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FORORD

I  AARENE 1928—33 gjorde jeg et betydeligt Forarbejde til Maribo 
Historie, der bl. a. resulterede i en Række Afhandlinger i mit Blad. 

Arbejdet blev afbrudt, da jeg paatog mig at skrive Nakskov Historie, 
og genoptoges. da Nakskovbogerne var vel fra Haanden. De nævnte 
omfattende Forarbejder bar gjort det muligt allerede nu at udsende 
første Bind af Maribo Historie omfattende Kloster og Kirke. Andet 
og sidste Hind indeholdende Købstadens Historie skal efter Planen 
foreligge næste Jul.

Lolland-Falstcrs historiske Samfund bar onskel at udsende Maribo 
Historie til sine Medlemmer. Denne Plan, der ogsaa i boj Grad til
talte mig, er muliggjort dels ved a t Diskonto- og Laanebanken i 
Maribo ydede Historisk Samfund sin Støtte, dels ved et Carlsberg- 
fondet, Lollands Spare- og Laanebanks Fond og Den Lollandske 
Landbostands Sparekasse yder mig den fornødne Støtte til, a t jeg kan 
overlade Samfundet Bogen til en Pris, der ligger under Fremstillings
omkostningerne for det paagældende Antal Eksemplarer. For denne 
Stolte bringer Historisk Samfund og jeg de nævnte Institutioner en 
hjertelig Tak.

Jeg skylder desuden Tak til adskillige Mariboborgere, som har over
ladt mig gamle Billeder, til Dr. Paulli for gode Billeder og Raad, til 
Amtsforvalter Holck, der har læst sidste Korrektur, til Bibliotekernes 
og Arkivernes Personale og til min udmærkede Hjælper i Arkivarbej
det, cand. Henrik Larsen.

Nakskov i November 1937.

C. C. HAUGNER
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Den hellige Birgitte og hendes Haandskrift.
Billedet. der her er taget fra Fr. Hammerichs Bog. er gengivet efter en Alter
tavle i Birgittes Hus i Rom, der sandsynlig stammer fra Slutningen al det 14. Aar
hundrede. Skriften er noget forvansket. Mon der ikke oprindelig har staaet: Fyrst 
vil Iac Dik sigha huru Dik oru andelik understandtelse gifen. o: Først vil jeg sige 

Dig, hvorledes aandelig Forstaaelse er Dig given.



Udsigt fra Hesto mod Maribo Kirke.
Efter Maleri af Th. Brendstrup. Midten af forrige Aarhundrede.

Den hellige Birgitte og hendes Orden.

TO KVINDESKIKKELSER stod som bærende Forudsætninger 
for Maribos Tilblivelse. Den ene, Nordens største Dronning, der 

med Klogskab og Myndighed holdt dens tre Riger i sin Haand og 
samlede dens Folk i Tillid til sit Styre. Den anden, Nordens største 
Helgen, der i religiøs Ekstase tugtede Kejser og Pave og gennem 
sin Klosterorden lagde Hundredctusinder i Tilbedelse for sine Fodder. 
Uden Birgittes Orden og Margrethes Gavmildhed intet Maribo Kloster, 
og uden Kloster ingen By. Om Margrethe kan hvert Barn i Danmark 
fortælle, hvorimod Kendskabet til Birgitte er mindre indgaaendc.

Hun fødtes omkring 1302 paa Gaardcn Finstad i Upland, ca. 60 
Kilometer Øst for Upsala. Hendes Fader, Birger Persson, var en af 
Sverrigs mest ansete Adelsmænd, beslægtet med Kongehuset, Dommer 
og Styrer over den store Upland-Provins. Hjemmet prægedes af Fa
derens dybe Religiøsitet og Moderens noget overspændte Frombed. 
Det mest fremtrædende i Børnenes Undervisning var Religion med 
Helgenlegender og Beretninger om vidunderlige Mirakler. Som ydre 
Ramme om dette Hjem laa den strenge, nordsvenske Natur; de mile- 
dybe, mørke Fyrreskove, hvis Stilhed kun kløvedes af Stormens dybe 
Toner og Elvenes Brus. Føj saa her til de lange mørke Aftener, En-
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somheden og Ensformigheden — og man forslaar, a t alt kaldte paa 
det mystiske, høj tidelige og eventyrlige i cl livfuldt og fantasirigt 
Barnesind. Allerede i sit ottende Aar havde Birgitte Hallucinationer, 
hun saa og talte med den hellige Jomfru og berettede derom til 
Forældrene paa en Maadc, som robede hendes Geni, og som i denne 
Mysticismens Tidsalder gav det hele et troværdigt Præg. At hun 
selv fuldt og fast troede paa disse Aabenharingcr er en Selvfolgc. 
Hendes Lierer og Skriftefader var cn af Sverrigs betydeligste Teologer, 
der forte sin lærvillige Elev ind paa Studiet af Biblen og anden 
religiös Litteratur og gav hendes i Forvejen sværmeriske Religiøsitet 
en Retning mod det fantastiske, der fremmede Syner og Aaabcn- 
barclscr.

