Ubbtbelfer, og ben maa
bo ogfaa næbne* blanbt bore fmuf»
fefte SanbSbpfirfer. Sen par mc»
get ftorc fpibsbuebe SMnbuet og
fmuffe føbælbinger; obenooer bi*»
fe fer man enbnu ©borene of be
gamle runbbuebe 93inbuer.
Sirfen bar oprinbelig meget min»
b.: enb ben nu er. 3nbgangen til
©fibet bor paa ben fønbre ©ibe,
f)bor nu bet mibterfte 93inbu par
$lab§, og ijtr bleb ogfaa 33aaben»
bufet opført, antagelig i bet 15.
2larpunbrebe. 1625 lob ©feren af
9M>bferggaarb, ben bobebrige 3 ° '
aepim Sarnctoip og pan§
meget
omtalte føuftru
Øtlcgaarb SfJen$
obføre et ftort ©rabfapel beb Sir»
fen* befire ©abl, i famme '-5rcb»
be fom Sirfen. 9Ran fer enbnu1tt)»
beligt paa Sirfemuten, pbor Sil»
bpgningen par funbet Steb, ibet be
ftore røbe Sten, man anbenbte paa
Spriftian ben gferbeé Sib, er en
Sel minbre enb SDiunfeftenene fra
Salbemartiben. Antagelig er
bet
ogfaa 3oacpim SSarnctoip, ber par
forfpnet Sirfen meb §bælbinger.
3
1856 lob 3ufiit§rQQi> Sribe»
ricpfen til DtøbbøIIegaarb, fom ba
ejebe Sirfen, foretage en omfatten»
be og pøjft tiltrængt tReftauration.
Sen 3?arnctoipffe 3 amilie i5egtc>bel»
fe bleb taget meb inb t il Sirfen.

Ser bleb inbfat meget, ftore fmuf»
fe 93inbuer, og 33aabenpufet bleb

ne oppængt i 33eftgablen
obet
føbælbingerne og bet grimme Slof»

SiUitjc Mirtc.

flpttet fra ben fønbre ©ibe om til
93eftgablen. ©nbelig bleb Sloffer»
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feffur,
fom ftob i Sirfegaarbenå
fpbbeftlige Sjjørne, nebrebet. Sen

minbfte af Slofferne bærer en :gnb«
ffrift, ber bifer, at ben er ftøbt
i Spbef 1601, mebeng Stielg Sp«
geføn bar ©ognepræft i Siffipe.
Sen ffore S lofte er oprinbelig fra
1649 og f)ar baaret ©ognepræft
© rit SRortenfeng Stabn; men ben
bleb omftøbt i Søbenpabn 1828.
gor en f)Qlb ©neg Siar ftben bleb
ber opført et pænt lille Sigfapel,
og i 1912 bleb Sirfegaarben inb«
pegnet meb en SJlut mob ©eft.
gnbenfor Saagen ftaar en raat
tilpuggen fRuneften meb følgenbe
S nffrift:
Eskil Sulfasun lit resi stin disa
eft sialfan sig emun stanta med
Streinlifir vitriit suner von
Eskil.

t il §bile, og ©rabftenen ober bem
ubpugget. ©tenen, ber per er af«
bilbet, bærer SSgteparretg ©iQeber
inbrammet af en Stteffe abelige
©aaben og meb en længere latinff
gnb ffrift unber. ©tenen par op«
rinbelig ftaaet i ©rabfapeHet. ©f«
ter at bette bar inbbraget i Sir«
fen, og Sifterne nebgrabebe unber
Sirfegulbet, bleb ©tenen atter an«
bragt i SRuren omtrent, pbor ben
pabbe ftaaet før. §er forbleb ben
inbtil Sirfen for faa Siar fiben fif
et npt Orgel, og man for at ffaf«
fe bette ©labg bleb nøbt t il
at
flptte
©rabminbct; bet fif
faa
©labg oppe i Stærpeben af Soret

ffærerarbejbc meb Slelieffer af Stab«
beren, Dpftanbelfen m. m. famt 4
Sticper, pbori gigurer af Sriftug
og nogle af Slpoftlene.
©ræbife'tolen er ligefom Sdtcrtab«
len et fmuft ©illebffærerarbefbe og
ligefom benne forfpnet meb pbibe
gigurer i ftærft frempæbet Relief.
Søbefonten er gammel, ubpugget i
fbær ©ramt. Sobebrclfenet cr af
©ølb meb ubpamrebe SRotiber fra
ben pettige © frift. Set er 1885
ffænfet af gru Sebi en Satter af
gægermefter ©mitp paa Stubbjerj«
gaarb. ipun bøbe et ©ar Slat ef«
ter og ligget begrabet paa Sirfe«
gaarben.

$et betpber: g ffilb ©ulfaføn lob
rejfe benne ©ten efter fig
felb.
©ffilb oberbanbt (Stramt ©toute meb
©tenlifer, fom bar © itritg ©ønner.
— ©aa Santcn af ben ene ©ibe
ftaar :
Kristi hialpi siøl hans oog santi Michae.

Set er: Sriftug og ©t. SRifael
pjælpe pang ©fæl.
©teneng anben ©ibe bærer Dr«
bene :
Toki risti runer eaftir denu gode stiub
modur sina.

Set er: Sofe riftet Siuner efter
ben gobe Stiub, fin SJlober.
©aa ©agfiben feg ©efter af et
abeligt ©aaben bl. a. foreftillenbe
en Drneflo. ©tenen er antagelig
et Sufinb Siar gammel.
gnbe i Sirfen finbeg et pragt«
fulbt og pberft belbebaret ©rab«
minbe i Sllabaft ober goacpim b.
Sarnetoip
og pang Spuflnt
Dl«
gaarb ©enpen, ber efebe
Stub«
bjerggaarb og er ubførligt omtalt
i „©amle lollanbffe ©aarbe". goa«
cpim ©arnetxnp bøbe 1626, Slaret
efter at bet npe ©rabfapel
bar
bpgget. føang §Uftru giftebe jig
igen, men oberlebebe ogfaa fin an«
ben SRanb og bøbe 30 Siar efter
at penbeg førfte SRanb bar ftebt

Joachim

v. 'Hatncoitj ofl ©uftruS ©rabften t itU itjc itute.