Kun 11 Aar gammel blev Birgitte gift med den 18-aarigc l'lf Gud- 
mundson, der ikke stod tilbage for Svigerfaderen i Magt og Anseelse 
saa lidt som i Religiøsitet. 1 30 Aar levede Birgitte i lykkeligt Ægte- 
skah og fodlc S Born. Hun var meget gudfrygtig, bespiste de fattige, 
plejede de syge og holdt flittig Kirkegang; men Syner og Aabcnba- 
ringcr horer man intet om i alle disse Aar. 1341—12 foretog .Ægte
parret cn Valfart til St. Jacobs Grav i Spanien. Under Rejsen blev 
Manden livsfarlig syg, og hans Helbredelse syntes et Under. Som Tak 
herfor besluttede de at grunde et Kloster, og efter Hjemkomsten gik 
de begge i Kloster uden Kloslcrloflc.

Ulf dode 1314, og dermed brast det Baand, der bandt den nu 42- 
aarige Birgitte til Verden omkring hende. Sværmeriet log Overhaand, 
og Aabenbaringcrne begyndte igen og kom snart i hurtig Rækkefølge. 
I dem alle talte Krislus til hende og kaldte hende sin Brud. — Op
rindelig havde det været hendes og Mandens Tanke at oprette et 
Kloster under cn af de kendte Ordener; men fra 1310 tog hendes 
Tanker i stigende Grad Retning mod at stifte cn helt ny Klosterorden. 
Gennem talrige Aabonbarelser fik hun dikteret Reglerne for den nye 
Orden, og Jesus befalede hende at lade Underprioren i Alvasla Klo
ster (hvor hun havde taget Bolig) nedskrive dem efter hendes Diktat. 
Reglerne og Aabcnbarclsernc fik derved cn afklaret Form, som Bir
gitte selv næppe kunde have givet dem. Senere blev Reglerne gennem- 
gaact og stadfæstet af Ærkebispen i Upsala; men det vigtigste: Pavens 
Stadfæstelse manglede. I de fem Aar, Birgitte tilbragte i Svcrrig efter 
Mandens Dod, forargedes hun ofte over Hoffcts Levevis og revsede 
i voldsomme Ord og under stærke Trusler Kongen, Dronningen og 
Slormændenc. Hun modle ofte Haan og Spot, Fornærmelser og
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Den hellige Birgitte til Hest ser i Aamlen en Munk stige op mod Himlen 
og rette forvorbne Sporgsmanl til Krisluv

Originalen er form entlig et Tnrsn it af A. DOrcr, NOrntnrrg 
I le r  efter I .o). Kai tm l. Samf. Aarbog 1911.



Ondskab; men det rorlc hende ikke. Da senere den »sorte Dod« hjem
søgte ogsaa Sverrig, saa mange deri en Fuldbyrdelse af hendes 
Trusler.

1349 rejste bun til Horn for al opnaa Pavens Stadfæstelse af hendes 
nye Klosterorden; men Paven boede i Avignon, og hendes Ventetid 
blev lang. I Rom drev hun sine Bonner og Bodsøvelser endnu videre. 
Hun gik fattigt klædt i en tarvelig Kofte med el Reb om Livet. Hendes 
Knæ var hovne af at knæle, hendes Øjne rode af Graad, og hendes 
Krop mærket af hendes Svøbeslag. Hun gik fra Kirke til Kirke og 
bad, nærmede sig ofte de hellige Altre krybende paa sine Knæ, delle 
sin tarvelige Mad med de fattige, plejede de syge, redte deres usle 
Leje og fejede deres beskidte Kammer. Hun blev lit forhaanet paa 
Gaden, truet og puffet, uden al del gjorde ringcsle Indtryk paa hende. 
Samtidig gik Rygtet om hendes Hellighed viden om Lande. Slormænd. 
Fyrster og Kardinaler bojede sig for hendes mægtige Personlighed 
og fandt sig uden at kny i hendes Revselser, og hun skannede ingen; 
Kejsere og Paver, Konger og Dronninger manite hore Haansord og 
Straffedomme for deres Levned og for, at de ikke skred kraftigt ind 
mod Tidens ryggesløse Liv og Sædernes Forfald med Rov og Mord 
som daglige Begivenheder. Hun sendte Paven i Avignon giodendc 
Formaninger om al vende tilbage til Rom og truede ham med Him
lens Straf, hvis han ikke adlod. Del lykkedes hende virkelig al be
væge ham til at komme, men kori eflcr vendte har. trods hendes Pro
tester tilbage til Avignon. Under hele sil 24-aarigc Ophold i Rom 
levede Birgitte sit fromme og asketiske Liv og foretog talrige Pil
grimsrejser til hellige Steder, stadig fulgt af Datteren Katrina, der 
havde ledsaget hende til Rom. Hendes Mand dodc kort efter, og paa 
Moderens indtrængende Bonner blev Katrina hos hende og deltog 
trods sin Ungdom og Skonhed i hendes fattige og bodsstrenge Liv. 
Vejen mod Birgittes Maal — at faa Pavens Stadfæstelse af sin Orden 
— var lang og besværlig. Systemet med Munke og Nonner i samme 
Kloster var kommet i Vanry, og Birgittes Klosterorden var netop cl 
Doblællkloslcr, selv om der var sorget for den strengeste og ubryde
ligste Adskillelse mellem Munke og Nonner. Forst 1370 --  21 Aar efter 
Birgittes Ankomst til Rom — gav Pave Urban V hendes Orden Stad
fæstelse; men vel at mærke i omarbejdet Skikkelse, saa det kun blev 
et Nonnekloster. Birgitte var ingenlunde tilfreds hermed og fortsatte 
energisk Arbejdet for at faa sin Orden stadfæstet i dens fulde Skik
kelse. Hun oplevede del ikke. Hun dodc 1373 og paalagde i sin Dods-
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stund Datteren Katrina al arbejde videre mod Maalet, og Katrina 
undte sig da heller ikke Hist eller Ro, for del var naact. 1378 fik Bir
gittes Orden i sin Helhed endelig Pavens Stadfæstelse.

Birgitte blev begravet i Rom, men allerede Anret efter fortes hendes 
Lig til Vadslena. 1391 blev hun erklæret for Helgen, og hendes jor
diske Levninger sat i Skrin paa Kirkens Hojallcr. Katrina dodc 1381, 
hundrede Aar efler blev ogsaa hun erklæret for Helgen og hendes 
Ben skrinlagt i Vadstenn.

VADSTENA Kloster havde allerede 1316 fanet skænket Kongs- 
gnarden i Vadstena af Kong Magnus, der yderligere gav den 

i de Tider mægtige Sum af 6000 Mark, men Opførelsen af Klo
stret kunde selvfølgelig ikke begynde, for Paven havde stadfæstet 
Ordenen. Straks efter den delvise Stadfæstelse i 1370 panhcgyndles 
Nonneklostret, og efter den endelige Stadfæstelse i 1378 tog man og
saa fat paa Munkcklostrct. Den første Kirke var af Træ; den brændte 
1388, og en Lægbroder, der lob ind i den brændende Kirke for at 
redde Jomfru Marias Billede, omkom i Flammerne. Fra Kirken for
plantede Ilden sig til Nonneklostret. Det »store Stenhus« og en Del 
af »Søstrenes Bolig« blev odclagP, og det log mange Aar, for Klostret 
og navnlig Kirken, der nu opførtes af Sten, var færdig. Efter Birgittes 
Kanonisering i 1391 voksede Ordenen mægtigt i Anseelse, og i de 
følgende Aarticr rejstes der en Række Dotrekloslre rundt om i Ud
landet. Ordenens folkelige Navn var Birgiltinerordcnen; men officielt 
var den en Underorden af Augustinerordenen og hed »Den hellige 
Auguslins Orden, kaldet Frelserens Orden«. Hvert Kloster skulde bo- 
staa af 60 Nonner, 13 Præslomunkc, 1 Diakoner (Messedegne) og 8 
Lægbrodre, ialt 85 — lig Apostlenes og Disciplenes Antal. De 13 Præ
ster symboliserede de 13 Apostle, Paulus medregnet, Diakonerne de 
fire Kirkefædre. De 60 Nonner, Diakonerne og de 8 Lægbrodre blev 
tilsammen 72 — lig Tallet paa Herrens første Disciple. Udover disse 
faste Klostcrbcbocrc maallc Sosirene tage 4 Stegerset-Kvinder til 
Hjælp med al indbære Vand og Ved og udbære Urenligheder, og 
Brødrene lage to Mænd til Hjælp til lignende Arbejder*.

Ordenen byggede paa tre Grundregler: Ydmyghed, Renlivethed og 
Fattigdom. Ingen Nonne maalte eje noget; men Abbedissen skulde yde 
dem det nodlorflige, d.v. s. tarvelig, incn rigelig Mad, gode, men 
simple Klæder. Hvad der indkom ved Sosirenes Provente (Gods ved 
Indskrivningen) og ved Gaver, skulde Abbedissen forvalle saaledes,
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lin Kloslcrsnl i Vadslena.

at udover, hvad der var nødvendigt til Mad, Klæder og Hus. skulde 
gives til de fattige. Begrebet Hus var at opfatte som beskedent; thi det 
hed: Hvis Abbedissen bygger hoffærdigt Hus, skal del være lige saa stor 
Synd, som om bun havde rovet fra de fattige3. Den sanere Ophobning 
af Kostbarheder i Klostrene var allsaa i aaben Modstrid med Birgittes 
Forskrifter. Søstrene var Klostrets Kerne, og deres Abbedisse var Klo
strets overstc. Abbedissen i Vadslena var tillige Moder for samtlige 
Birgiltincrklostre. Abbedissen skulde vælges af Sostrenc, og bun 
skulde med deres og Brodrenes Samtykke vælge Konfessor — eller 
Gcncralkonfessor, som ban ofte kaldtes — d. v. s. Munkcklostrcts 
overstc, der allsaa stod under Abbedissen. Begge Valg skulde stad
fæstes af Biskoppen4.
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I'olo N. M. Nielsen.
Ved Maribo Sonders« udfor Sygehuset.