paa ©æggen i ©reb Stebentlolog
Sirfcftol.
gru Ølgaarb ©enp (fom
pun
alminbelig falbtcg) betænfte ogfaa
efter fin SRanbg Søb Sirfen run«
beligt. §un ffænfcbe ben rigt ub«
ffaarne og ejenbommelige
Sllter«
table, Sllterfragerne og rimeligbig
ogfaa ©ræbifeftolen; ben fibfte cr
i faa galb ffænfet efter Ølgaarb
©enp’ anbet ©iftermaal; tpi ben
bærer iffe ©arnetmp’erneg
©aa«
ben. Sette er bcrimob Silfælbet
ineb Slltertablen og ©tagerne; be
bærer baabe ©arneioip’ euteg
og
©enp'erneg ©aaben, og ©tagerne
tillige SlargtaKet 1630. Slltertablen
er fom næbnt et fmuft
93iHeb«
—
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— — Sen førfte ©rapt, ber fin«
beg omtalt er før. SRifael, ber pab«
be Salbet paa Sronning SRargre«
tpeg Sib; pan bar fenbt fom en
bælbig gæger, og bar berømt for«
bi pan pabbe Stammet paa ade
Stebetg onbe Slanber. jjjan ffreb
et Sigt om Sronning SRargreteg
fejrrige Srig meb ©benffefongen,
fom pabbe paanet penbe. Sigtet,
ber i flere føunbreoaar (aa gemt
i Sirfcng Slrfib, begpnbte faale«
beg „Dnbe Sliberi paffbe bu big
ffammet, oc mob banffe Sronning
iffe brammet."
§r. Stielg Sppgefen, pbig Stabn
ftaar paa ben lide Sloffe, bar per
fra 1601 t il 1624. §an efterfulg«

te§ of §r. Gtrif TOørtenicn, ber
bar per enbnu 1649; i at
galb
ftob pan§ 9Jabn og bette 2lar§tal
paa ben ftore Slotte, in b til
ben
bteb omftøbt t 1828.
§r. Øtuf Stnberfen bat per 'fra
1664 tit 1691. §an breb bet t il
at btibe iprobft; men bar nof iøbrigt meft betenbt for fin
uppre
©tprfe. 3a pan en Sug fab og
betifaterebe fig paa en 93inftue i
Siafffob, lom nogle af ©arnifonenS
Officerer og ©olbater for at gøre
fig Ipftig ober pam. § r. Øtuf tog
bem ©pabfen meget ilbe op
og
efåpebere bem ub i en gart ben
ene efter ben anben; nogle
fom

ub ab Søren anbre ub ab 93tnbuerne, men alle pabbe be SUJcerfer
af <præftemanben§ paarbe Sag.
1680 bteb ben ftcerfe røanb faftet
paa ©pgetejet og mispanblet faalebe§ af geberen, at pan atbrig
bteb rigtig TOenneffe mere,
men
bar nøbt til at polbe en §jælpeprceft. £ r. Øluf bøbe 1691 og S ti
lige bleb herefter lagt unber Sannemarre fom 9lnnef§. ©runben per
til ffal til Sel§ pabe bæret,
at
Sannemarre-ipræften Sobia§ gørgcnfen gimmer 1683 pabbe eegtet
en Satter af gorbalteren eller 93eftpreren paa IRubbjerggaarb, og
benne fif ba fit føerffab (æiiloto)

-
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tnteresferet i ©agen, faalebe§
et
^kæften ffulbe pabe SiHige
fom
9lnnej, meben§ fRUbbferggaarb ffu l
be oberrtage ben ffønne
ipcceftegaaib meb ©fob og anbre ijjerligpeber mob at fbare be berpaa pbilenbe Slfgifter, bels t il prcefteenfen, bels t il SSørnepufet i Søbenpabn.
efter ben Stb par Stilige pørt
unber Sannemarre.
g be førfte
føunbrebaar
pabbe ©ognepræften
bog gorpligtelfe t il at polbe Sapellan; men 1765 bleb pan befriet
perfor, og fiben par ©ognepræften
alene beftribt gmbebet beb begge
Sirfer.

Godsted Kirke.
©obfteb Siirfe er fim en fiebning
of, bbab ben i gortiben i)ar bæ
ret. den i)or temmelig fifïert I>aft
et daorn imob 93eft, men nogen
btftoriff 93efræftelfe, beraf bor mon
iffø. gmiblertib fon bet fel of ben
beftlige ©oblmurl gorm. SUUbt t
Wluren er ber nemlig en tpf, nmb
fpille, meb muret 9hmbbue til f)ber
©ibe (9lrfaber). den øbrige del
of ©obien er tun enfelt ©ten! 9Jlur
fom ben fboere fritte roger frem of
boobe boa ben inbbenbige og ben
ubbenbige Sibe. ©fter l)bab g olf
paa ©tebet bor fortalt o!, er mon
ba ogfoo bleben forbinbret i at gtabe
©råbe ubfor 93cftgablen, forbi man
ftøbte paa flore fOiængber of Wiurlebninger. Dtimeligbi! bor be to
runbbuebe 9labninger i ben gomle
Whtr ført inb til et minbre daarnruSn.
Siirfefloffen, fom er uben gnbffrift, bœnger nu i en Sîbiftbtjgning
paa daget.
9lt felbe Siirfebbgningen bot bæ
ret ftørre, ftcmmer ogfao gobt not
fommen meb en 93eretning i ben
faafolbte „røbe 93og" i ^tøbftcarfibet, gaoenbe ub paa, ot ©obfteb
Siirfe før flieformot'onen bor bæ
ret meget rig paa fprbbelfcr,
f.
© fl. i 93inbuerne en 9tæfie © lalmolerier, foreffillenLe Sionger
og
SBifper og røbbere; et of bem finbe! enbnu paa 9lationalmu'æet.
Siirfen, fom nu er obergaaet til
©elbefe, bor tibligere tilhørt en
geltofte og i 1870 lob Siammerberre g. ©icb'felbt opføre 93aabenbufet, ber nu bæffer ben runbbuebe gnbgang i ©bbmuren. ©n lig
nende rundbuet gnbgang, fom nu
er tilmuret, fer man meget frerntræbenbe ©Pot of poo ©fibet!
Worbfibe. Sbggemoteriolet er røbe

©lunfeften,
fom
gennem mange
røenneffealbre bor bæret oberfalfebe, tibligere røb, nu bbib. Sioret
bor lige ©abi. ©fibet! SOlure er
prpbet meb en bobbelt 9tunbbuefrife.
Siirfen! flobloftebe gnbre
btyber
iffe i bore dage poo ret meget of
gnterelfe. den gamle Slltertoble
— bet bobbe gorm fom et ©tab
meb to giøj, bbori SJlobonno fab

93aa døbefabet læfe! ©. 91. 93. 91.
- © . 91. 9B. 1646.
©n of SHrfeftolene bærer gnbffriften g. d . —g. S. 93. 1578
(gørgen daae og bon! grue, Si.
93orbenfletb). fJSoa degneftolen er
ber anbragt en Sebning fro een
anben gammel ©tol meb gnbffriften: „9lnno 1516 — — røorten
Wiarfe! bef! ©toele goerbt" famt
93omærfe, og obenober gnbffriften

©obfteb iiirfc.