Foto S. Nissen.
Isslag om kring Klostersoen.
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Domkirken set fra Bangslinvc.

Birgittinerne i Maribo.

G RIMSTRUP — eller Grimstorp — var engan" Navnel paa en 
Adclsborg, der laa, hvor nu den lille Skov Lysemose breder 

sig. Del var cl gammelt Herresæde, hvis ældste Historie ligger 
geml i den lidlige Middelalders Morke. Tre Voldstcdcr i Lvscinosc 
Skov har lil forskellige Tider baarel Herreborgen, hvortil Godsel 
i Omegnen horle. Naar del ene var brændt eller forældet, blev der 
hygget el nyt. De lo forsle har ikke været særlig imponerende, del er 
Voldsledcr omgivet af en enkelt Grav. Paa den ene staar nu en 
Skytteforenings-Pavillon, bygget 18GG af Grevskabet Knulhenborg. 
Den anden er noget afgravet, formodentlig bar man taget l'v ld  af den 
ved Anlæget af Vejen over den Eng, der tidligere var en Mose med 
Udlob til Grimsirup So. Det tredie og yngste Voldsted er derimod 
meget imponerende; del har givet Plads for en Herreborg med Ka
rakter af en stærk Fæstning. Dens Bygmester har været en af Rigels 
mægtigste Mænd, og det er næppe for dristigt at nævne Bcncdict 
Ahlefcldt den ældre som Fæstningens Skaber. Han stammede fra 
Hannover og var Slægtens forslc Mand i Danmark. Grev Johan af 
Holsten, der havde Lolland i Pant, gjorde Ahlefcldt lil sin Lensmand;
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som sandnn nævnes han i 1320. l)a Valdemar Allcrdag begyndte at 
samle Danmark, traadtc Ahlcfeldt i hans Tjeneste og var hans Iro 
Mand og betydelige Raadgivcr og befuldmægtigede til sin Dod 1360. 
Han erhvervede meget Gods paa Lolland og skrev sig (il Grimstorp, 
der allsaa har været hans Hovedsæde. De nrolige Tider krævede, at 
Adclsborgen altid var krigsberedt, og som en af Rigets ma'gtigstc 
Mænd og Kongens hojrc Haand, har Ahlcfeldt hygget en Borg, hvis 
Styrke stod i Forhold til hans Magt og Betydning. Hans Son Bencdict 
Ahlcfeldt den yngre arvede Grimstorp. Han var ogsaa en Tid lang 
Kong Valdemars gode Mand, men svigtede ham under del alminde
lige Frafald 1368 og sluttede sig senere til Danmarks Fjender. Del 
er klart, at Dronning Margrethe, der havde et godt Oje til disse slanke 
Adclshorge, har optaget Grimstorp i Rækken af de Borge, hun vilde 
have i sin Magt med det gode eller del onde. Ahlcfeldt fandt del da 
klogest at sælge hende haade Grimstorp og alt sit øvrige lollandske 
Gods, og dermed var Grimstorps Skæbne beseglet. Den skulde jævnes 
med Jorden, og af dens Gods skulde der skabes et Kloster. Grimstorp 
var langt fra den eneste Adelsborg, der endte paa denne Maadc. Man 
kender tværtimod adskillige lignende Tilfælde. Som et Led i sil Ar
bejde paa al slække Adelens Magt. opkobte Margrethe nemlig snart 
den ene snart den anden af de befæstede Borge — hvor Adelen ofte 
havde budt Kongemagten Trods — og allerhelst fandt hun et eller 
andet Paaskud til al slojfe dem. Ikke sjældent overdrog hun Borgene 
til Gejstligheden med Pligt til at nedrive dem og anvende Materi
alerne til Opbygning af Kirker eller Klostre. Den snilde Dronning 
naaede derved ikke alene at svække Adelen og styrke den kongetro 
Gejstlighed, men ogsaa at underbygge sin Magt og Anseelse hos Al
muen. Hun anvendte denne Frcmgangsmaade f. Fks. ved Hald Slot, 
som hun kohlc og skænkede til Viborg Bispestol paa Betingelse af, 
al Slottet blev nedrevet og Materialerne anvendt til Domkirken — og 
ved Ruglvcd Slot, som hun koble og paa samme Betingelser skæn
kede til Borglum Kloster*. Nu blev ogsaa Grimstorp paa selv
samme Vis domi til Undergang. Del er ikke underligt, at Margrethe 
har kastet sine Øjne ogsaa paa denne Borg, der med sil stærke Fæst
ningsanlæg kunde være en haard Nod i cn ulydig Adelsmands 
Haand.

Omstaaendc skitserede Plan giver et godt Indtryk af det for sin 
Tid mægtige Borganlæg. Graven omkring I har været af forholdsvis 
ringe Bredde og Dybde og kun haft til Formaal at hegne Pladsen,
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der liar været brugt til Vedkast eller lignende. Ved n har formentlig 
været en Bro, og Indkørslen til Borgen maatte derefter ske ad den 
lange Voldvej //. Graven mellem denne og de meget liojerc Holme 
III, IV og V bar været over ti »Meler bred og meget dyb. Holmen V 
er den hojeste, og lier bar antagelig selve Borgen ligget. Forbindelsen 
over de dybe, brede Grave mellem denne og de to andre maa for
modes al være tilvejebragt ved lettere Broer, der hurtigt kunde af
kastes, hvis el vellykket Angreb gjorde det nødvendigt at fortrække 
fra lll  og /V over paa selve Borgholmen, hvortil Adgangen var over 
en stærk Vindebro ved b. For at naa frem til Hovedborgen maatte 
Angriberne altsaa passere Voldvejcn i hele dens Længde fra a til b 
og under stadig Beskydning fra Forsvarerne, der stod i Dækstillinger 
paa de hojere liggende Holme. At naa frem ad denne Vej vilde for 
Angriberne kræve umaadelige Ofre. Skulde han fore Angrebet over 
Holmene, maatte ban forst erobre III og IV, inden han kunde rette 
Kræfterne mod V, der var Fæstningens Kerne. VI var bestemt til al 
mode et uventet og usandsynligt Angreb fra Øst, hvor So og Mose 
lagde Hindringer i Vejen. Hvad Rolle VII har spillet i Forsvaret er 
ikke let at sige. III og IV har formentlig rummet Ladebygninger og 
lignende. Den brudte Streg i III angiver en Afgravning til Skyttefor
eningens Skydcvold.

Som man ser paa Skitsen, er et stort Stykke af Voldvejcn II kun 
angivet ved brudte Linier. Hele dette Stykke af Volden er nemlig

20



IMsnit rif Mutrikclkorl frn 1805.

borte, og ved en overfladisk betragtning faar man derfor et hojst for
virret Indtryk af del hele Anlæg. Man bar dog ikke travet der i 
mange Timer, for man er klar over, at her mangler noget, men no
gen Udjævning af Volden er ikke skel, og hvor er den da blevet af? 
Kl gammelt Malrikclkorl af 1805, hvoraf ovenstaaende er cl Udsnit, 
loser Gaaden. Paa Kortet ses Volden lydeligt i hele dens Længde, 
Holmene IV, V og VI er angivet, af III er kun den nordoslrc Linie 
antydet. Her har vi altsaa den borteblevne Vold, og del gamle Kort 
giver ogsaa el Fingerpeg om dens Forsvinden. Ude i Engen, der i 
sin Tid var en Del af Grimstrup So, angiver Kortet udfor Voldstedet 
cl stort Vandhul, der er betegnet »Gamle Soc«; det er der ikke mere. 
Da man for ca. hundred Aar siden afvandede og planerede Engen, 
har man sikkert fyldt den gamle Sorest for at ikke Kreaturerne skulde 
sidde fast i Bioden, og Fylden hertil laa nær for Haanden i den 
gamle Vold.

Del var altsaa denne stærke Borg, Margrethe vilde have tilintct- 
gjort for af dens Gods al oprette et Kloster; det var kort sagt Til
stedeværelsen af Borgen, der bestemte Klostrets Beliggenhed. Mere 
romantisk, men mindre historisk er Beretningen om, at Margrethe 
valgte denne Plads, fordi man hver Nat san et Lys brænde over 
Stedet og opfattede delte som Tegn paa, al den hellige Jomfru øn
skede, al her skulde bygges cl Kloster til hendes Ære. Der er utvivl
somt en nær Forbindelse mellem delte Sagn og Navnet Lysemose, 
som er Betegnelsen for Mosen ved Grimsirups gamle Borgplads, og 
Forbindelsen bestaar naturligvis i, at Navnet har affodl Sagnet.
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Maribo Kloslers Arkiv gik op i Luer ved Branden paa Soro Klosler 
den 11. Juni 1813. Vi har kun el i 1021 forfattet Register over Klostrets 
Breve med kort Angivelse af Indholdet. Det blev fremstillet i lo Kks- 
cinplarcr; det ene gik i Kongens Arkiv (Rigsarkivet) og er be
varet: det andel blev paa Soro og brændte med det ovrige. G heden 
over denne Registrant er dog noget behersket; thi Afskriveren har 
været en temmelig skodeslos Herre, der ikke har taget sig sit Arbejde 
videre højtideligt, og derfor skæmmes Registraturet af el ikke ringe 
Antal paaviselige og formentlig el endnu storre Antal ukontrolahle 
Fejl. Udover Kongebrevene er Registraturet faktisk det eneste danske 
Materiale, vi har at holde os til vedrorende Klostrets ¡vidste Dage. 
Heldigvis er Vadslcna Klosters Arkiv bevaret, og der findes adskillige 
ikke helt fattige Smuler vcdrorcndc Maribo Klosters Historie.