meb Siriftulbornet pao ©føb — er et primitibct nbffaaret SDJanb!bleb folferet beb et fjkobftefpn og bobcb.
i 1825 erftottet meb ben nubæren©n oanffe ejendommelig öigften
be gonffe fimpie drætabte meb 93i- fra 1339 er inbfat i Sioret! norbbelfprog.
lige Sbur. 6 t 93aabenffjolb meb
9lltérbæger og 93røbbaffe er ffæn- Siiblanfer er ubbugget rni'bt paa
fet i 1593 af greberif fpobe og gru
ben, og lang! 9lanben er ber føl©ibfel Urne. det bubber fig, ot be ' genbe gnbffrtft:
fomme ogfoo bor ffænfet fJJræbite„Anno Domini MCCCXXXIX
Judica o: Nicolaus. Kilius. Domini
ftolen, fom er et fmuft gammelt
Hinrici. Militis. de Ancher.“
dræffærerarbejbe, men bog tpber
poo ot bære af noget bngre 2>ato.
9lttfaa ©rabften ober 9Jiel! §endøbefonten er of Siampeften meb
riffen 9lnfer, fom bøbe 1339.
ubbuggebe fRebfnoninger omfring.
©obfteb er 9lnnef! til 0 . Ullleb.
-
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Horslunde Kirke.
¿porálunbe Síirfe t)ører unber
ijScberftrap. Sen beftaar af ©lib,
Sier
meb palbntnb Stfflutning,
Saatn og Sibeffib, ben faafa btc
Si øréfirf e.

fte, ber ingenlunbe forffønner Sir»
fen, er bygget af gule ©ten, pbor»
imob ben øbrige stirfebpgning er
opført af røbe Munfeften.
if$aa
©runb af benne Uenåartetpeb i

nem af Munfeften. Sun bet pber»
fte og inberfte ©tenffifte er brænb»
le ©ten, tnebené Mellemrummet er
fplbt meb Sampeften og grugblan»
b;t ti at:.
^aa slorafflutningen

íporélnnbe ilitfc.

Sen oprinbelige Slirfe er anta»
gelig opført i 33albemar§tiben og
par ba beftaaet af Sor og ©fib.
©enere er Saarnet tilbpgget og
enbnu fenere ©ibeffibet. Sette fib»

Materialet er pele Sirfen oberfal»
fet.
Se tpffe Mure i Sirfeng celbre
Sel beftaar — i Sigpeb meb an»
bre gamle Sirfer — ilfe pett igen»
-
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(3lpfié) er bebaret en fmuf ©e»
fimSfrife og tpbelige ©por af tre
rnnbbuebe SSinbuer. Ogfaa ©l'ibet
er fmpffet meb en grife, men af
et noget anbet Mønfter. Saarnet

fa r taffebe ©able, fnifffcbe mcb
©linbinger. $5 cn Ubbfgning faa
øfbfiben af Saaruet fører cn mu«
ret ©inbcltraffe of i betle. Sti«,
bets ©orbmur er ffccb, antagelig
forbi ©runben fer er funlet. Set«'
te tfber faa, at Sirlen er bfgget
faa o ffflb t ©rnnb, og Sagnet for«
tæller ba ogfaa, at fer i £>eben«
ffabetS Sib laa et norbiff ©ubS«
temfel, ber — fer fom faa man«
ge anbre Steber — efter Siriften«
bommens Snbførelfe bleb benfttct
til ©ubStjenefte, og ba ben nubæ«
renbe Sirfe
bleb of fort, balgte
man at bfgge faa bet gamle Steb.
Ogfaa ben norblige Sel af Slirie«
gaarben er o ffflb t ©runb.
©aa 91orbfiben feS enbnu ©or«
talen ober ben forlængft titmurebe
Sbinbeiubgang. ©ørtalen faa .ø f b«
fibcn bætfeS nu af ©aabenfufet,
ber er en Set af Sberffibet. 3
Saarnmuren finbcS ogfaa ø fo r af
en tibligere fo r ta l fra ben Sib,
Snbgangen bar fer.
©aabe i
S lib og Sor et be ofrinbelige
fmaa og føjtfibbenbe ©inbuer er«
ftattet meb ftore runbbuebe, ilSaar«
net fibber be runbbuebe ©inbuer i
ffibSbuebe 9ticfer. Sirlen fa r of«
rinbetig bæret tællet meb © If.
©len efter 91efonmationen fa t stir«
leejeren fer — fom be flefte an«
bre Steber — faaet 2ob at fitle
bet forfolbSbiS loftbare S if neb
og erftatte bet meb Segl unber
goregibenbe af, at bet bar for
b frt at refarere.
3 ben tatolfte Sib bar . Sirten
felliget øt. føanS. ©n Oftegnel«
fe bag filteret o flffc r, at ben er
reftaureret 1594, 1755 og 1854.
Om bisfe 9!eftaurationer fa t b.
©fben,
tibligere
©oftmefter i
£orSlunbe, tilbejebragt
folgenbc
OflfSningcr:
Øteftaurationen 1594 bleb foreta«
get efter Silfffnbelfe af Sogne«
fræften Otto ©friftenfen.
Se
fmaa ©inbuer er fitlert ben ©ang
bleben erftattet meb be nubærenbe
ftore, ligefom gnbgangen faa øfb«

fiben er tilmuret og erftattet meb
gnbgangcn i SaaruetS ©eftmur.
Ober be folgenbc 9teftaurationer
finbeS ber nemlig ubforlige Ofteg«
nelfer, og ingen af bisfe omtaler
©inbuerne eller Siltnurtngen af
ben ffblige gnbgang. ©ntagelig
famtibig mcb 9teftaurationen j594
er ben forftc Silbfgning faa øfb«
fiben flet, ibet man — fom S til
og ©rug ben ©ang bar — far
bfggct et 91um t il Ofbebaring af
Salt og ©taterialicr og anbragt
betle ober ben tibligere Sfnbgang.

©tellcm benne og ©aabenfnfet an«
bragteS en Dot, fborigennem Sog«
nets gattige fabbe Stbgang; SorS«
tirten
bar altfaa nærmeft forbe«
folbt bem. Senere œnbrebeS bette
gorfolb, og 1833 bleb Seren ef«
ter øognefræftenS Onffe ålmuret
meb ben ©tolibcring, at Solf, ber
bar flemme til at lomme for fent
i Sirte, liftebe fig inb ben ©ej og
faalcbeS flaf for ben belfortjente
Straf at faa ©ræftcnS og fete
©lenigfebenS Ojnc fæftet faa fig.
1767 fif Sirfen fit forfte Orgel,

fttrfcnS Jttibrc.