Dokumentet, hvorved Dronning Margrethe gav Grimslrup Slot og 
alle dets Jorder til Oprettelsen af et Kloster, eksisterer ikke mere. 
Det man være udfærdiget i Tiden mellem 1396 — da Imn erhvervede 
Skinuninge og lagde del under Grinistorp — og 1101. Thi fra sidst
nævnte Aar findes et Brev, hvori Kong Erik med alle Rigets Bisper 
og Stormænd som Vidner sladfæster en lang Række Gavebreve, som 
Margrethe har givet til Klostre og Kirker. Del hedder i Stadfæslel- 
sesbrcvcl, al Dronning Margrethe skænker Griinstorp og al den Jord, 
som ligger derunder, »til et Kloster at bygge i Vor Frues og Sancti 
Benedicti Hæder«’. Del lyder mærkeligt. Benediklinerordcncn, som 
den Gang havde virket i Danmark i omtrent 300 Aar. var stærkt i 
Forfald og havde mistet al Sympati i Befolkningen. Det er derfor 
ganske usandsynligt, at Dronning Margrethe vilde give del nye Klo
ster til denne Orden. Birgittes Orden straalede derimod som en ny 
Sol over Norden. Fyrster og Stormænd kappedes om at yde den 
Gunst og Gaver, og forrest i denne Kreds stod Margrethe selv. Hun 
havde i sin Barnedronningtilværclsc haft Birgittes ældste Datter til 
Opdragcrinde, og Beretninger om Birgittes stærke Personlighed og 
store Hellighed havde tidligt fyldt hendes Sind. Vadslcna Kloster 
havde derfor lige fra sin Oprettelse i hende haft en trofast Ven og 
senere en mægtig Beskytter. 1391 udvirkede hun Pavens Tilladelse 
til, al Klostret fejrede 25-Aaret for Ordenens Stadfæstelse med en 
»Jubclmaancd«, der forlob under stor Tilstrømning af Mennesker 
hele Maaneden*. En Gang betroede hun Brodrenc, at hun paa en Tid. 
da hun svævede i stor Fare, dromte, al en værdig Frue i graa Klæ
der (Birgitte) kom til hende og sagde: Elsk Brodrenc i Vadslcna, og
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du skal blive frelst fra denne Fare. Da hun vaagncdc, takkede hun 
Gud og Si. Birgitte*. Juleaften 1-103 koin Margrethe til Vadstena og 
blev der Julehojliden over for Andagt og Aflad. Hun begavede at 
blive Soslcr udenfor Klostret og dermed delagtig i dets Goder, og 
hendes Begæring blev opfyldt. For hun rejste, sammenkaldte hun 
forst Sosirene for sig i Talesluen og siden Brodrenc og kyssede yd
mygt alles Hænder til Bekræftelse paa sil Soslcrskab5. Hendes For
hold til Birgittes Orden var altsaa meget inderligt, hvorimod hun for
mentlig har staact den forfaldne Benediktinerorden fjernt. Birgittiner
ordenen havde allerede paa den Tid flere Dolrckloslrc i Udlandet, og 
den kloge Margrethe havde sikkert forlængst indset, at der kunde 
skabes et religiosl Sammenknytningsbaand, hvis den yndede svenske 
Orden gennem Oprettelse af Dolrckloslrc i de andre nordiske Lande 
blev fælles nordisk. Forklaringen paa, al der i Sladfæslelscsbrcvcl 
staar Benedict i Stedet for Birgitte maa da være, at her foreligger 
en Skrive- eller Læsefejl. Sammenstillingen »Vor Frue og St. Bene
dict« lyder ogsaa fremmed, hvorimod »Vor Frue og St. Birgitte« er 
snare naturligt. Den hellige Moder prydede jo Birgittinerkirkens for
nemste Alter i Nonnekoret, og en Række af Ordenens Klostre kom da 
ogsaa til at bære hendes Navn: Mariendal, Manenvold, Marienerone, 
Maribo og Mariager. Margrethe udformede HOS sit Gavebrev i en 
F'undals* for Klostret; men heller ikke dette Dokument er bevaret; 
men den har selvfølgelig lydt paa Opførelsen af et Birgittiner
kloster.

Den Skrivefejl, der altsaa maa regnes med i Sladfæslelscsbrcvcl, 
er langtfra den eneste, der har skabt Forvirring og Misforslaaclser i 
Mariboklostrcls tidligste Historie. 1 el Brev af 1408 erkender JensSvend- 
zen »Brynis«, at han af Dronning Margrethe har faael Grimslorp i For- 
lening paa Betingelse af, al han skal aflevere del, naar Klostret skal 
opføres*. I et andet Brev til »Konventet i Maribo« meddeler han, at 
Dronning Margrethe har i Sinde at bygge cl Kloster af Grimslorp*. 
Endelig indeholder Registraturet en Kvittering til Maribo Kloster paa 
105 Mark lybsk, dateret 1409*. Kall-Rasmussen og andre Forfattere 
har af disse »Oplysninger« ladet sig forlede til al tro, al Maribo Klo
ster allerede var opfort 1408; de har ikke regnet med Rcgistralurcts 
Upaalidelighed. Brevet til Konventet maa have været til Vadstena, 
og Afskriveren har saa tankeløst sat Maribo i Stedet. lovrigt robes 
Fejltagelsen straks, idet der jo ikke kan være Konvent i et Kloster, 
der ikke eksisterer, Dronningen havde jo kun »i Sinde al bygge« det.
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Aarslallel M09 i Kvitteringen er en af Registraturcis mange Sjuske
fejl. Oplysningen oin Jens Svendzen Brvnis (ikke Brynis) er derimod 
rigtig nok, lian var Dronning Margrethes Rigskansler og forestod saa 
godt som alle hendes mange Godskok. Det er derfor ret naturligt, al 
det netop blev ham, som midlertidigt fik overdraget Grimstorp. Han 
havde forovrigl flere Besiddelser paa Lolland og var bl. a. lijer af 
Sæddingcgnard. Han formenes at være dod 1110'°.