9leftaurationen i 1755 betoftebcS
af SefnSgrebe 9tcbentlotb — Stat!«
minifterenS gaber — og foretogeS
efter øognefræften ©lauS ©iin«
folbtS
gorflag.
Snbgangen
i
Saarnet bleb ba tilnuiret, og i
Saarnfbælbingen
inbrcttebeS
et
©rablafcl for ben grebelige ga«
milic.
©ettalen mellem Saarn«
rummet og Sirten bleb tuttet meb
et fmuft ubffaarct Sræbærf. ©Ja«
terialfufet bleb ombannet til ©aa«
benfuS, og ben ferbærenbe of«
rinbelige
SnbgangSforial
atter
aabnet. ©nbbibere bleb ©laterial«
fufet ubbibet meb en Silbfgning,
nemlig øibeflibet eller SorStirtcn.
—
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ber fif ©labS faa et © n lfitu r ober
gnbgangcn fra ©aabenfufet. ©aa
StibeiS Sængbebæg mob ©orb
offørtcS ligelebcS ei fmult ubffaa«
ret © u lfitu r, ber ftrafte fig fra
©rabfafellet of tit ©ræbifeftoten.
Snbclig fif Sognefræft © infolbt
ubbirfet, at ber offængteS en Sab«
le meb gortegnelfe ober SirtenS
©ræfter fiben 95eformationen.
©eb en 9iefaration i 1833 • fil
Sirfen et n ft Orgel, ber anbragtes
faa betS nubærenbe ©labs ober
©orialen fil ©rabfafellet.
©eb 91eftaurationen i 1854 bleb
©ulfiturerne fjernebe og
ben
gamle ©ræftetable bleb nebtaget og

tyabnebe omfiber tyog Sirfebætgen,
ber brugte ben tit — sfjinbebræn»
be. ©amtibig bteb be gamle Sig»
ften fjernebe fra ©fibetg og So»
retg ©ulb. ©t 93ar af bern bteb
fenere inbfat i '©aabentrufctg sDtur.
18G3 flog Stynet neb i Sirfen
og beffabigebc fjnætbingerne i
Moret.
1776 omtale» ©aarnetg „Sejr»
boer!", men naar bct Oar otyfat bi»
beg iffe.
1868 bteb bet erftattet
meb bct nubærcnbc Ur, fom 5a»
brifant Sinberotty famme sl(ar tyab»
be baft tyaa Ubftitlingen i
9taf=
ffob.
©aarnct tyabbe otyrinbetig to
Mbifte, i Sigt.eb meb Sanbbty Sir»
te, men be bteb fjernebe beb 9te»
tyarationen 1833. — 3 ©aarnet
tyænger to Mlotfer; be er begge
omftobte 1837. ©en ftore er 1701
gibet
af ©etyeimetaab
rffeber
Sranbt tit ifgeberftruty og tyang
Jpuftru 2tbigact SUarie, føbt b.
©toften, ©en minbfte ftammer fra
1619 og fftytbeg rimetigbig førgen
©rubbe, ber ba bar ©jer af i$e»
berftruty, fom ban tyabbe faaetmeb
fin Sone, Sirftine 33enftermanb.
©en ftore rebnebe i februar 1831,
rimeliabig fom gølge af uforfigtig
33rug unber ben tange og ftrænge
groft, ber tyerffebe bet 3lar;
bet
frøg nemtig uafbrubt fra 4. 9to=
bember 1830 tit 12. SDtartg 1831.
93aa Sloffen, ber fom ncebnt
bteb omftøbt 1837, ftaar:
©rene Styriffian ©itleb iRebentloto
lob «trfefloffetne l£>orølunbe omftøfie i
bet *jer e Startyanbrebeø førfte 2lat ef*
ter Suttyerø Strfereformationø 3nbfø«
relfei ©anmatf.
Støt Suttyerø bjerbe
Mæm erobiStyfetøSag. — Øgfaafiem*
bel ø ffui THørfet big- for et ftebfe til*
taget'be Styø, foa længe øi 6 gjeie at
opltyfe? a’ fjant, bet 'farne 8oø, fom
opltyfer tyoert SJlenneffe, er fom til
S røm
©en tiite Sloffe bærer følgenbe
gnffritytion:
„,'iffu i i ©fjrifti er Stiejen og ©anb*
tyebe o Vioet. — grelfer bær til Stebe
i .«irfe i Sfole og i boer buuølig Srebø

— Og fttyrf oø til mere og mere at
btyrfe ©ub i 2tanb og Sanbbeb".

greCerifabærf. 1839.
g
©rabfatyetlct unber ©aatn=
tybætbingen — ber bæreg af
en
Søjle — ftaar 5 Siftcr; ben ene
i en ’SUarmorfarfofag. g ben ene
S i fte boiler Setynggreben, ber inb»
rettebe Satyettet, ©tatgminiftereng
gaber, 'Jtgfeøfor i fjøjefteret, 9Ub»
ber af ©tetybanten ©briftian ©it»
leb flicbenttoh)
føbt 1710
bob
1775. g to atibre Sifter bbiter
bang tbenbe fjnftruer SØaronegfe
ilotbmer
og ©omtegfe tpotftein»
Scbreborg; fibftnæbnte i TOJarmot»
farfofagen. g be to fibfte
.stifter
bbiter tyang ætbfte Søn og rctbfte
©atter, gnbtil 1822 tyenftob i Sa=
tycltct enbnu 3 Somcfifter fom ba
bteb anbragt i en ©rab tyaa Sir*
fegaarben.
g 1824 bteb ber i Satycttetg
norbre ®tur anbragt en ©or og
bet bteb tittabt at tebe Sirfegangg»
fonerne tyerigennem; be otytyotbt fig
faa i Satyettet inbtit be bteb tebt
inb i Sirfen.
g 1833 bar ber en sfjtan frem»
me om at fltytte Sifterne bort fra
Satyettet og atter ombanne bette
tit sSaabentyug meb gnbgang
i
©aaritetg 93efimur, tyborefter Sorg»
ffibet ffutbe bære nebrebet og Satf»
bæffet fjerneg fra Sirfeng fljbre.
©egbærre fom benne ifJIan iffe tit
Ubføretfe.
2lf be to før næbnte Sigften i
SSaabentyufet er ben ene inbmuret
tybor ©øren inb tit Sorgfirfen tib»
tigere tyar bæret. ©en et otyrinbe»
Ug lagt i Sorgutbet ober ifSrobft
9lnberg ©ørenfen føbt 1571,^5ræft
i fjotglunbe fra 1605 t il fin ©øb
6. ©ecember 1631; bet fibfte 9lar
bar tyan tillige ifStobft. gnbffriften
er nn meget ftibt og tyberft ban»
ffetig at læfe. ©et famme gælber i
enbnu tyøjere ©rab ben
anben
©ten, tybor fun enfette Ørb uben
Sammcntyæng fan ttybeg.
Øm Sirfeng gnbre er fortyotbg»
big tibt at berette, ©fibet tyar bet
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otyrinbetige flabe Soft og Sorgfir»
fen er tigelebeg ftabtoftet,
tyoor»
itnob Soret er tybætbet.
g ©fibet tyænger et SJlateri af
■flaftor Stoller.
'fSræbifeftotcn er rigt tyrtybet meb
©Utebffærcrarbejber, ber bl.
a.
bifer be fire ©bangetifter;
bet
ftammer antagelig fra ©tyriftian ben
gjerbeg ©ib.
©øbcfontcii er en ftor ubtyugget
Slamtycften. 93æffenct er et Søtb»
fab, ber i iluitben er forftynet
meb itebenttetnerneg og §otftein
Sebrcborgerneg ® aa ben og meb
gnbffriften
„©tuet tit §crglunbe
Sirfe 1768".
g ©fibet tyænger en DDtegfinglty»
fefroue, ber otyrinbetig tyar tyaft
12 2trme, men nu fun tyar 8; b:n
er fanbftyntigbig ffænfet Sirfen af
©efieimeraab SBranbt. 9Jtatmftager»
ne tyaa 9ttteret anfeg ogfaa for at
bære en ©abe fra tyam.
'Jtttertabten er antagelig
otyfat
efter ben ftore jReftauration 1755.
©en er ubffaaret i ©getræ.
g
9Jtibten feg ©tyriftug tyaa Sorfet,
tyaa tyoer ©ibe er et gett
meb
©friftfteber. Øberft tyaa ©abten et
anbragt bet Siebenttotøffe og Sotty»
merffe ©aaben og berunber tæfeg
tyaa Satin ben oftnæbn e Setyng»
grebe ©tyriftian ©itteb ©ebenttobg
©atgftyrog: „©ro mob ©ub,
tro
mob Songen". Unber benne gn»
ffritytion tyar tibligere ftaaet
to
anbre, en ober tybert af ©abteug
getter. ©e bteb fjernebe teb 9ie»
/
ftauration-n i 1854 og løb faate»
beg;
,,©a Sirfen fif ©atroner tyer
af SRebentlotoffe ©tamme,
fif ben et anbet Son
og fan af SBelftanb tyranfle."
©a SirfenS tør. patron
lob atter alting tyrbbe
©lauø SSintyotot lob ©ubø Ørb
til 9Jlenigtyeben fttybe."
Sltterfatfen tyar for et
tyatbt
fpunbreb Star fiben faaet ntyt i8æ=
ger; ba bet gamle formobenttig

bar bæret for mebtagct. goben et
berimob gammel og ftammet an=
tagelig fra ©ebeimeraab ©ranbt,
fom 1697 bar ffoenfet Sirfen baa»
be Salf og Obtatæffe meb SBaffe;
ben fibfte bnerer nemlig gnbffriften:
iperftrop 1697. 3 et i b?n norbre
S ormur inbmurd ©fab opbebareë
fom fRcget Obtatæffcn;
i
ben»
2aag finbeS 93ranbt§ fSaaben og
Orbene: „£or§ 2unbe Siercfc". 3
2®ffcn§ 93unb finbe§
91at Mallet
1706.
— Omtrent mibt paa Sfibetë
norbre ©ibe blcb ber for en ©el
9tar fiben funbet «tåbelige fRefter
af Salfmalcrier nnber Salfpubfen.
SRalenerne ftammer antagelig fra
Sirfenê ælbfte iøeriobe; men ber
er beébærre albrig
gjort
noget
for at faa bem afbæffet og un»
berføgt.
— — '$aa ben ubbenbige ©ibe
af Sorëfirfenê Øftmur er inbfat
en ©abte ooer kræften ipanë gri=
boe ©arbe, ber bar $ræft i £orë=
lunbe fra 1806 til fin ©øb 1819.
93eb ©iben Ijeraf i £obebffibetë
fønbre 2Rur finbeê en anben ©ab=
le, ber beretter, at bette Segrabcl»
feëfteb for £>orëlunbe iøræftegaarb
er inbrettet 1790 af ©ognepræft
Stnbreaë SOÎoller.
9Saa ben ©et af Sirfegaarben,
ber ligger 9îorb for Sirfen finbeê
ben fRebentlotoffe Segrabelfe, ber
rummer be jorbifte fieoninger af
©tatëminifteren, SBonbeocnnen ©bn=
ftian ©itleb grebetif ïtebentlch).
©et bar ©tatëminifteren, ber i
1824 ubbibebe Sirfegaarben mob
SRorb, til ©etê beb Opfplbning af
ben ubenfor liggenbe labere ©el.
9Ren ba ©elbmorbere og gerbrp»
bere — ijer fom anbre ©teber i
ben celbre ©ib — bar jorbebe
ubenfor ben norbre Sirfemur, bil=
be golf iffe tabe bereê iøaarørem
be begrabe paa ben nbe Sirfe»
gaarb, og ben føm berfor til en
Segpnbelfe fun til at gemme 2i=

gene af ¡va tigfoif. Statëminiftcren
iob ba inbrette ©rabfteb ijer til
fig og fin Slone og fenere
er
fiere af gantilten begrabet fier.
Slatêminifterenê ©ran er ijett bee!-,
fet af cn flraatliggenbe ftor 3ten,
ber bcerer folgenbe af bam felt»
forfatfebe ^n bffrift:

£>an« SRabfen bleb 1582 frabømt
Gmbcbet forbi bon, forlebt af fin
umaabetige ©ribffbeb barbe oplæft
et falff Songebreb fra ^rccbifefto*
len om at Pønbernc ffulbe tjbc
barn mere ©ienbe og £elmiéfemab.
Otto ©briftenfen, ber font næbnt
foreftob Sirfené jfieftauration 1594
£>ernnber ööiler bet font tiiborte fom ogfaa galt affteb. ©a kræften
3 orben af ©briftian Sitleb greberib i tarrebæf paa ©jætlanb bøbe
©rebe af iRebentloto, fobt ben llte 1596 tog §r. Otto berooer
meb
3Jlart8 1748, bob ben llte OftoBer 1827. iøroberen Sllbert, ber bar tapellan
Sebenbe folte ban fin ©bagbeb og
fine TOangler, men ©ub ftprfebe bant bo§ barn, og fif iøonbernc til at
og gab b°nt .£)eIBreb, Sraft oa gobt bælge £r. 9llbert til iøræft, bbor*
9J!ob tit meb SroffaB, 3Ber og £elb at efter §r. Otto i fin Sgcnffab af
tiene Songe og ffœbrelanb, unberftottet iørobit uben bibere inbfatte bam
af mange able WebarBejbere at ubrette i ©mbebet uben at fporge bberfen
SOieget til ®ub§ 2©re og ®anmarf§
Start. 0 48 Star bar ban Ibtfelig gift 33ifp eller 2cbn§manb. ©er bleb
meb ff. 8. ©. 6. b. iBeuietoib, bet bar ftor Opftanbetfe ooer ben fciftorie
gubfrbgtig fornuftig og Blib. Seres og ben enbte meb, at ben gobe §r.
2©gteffa6 belfignebeS meb 12 33orn, af Otto 1599 miftebe fit ©mbebe.
bbilfe 9 oberlebebe bem. Se elffebe
3acob
Stnberfcn ©unningbam
@ub og SUtenneffene, babebe 3ngen,
nar
iøræft
i iøorålnnbe fra 1646
leoebe og bobe i £>aa6et om en g[ab
tit
1680;
men meb iøræfteffabet
Opftanbelfe beb 3efu§ ©briftui nor
greifet. Su ogfaa, fom lœfer bisfe bar bet faa fom faa. ©a ban en
Sinier, aager meb bet SBunb, ©ub Be= ©ag i 2laret 1651 førte gennem
tror big og gib ©ub 2©ren."
£affteb meb en labt 93ø§fe i £>aam
ben
bobbe bon nemlig bet Ubelb
S
Sirfegaarbcnë fpboftlige fpjot*
ocb
et Slaabeffub at bræbe 93b5
ne ligger en litte Signing, ber cr
fogeb Sorbt 91?abfené Søn
fra
opfort 1746 fem „Jpofpital" b. b.
Stafffob. ©om golge beraf
bleb
f. rçribotiii for 8ognet§ gattige.
ban frabømt filetten til at - ubføre
£ofpitalet, ber ejer fiere fiegater
alle
præftelige gorretninger og fif
og enbnn er i Sfrug efter fin op<
fBligt
til at bolbe Sapellan i ©m*
rinbeligc Seftemmelfe boercr
ub
bebet. Gfter 20 Slaré gorløb bemob Sirfegaarbeit en Sable
meb
naabebeå bon faa bibt, at
ban
fotgenbe Qnbffrifi:
maatte
præbife
og
fatefifere
unb=
,,2tar ©ptten $mnbre:e og ©ej og
ôprre 9îœr ©raben og ©ub3 imâ for tagen paa be tre ftore £øjtiber ;
bem ber 6t)bee Bo, font ere ©raben ban maatte iffe betler ffrifte og
ncer, at be fiai trofteb Blibe i ©bagbeb enbnu minbre forrette ©aframem
ffattiobom til ©jœlë og Segemë 9loe' terne, ©agnet om, at bon ffulbe
£>bo Seel i ©ognet bar, 5Proprtetœr
ber
og S3unbe, ja Sreng og '-ßige meb bar babe ffubt en fbent'f Officer,
babbe
forfort
banå
©atter
bor
fif*
bber en ©abe frem, boorbeb bet fom
faa bibt at ffattig buufes funbe, berfor fert intet paa fig.
ffe £>imtenë ïa f af bber en fattig Sent."
Slaué SBinbott fab i ømbebet
fra 1739 til 1770. tj>an bobbe bæ»
31f Sßrcefieoptcgnelferne ffal ber
anforeê.
ret £>uåtærcr og ©tuepræft
paa
fôîagnnê 9tielfen bar fßreeft per
føeberftrup og bet ffbtbteé færlig
1355 og fif af fSaben SUlabelfe
ban§ gnbflbbclfe, at 2ebnégteoen
til i iffariê at inbftilte fig til Sßro» 1755 befoftebe ben ftore fReftaura*
ben fom Sannt! i fRibe.
tion af S irfen.
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Nordlunde Kirke.
Worbtunbe sirfe