Til Fordel for det paalænklc Kloster erhvervede Dronning Mar
grethe ogsaa Kjusc Gaard og Gods paa Sjælland, der omfattede ikke 
mindre end 47 Bondergaardc, og 1416 tilskødede Kong Erik Klostret 
delte Gods". Margrethe selv nanede ikke al fuldforc sine Planer om 
Klostrets Opforclsc; men hun har sikkert paalagt Kong Erik at gorc 
Alvor af Planen snarest muligt, og han gennemforlc ogsaa med 
megen Kraft og Iver hendes Ønske. Den 17. Maj 1413 — el halvt Aar 
efter Margrethes Dod — besøgte han Vadstcna. Kongen kom som 
Tegn paa sin Ydmyghed og Andagt gaaende til Klostret. Han vilde, 
sagde han, hygge et Birgillinerkloslcr paa Lolland og begærede der
for Tilladelse til al gaa ind i Brodrenes Kloster for at faa et For
billede og Monster til Bygningerne paa Lolland. Delle hans Forlan
gende stred imod Skik og Orden, og man gav ham kun ugerne den 
begærede Tilladelse. Han belraadtc saa sammen med Ærkebispen Klo
stret og besaa det flere Steder. Han gik, hedder del, ud med stor 
Trosi og lovede at elske dette Kloster og fremme det saa meget, han 
formaaedc". To Aar efter kom Kongen igen og gik ind i Brodre- 
klostrct for al se paa Korgangen og Haven. Hans Dronning F'ilippa 
besøgte ligeledes Klostret og lod sig ligesom Dronning Margrethe ind
skrive som Søster".

KLOSTRET i Skimmingc er da efter det foreliggende at domme 
utvivlsomt paabcgyndl 1413, og Arbejdet er fremmet med 

saa stor Kraft, al store Dele af det har været under Tag ved Ud
gangen af 1415, saa del kunde tages i Brug; thi i Januar 1416 rejste 
efter Kongens Begæring lo Munke og en Lægbroder fra Vadslena til 
Skimmingc for der al »grunde« et Kloster. Del var Gencralkonfessor 
Ericus, Præslcmunkcn Petrus Johannes og Lægbroderen Gcrhardus 
Ryning". Ved at »grunde« maa forstaas Indvielse; thi 24. Maj hedder 
det, al Gencralkonfessor Ericus er vendt tilbage til Vadstcna efter at 
have »grundet« et Kloster paa Lolland". Del falder godt i Traad her
med, al Vadstcna kort efter sendte tre Sostre — Birgitte Gudlogsdat-
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ler, Kristina Stcensdallcr og Bolhilda Pedersdatler — samt I’ræsle- 
nninkcn Andreas Jacobi og Lægbroderen Olavus lil Skimminge for 
al ordne del nye Kloster1*, d. v. s. gorc del klart til Modtagelse af nye 
Soslre og Brodrc. 29. September samme Aar udstedte Kong Erik sil 
Brev om, al der i Skimminge maaltc bygges en Købstad” , der natur
ligvis skulde ligge under del nye Kloster, for hvis Skyld den blev op
rettet. 1410 er altsaa baade Klostrets og Byens l'odselsaar. Ved Klo
strets Stadfæstelse 1418 fik del Navnet Maribo, der ogsaa overfortes 
til den nye Kobslad.

Flere af de fra Vadstena udsendte Kloslerfolk blev i Maribo i ad
skillige Aar. Gerbardus Rvning blev der i 4 Aar; han længtes stadig 
tilbage til Vadslcna og ansogtc flere Gange om al faa Lov at komme 
hjem. Da han omsider fik sil Ønske opfyldt, rejste han fra Maribo 
incd de bedste Vidnesbyrd. Maribo ønskede senere at faa ham tilbage, 
mm Vadslcna svarede, at for kunde de haardcslc Sten blodes, for 
lians Hjerte dertil kunde bevæges. Gerbardus, der var af dansk Adels
slægt, havde, for han blev Munk, været Dronning Margrethes Foged 
paa Øland og havde da med Urette skaffet Kronen en Gaard. Forst 
1424 aflagde han Bekendelse herom og bad Kong Erik tilbagegive 
Gaardcn, hvad Kongen formentlig har gjort. Gerbardus selv domles 
(il at betale den virkelige ICjers Slægt 80 gotlandske Mark for Afsav
net af Gaardcn i de mange Aar” . Del er uoplyst, om nogen betalte 
for ham, thi selv ejede han jo som Munk ikke en Pfenning. Under 
sil Ophold i Maribo havde Gerbardus Ryning en meget ubehagelig 
Sag, der maaske har været medvirkende Aarsag til. at han ikke 
syntes om Stedet.