cr

fun

titte,

men ben er netbolbt og fmuf. Sen
beftaar af 3 fib

og S or mcb fir=

fanlet iifftutning

famt sBaabenf»u§

mob Stjb, ber er betifbeligt bnØ*e
eitb ben oorige Set. Sirfen cr ob=
fort baa Satbemar ättterbagS etter
Sronning røargrcibee Sib og bo=
rer ottfaa iffc til bore atiercelbfte
Si irfer. Sen cr btjggct af

®Jnnfe=

ften og — nabntig bo« Dftganten
forfbnet

meb

ftore

ftenéforfiringer.

fmuffe

Se

ÜJlur»

obtinbelige

fmaa runbbnebe Stinbner, fom nu
er titmurebe

bar

ligetebeé

rigt

forfirebe $3uer. Se nge SBinbuer er
tigetebeé runbbuebe,
tigt

ftorre

enb

Saabe 3fibet§
©abt

men betbbe»

be
og

er famtaffebe

obrinbetige.
|93aabenbufet§
og

forfinet

meb Slinbinger.

£5 SSeftgaolcn banger en Stoffe,
af bettybetigt 2glbe,

ber fiffert er

men bené ^n bffrift

er

belnccrre

utæfetig.
Sirfen bar obrinbetig baft ftabt
Soft; men er fenere bienen forft?=
net meb ^mætninger, ber bat robe
øtenribber

,og onerbnibtebe

Saft»

ber og giner Sirferummet et fmuft
og bbøøeligt ifßroeg.

iütertanten i iftorblunbe Sirfe.
—
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g Bitten er nu ing .n l ibere 2 c=
boerbigbeber.
og meget
meb

ijSrcebifcftolcn er nt;

beffeben,

nogle

men

ba*

fen borer jrembeles unber i|5eber*

brercnbc '5 jer af 2peber|trub, ijßebcr

ftvub, men ber arbejbeS nu bua at

lagt uitber §orélunbe af ben

fcrfbnet

fmuffe ©tycrnementcr,

ber er ca. 300 ila r gamle.
Sobcfontcu er af ©ranit og ©ccf*
fenet er af ganffe nt; Sato.
illtcrtablen er fra 1864 af 22. 21.
Stiften og foreftilter gefu* og ben
famaritanfle ftbinbe.

Sen blcb ob;

füllet fom (Svftalt.ng for bcu gam*
le, heilige intertable,

fom

mau

bcSbaerre ben ©ang afftob til 92a«
tionalmufccct, bbor ben nu finbeS.
Sßi bringer fte/ et Sillebe af beu,
[o.m bi beb 902ufoeetë SSeloilje bar
faaet Sitlabelfe til
rigt ubffaarebe

at tage.

og malebe

îe n
illter*

table, ber er ober 400 ila r gam*
mel,

bifer i bet

ft orSfæftelfen

mibterfte

og ubenom

belfen af ^obûnneê

ben

gelt
©engi*

Sobers
SftorMutttoe ftirfc.

Segenbe.
92orblunbe bar inbtil 1688 iln*
nefê til 33efterborg, men bleb faa

SBranbt, fom berbeb

fif

Sejtigbeb

Hl at tnbbrage ^rceftegaarben. Rit*

-

186 —

faa ben
gnftitution.

gjort til

en

feloejenbe

Ullerslev Kirke
Uttercdcu Mitte bører til
be
gamle :Hnnbbne4i irfer øg bar op=

3 fib
men

djen af et af be gamle runbbuebe
'Binbuer. Saarnet er mob ’¡Beft for=

ai fo fielligeSRonftve. ’pea Siorbfi»
Den feé 'Por.alen oner Den tiblige«
re stoinbeinDgeng og i 'âtpfxâ 9ii=

fpnet meb Støttepiller og et me=
get ftort runbbnet SBiribue i en
fpibåbuet 9tid)e,
ber formobenilig

er icnerc tilhugget. Mor og
er prubei meb brcbc Arifer,

Uttetölcö iïirle.
rinbclig beftaact af Sfibct cg Mo=
ret meb Den baiorunbe
SLaarnet og IBaabenbnfct ntcb 3 t ;b

-
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en ©ang bar oæret Qnbganggpor» Oel af Sirten, beroeb blioer balbt
tal. Daarnet er prpbet meb Sien»
ftilt fra ©fibet. 3 Daarnrummet
binger og øoerft oppe forfpnet meb
bængcr 4 malebe Dabier, ber er
en ©længbe firfantebe puller. ©ag» Dele af en tibligerc ©Itertable.
net oil oibe, at bigfe puller er Det er billeblige gtemftillingeP
©fpbcffaar fra
Spbefferneg
og
ooer forffellige Sapitler af ben
©oenffefrigeng Dgøe. ©let faa to» bellige ©frift.
mantiffe er be bog iffe;
be er
©fibet og Soret bar bereg op»
ganffe fimpelt t il Snbfætning nf rinbelige flabe Soft og ©pfig, fin
Sjælfer, naar ber üeb ©eparati»
ligelebeg oprinbelige
ipalbtuppel»
ongarbejbcr ffal bpggeg ©tillabg
bbæloing.
5 ©übet banger et
©lajleri
af ©tæften ©. ©bøbe,
om Daarnet.
©anffe jtilfnarenbe
gorfalteren til „©amlingcr til Sol»
fu lle r finbeg paa abffilliøc anbre
Spfefronen er
Sirfetaarne. ipete ^Sirtebpgningen er lanbg Spiftoric".
©Jage tit ben i £>orgtunbc.
opfort af røbe ©tunfeften, ber nu
©ræbifeftolen er et af be fæb»
er ooerpoibtebe.
fra.
3 ©pbfiben af ©übet er paa banlige Sillebffærcrarbefber
©tenigbebeug ^oranftaltning inb» ©briftian ben 4.’g Dib, fremftillen»
be be 4 ©Oangelifter; ben er 1628
mure: en ftoib ©iarmortable ooer
£ang ©nfer ^egperfen, ber bøbe ffæntet Sirfen af Sutparb ©ub til
Sæbpbolm
og
Uttergleogaarb
1885 efter at babe Oceret Sogne»
(SBintergborg),
Døbefonten
et af
præft i Uttergleb i 46^ ©ar.
©n muret ©inbettrappe fører op ©ranit, Sættenet af ©legfing meb
i Daarnet, boor ber bcenger to nbflibt og itlæfelig SnffripiiO’n.
De øoerfte Sirfeftotc til
begge
Sloffer; ben ftore er ftøbt 1581 i
Spbæf og bærer ©aonene paa ben ©iber er forfpuebe meb abelige
Saaben, bet er ©lægterne Stub,
baoærenbe ©ognepræft Snub ©bri»
©appenbeim, ©ofenfranj og ©pi»
ftenfen og Sirfebærgernc hänfen,
£enrif ©cbmibt og £ang
£>am» benftjerne.
©Itertablen er 1618 ftæntet af
mel. ©aa ben lille Slotle finbeg
Stabnet ©ar ©fpe, ©ræft til ©ol» £Uariug ©ub og ©largretbe ©ap»
21f
agre og ©ibbing, (bbillet laber1 penpeim tit lltterglebgaarb.
bereg 2tltertable er nu tun ©am»
formobe, at Slotten er ooerført
men tilbage, beng ©übte banneg
bertil fra en anben Sirte.
Daarnrummet er oberboæloet og nu af et Sillcbe af Dotpb, Cp»
ftanbelfcn. ©aa ©Itertaolengi^Bag»
bar en fmal ©unbbue inb imob
fibe er 1774 optegnet nogle ©at»
Sirfeoummet; tibliøere bar Suen
meoerg af ©. ©bobe.
oæret fpibg og betpbelig ftørre
3 Soretg fønbte ©ibe er inb»
og fbarenbe til ben før næbnte
muret en Dable ober ©tæften
Sue paa Daarnetg Seftfibe. 3
©iourip ©ucbrabg 7 Søm, ber
Daambuen er Orglet inbfat til ftor
bøbe fort efter binanben i Stavene
©labe for öelbebginbtrpffet,
ibet
Daarnrummet, ber ftulbe oære en fra 1680.

-
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Samme ©Jourip ©ueprab bar
1655 labet opfætte en ©Unbetabte
af ©ten ober be ©ræfter, ber oar
bøbe i Uttergleb fiben ©eformatio»
nen.
^ Sorgulbet foran ©lieret Ug»
ger to Sigften. Den ene er lagt
ooer ©tæften ©ietg Senfen, bob
1625,
men ben bar tillige
paa
©anben Snbffrift ober ©tæften
©br. Snubfen ©ontoppiban, bøb
1674; ben anben ©ten er lagt
ober ©ræften Oroelg ©ielfen, bøb
1632, men bar fenere tillige faaet
en 3 obffrift ober ooennæonte ©lou=
rib ©ueprab.
©f ©ræfterne ffal ber tun næb»
neg;
©oul ©ogert fra 1735 til 1749
bar gjort fig fortjent peb
fine
„Samlinger til ipalfteb Slofterg
©mtg ipiftorie".
©eter ©bobe, gorfatteren
til
„Samlinger tit Sollanb og gatfterg
.'fnftorie" oar ©ræft ber fra 1767
til fin Døb 1793; be fibfte 17 ©ar
oar ban tillige ©rooft. £>ang ©am»
linger er ingentunbe paatibelige,
ibet ban bar uboift ftor ©føbeg»
løgbeb oeb 2(fftrioninger og ©i»
tater; men ban bar bog oeb
fit
©rbejbe rebbet meget fra Unber»
gang og bang Sog er et ofte be=
npttet Silbeffrift.
£>ang . ©nfer ^egperfen, bbt§
©linbetable er inbmnret i ©fibetg
fonbre ©ibe, oar gift meb en Dat»
ter af Siffop Sojfen, ©efterborg.
£>an bleb 1855 oalgt inb i Sanbg»
tinget. 1857 bleb ban falbet til et
ftørre ©ntbebe paa f?pn, men fra»
bab fig bet, ba ban betlere oitbe
blioe i Uttergleo.

Vindeby Kirke.
©inbcbp Siirfc par bet fremfor
alle anbre lollanbffe Sirfer, at
ber er bebaret Øptegnelfer om
beng §iftorie. Se finbeg paa en
Sable, ber er oppcengt i ©fibet
1686, rimeligbig )aaa goranteb«
ning af ben babcerenbe ©ognepræft
©tagifter £ang ©ianb, pbig ©abn
finbeg paa Sablen fammen
meb
Segneng og Sirfebcergcrneg.
Sføtge benne Sableg ©eretning
er Sirlen opført 1377 i Sronning
©lagretpeg Sib, mebeng ©rfebifp
Karl fab i Snnb, og inbbiet til
©t. Slnbreag. Set bar en faa«
falbt 9lflab§tirfe, ibet enpber, ber
gab et ©ibrag tit Sirfeng Øpfø«
retfe fif 40 Sageg Stflab. 1469
bleb ber atter af ©rfebifp Uffe i
2unb ubftebt Stflabgbreb tit alle,
ber pbebe «gtbrag tit Sirfen. Sort
efter bleb Sirfen fat i ©an, forbi
Sirfebcergen paobe begaaet et Srab
i ©aabenpufet. g ben Sib Sirfen
af benne ®tunb bar tuftet føgte
Sicrnebpg ©eboere tit Uttergleb
Sirfe og forbleb ber fiben tit ftor
©pe og ©fabe for be følgenbe
©rrefier i ©inbebp. 1505 fif Sir«
fenv paanp et Slflabgbreb ubftebt i
Satmar af ©rfebifpen i £unb, meb
bet gormaal at opføre et Saatn
beb Sirfen. ©fter at pabe opregnet
forffeltige kræfter flutter Sabtené
©effribelfc faalebeg: £big ben fu«
riofe £æfer bibere begærer at bi«
be, fan pan fe i Sirfeng Sofu«

menter og ©rebe ber finbeg
i
Sirfeffabet.
Segbcerre finbeg ber nu pberfen
Sirfeffab eller ©rebe.
©len Øp«
tegnelferne paa Sablen er
bog

buer finbeg. i Soret, oø paa ©fi«
betg ©orbfibe feg ©ørtalen
ober
ben gamle Sbiubeinbgang. ©aabe
Sfibetg og Soretg ©tur er for«
neben forfpnet meb en runbpuøget

©inbebt) Sttrfe.

bcerbifutbc, ba be beftemmer baabe
Sirfeng
og Saarnetg Sliber
og
Silbtibelfegmaabc.
¡pele Sirfen er opført af ©lunfe«
ften, ber nu er oberfalfebe. Soret
par lige Stfflutning og er i
Øft«
gablen prpbet meb en breb grife,
©por af be gamle runbbuebe ©in«
-
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©furftenggefimg, Saarnet manglet
berimob benne ©rpbetfe; bet et
opfort paa en fbœr ®ranitfob.
gnbgangen til Sirfen er i Saar«
netg ©eftfibe. Set garnie ©aaben«
png, ber uu benptteg fom 2ig«
pug, gemmer ©ortalen ober ben
oprinbelige ©lanbginbgang.

S ©aabenbufetg Oftfibe cr inb»
muret en Xante meb fotgenbe gn=
ffrif>tion:
f^reberif gorgenfen, fobt i ©inbebt)
ben 28. SUlartø 1780, bob ben 19. gut
1852, Sognefogeb, Sægbømanb, Sirfes
hærge og deltager i alle ©øgneté 9tn=
liggenber, ©tænberbebuteret og danne»
BrogSmanb. £)er ban en lang ¡Kæfte
Star bar btrfet meb droffab og ©iæoe
t ben barn betroebe ©erning. ©Iffet og
agtet" af alle, fom barn fenbte, Oære
ban§ Hftinbe oelfignet £>an§ ©too boile
i greb. ©ltb glæbe bang ©fæl i fit
Diige.

— Xaarnrummet og Soret cr
bbælbet, ©fibet bar berimob bet
obrinbelige flabe Soft. 2lt gnbgan»
gert gennem Xaarnet er tabet i ben
fatotffe Xib — formobenttig fam»
tibig meb Xaarnetg Opførelfc 1505
— fremgaar beraf, at ber baa beg»
ge ©iber af gnbganggf>ortatcn fin»
beg 9tum t il ©iebanbgfarrene. S
Xaarnrummet er inbmuret en ub»
bugget og matet ©ten ober go»
banneg Strroboe og ©ofie 3tmatie
9iicbtcr; ben er bl. a. forfbnet meb
Stargtaltet 1686.
3 ©fibet finbe§ en 33ufte af
©iffof) 9iagmug 9Jføtter og et ©bi5
tofiurn ober Oluf Otuffen, bob i
©inbebb 1670 i fit 34. 9lar. ©nb»
bibere ben for næbnte Xable meb
Sirfeng §iftorie, ber er obbængt
„©t. Stnbreag Sirfen i ©inbebb tit
3 irat, gorfæbrene tit Sttminbetfe,
©fterfomtnerne tit efterretning".
Ober Sorbuen bænger en gant»
met atttertable. S ©tibten feg Sri»
ftug baa Sorfet, tit ©enftre Sri»
ftug, ber beerer fit Sorg oø tit
£øfre ©rablæggelfen.
©ræbifeftolen er et af be at»
minbelige Sitlebffceteratbejber fra
9tencegfancetiben meb ©ilteber af
be 4 ©bangetifter.
døbefonten er af ©ranit, ©æffe»
net af ubbamret Sobber.
9iltertablen er et tarbeligt ub»
ffaaret
og malet 2lrbeibe, ber
fremftitler ©abberbørbet; ubenom)
er anbragt be 4 ©bangetifter, og

obenober feg Sriftug meb i-er
bengfugten i fin §aaub.
X it •t'øjre i Soret finbeg inb»
muret en Xabte ober ©vobtietær
9iasmng ©ørenfen tit ©inbebb»
gaarb, bob 1641. d it ©enftre cr
inbmuret cn ©ten ober ©ognefmr
ftcit 3acbariag £anfen, bøb 1685.

det bar ©iffob 91agmng ©lotter,
ber gennemførte betine Orbning, og
bet cr antagelig fom Xaf tjerfor,
at tang 93uftc bleo anffaffet tit
Sirfen.
gra ©'rxiteræffen ffat t i anfore
fotgenbe:
©ivangc ItiiDcrfcn for. ob ßmbe»

Sitten# gnbre.

— 3 Xaarnet bænger to SlIot=
fer; ben tilte er fra 1748; ben fto»
re fra 1584.
— gra 1690 tit 1816 bar ©in»
bebb 9innej t il Søbeteb, berefter
bteb ©mbebet mibterttbig befttjret
af ©ræften i Uttergleb, inbtU Sit»
fen i 1831 atter fif fin egen ;©ræft.

(
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bet efter at Sirfen bar fat i ©an
formebelft ©torbet i ©aabenbufet.
§ang ©fterføtger bteb, efter
at
©antegningen bar bæbet, ©tunfen
£ang Oluffen fra ipalfteb Slofter.
jetter iffe ban bar lutter
£en=
reffetfe; tbi bet fortætleg, at ban
bber ©iorgen tæfte en ©øn, b&ori

ban ønffebe Onbt øøer Sjørnebt),
forbi benS Seboere unber Sanfæt*
telfeétiben gtf oøer til UtterSleø
Siirfe, famt oøer Stybefferne, ber
1510 pltjnbrebe iffe alene £alftcb
Silofter og 9tafffoø men ogfaa bel«
Scfttollanb. £anå Oluffen gil iøb*
rigt efter 95eformationen oøer til
8utber3 Sære. £an bobc 1549.
2tbfer HJlargborfen øar Sra'ft ber
i Seftené 2tb 1603, ba en ftor
S>el af Sognets Seboere bleø re*

øet bort. Selø bobe ban 1612.
•pans 9J5anb øar ber fta 1685
til 1690, ba ban bobc. Saa lort
banå Sraeftetib enb øar fif ban
bog laøet og obbeengt ben for
næøntc Sable meb Seretning om
siirfen. 8tt ban i bet bele bar en
refolut og raabfnar 9Jlanb frem*
gaar af folgenbe £>iftorie.
£an
bcltog fom .si ornet i ben ffaanffe
Sirig og bar unber en Sræfning
bleøen afffaaren fra fine golf og
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i ftor gate for at. bliøe taget til
gange. S 9iærbeben øar et 95et*
terfteb, og 9J5anb afførte fig ba
alle fine Silæber og lagbe fig ojj
baa en af Stejlerne. Søenfferne
antog bam for en benrettet gor*
brbber og brog forbi uben at un*
berføge Sagen nøjere. §an bleø
j)aa bet „ffræffomme Steb", inbtil
gjenben bar fulbftænbig af Sbne,
iforte fig herefter atter fine Silæ*
oer og flab bort.
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