Blandt de Rettigheder, det nye Kloster havde erhvervet, var ogsaa 
forskellige Herligheder, deriblandt Fiskeretten under Nordkysten af 
Lolland. I foregaaende Tider havde Næstved Bymænd ikke laget det 
saa noje med disse Fiskerettigheder, og ingen havde forment dem 
at fiske under Lolland, saa de tilsidst mente al have Adkomst dertil. 
Men Munkene vilde ikke finde sig i dette Indgreb i Klostrets Rettig
heder, og da en Dag en Munk og 6 vornedc Bondcr overraskede en 
Næslvedbaad, tog de Fangst og Redskaber fra den og gav Folkene 
Hug i Stedet. Men nu kom andre Næstvcdbaade til, og Klostrets Folk 
maatle flygte. 3 af de vornedc blev slaact ihjel under Kampen, og 
Resten sogtc Tilflugt i en Gaard, hvor de barrikaderede sig. Da de 
ikke vilde overgive sig, stak Næslvcdmændcnc Ild paa Huset og tvang 
saaledes de tre Mænd ud. Derefter plyndrede Næstvcdfolkcnc Gaardcn
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og forte de tre Fanger til Næstved, hvor man uden at vente til den 
sædvanlige Tingdag, straks salte Retten og doinlc Munken og hans 
lo Hjælpere som Rovere og til at lide Roveres Straf, d. v. s. at hals
hugges og begraves i uindviet Jord. Dommen blev straks [uldbijrtlet.

Klosterlcdclsen fandt sig naturligvis ikke roligt i dette grove Over
greb, men indankede straks Sagen for Rigsraadel, der samledes i 
Kallundhorg Nytaarsaftensdag 1417 og oplog Sagen til Doms. Paa 
Klostrets Vegne modle Gerhard Ryning. Hans Anklage lod paa, at 
Næstved Bymænd med Urette havde draget Vaad paa Klostrets Grund, 
at de havde afbrændt en af Klostrets Gaardc og plyndrgt den, at de 
havde slaaet tre af Klostrets vornode Bondcr ihjel, at de med Vold 
havde fort en af Klostrets Brodre og to vornede til Næstved, al de 
havde sat Ting paa urette Dag og selv fort Vidner paa de tre Fanger, 
at de, skont Abbeden paa Skovklostcr var villig til al gaa i Borgen 
for de tre anklagede, indtil Retten kunde nyde sin Gænge paa lov
formelig Vis, havde afvist denne fuldgyldige Borgen, al de uredelig 
havde domt Broder Niels Hermansen og de lo vornede, havde hals
hugget dem og begravet dem i hedensk Jord.

Dertil svarede straks Næstvedmændene: De tre halshuggcdc var 
aabenbaro Rovere, som overfaldt nogle af vore paa salte Hav, hvor 
de med Rette fiskede, og tog Fisk og Fiskeredskaber fra dem. Da vi 
andre Bymænd satte efter Roverne, og disse flygtede ind i deres eget 
Hus og derfra gjorde stor Skade paa os og nægtede at forlade det, 
innattc vi brænde del nf for at fan fal paa dem, saa tog vi disse 
Rovere og forte dem til Næstved og henrettede dem efter den Dom, 
de havde fortjent.

Broder Ryning afviste Sigtelsen for Roveri, efterdi man ikke kan 
rove, hvad der er ens Ejendom. Hvis Næstvedmændene havde ment 
sig forurettede, kunde de have stævnet Klostcrkonvenlct til al erstatte 
Tabel af Fisk og Redskaber med Penge.

Retten domte derefter Bymændene til at erstatte det brændte og 
plyndrere Hus, give Mandebod for de dræbte og Boder til Kongen 
og Klostret, samt til at tage de henrettede op af hedensk Jord og 
begrave dem i Kristenjord1’8. Den dræbte Munk man være en ny
optaget dansk Munk; thi han nævnes ikke i Vadstenabogerne, der 
beretter om alle de udsendte Brodre og Soslrc.

Petrus Johannes, der rejste ud sammen med Gerhardus, vilde i 
Modsætning til denne gerne blive i Maribo. Da han havde været der 
i to Aar, vilde Vadslena kalde ham hjem, men han svarede, at Kongen
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var bortrejst og havde forbudt enhver at forlade del unge Kloster, 
for han kom hjem. Petrus fik saa Lov at blive, og snart efter ud
nævnte Konventet i Vadslena ham til Generalkonfessor i Maribo. Han 
beklædte dette Embede til sin Dod 14271". Olavus forblev ogsaa i Ma
ribo ti) sin Dod10. Andreas Jacobi var kun i Maribo lo Aar. 1417 
sendtes Munkene Johannes og Asmundus til Lolland; førstnævnte var 
der kun i tre Aar, sidstnævnte derimod i mange Aar og sendtes saa 
til Norge, hvorfra han 1430 vendte tilbage til Vadstena51. Nonnen Bo- 
lliilda Pedersdallor blev i Maribo i 26 Aar og vendte 1443 tilbage til 
Vadstena, hvor hun 1162 dodc som den ældste blandt Nonnerne. Bir
gitte Gudlogsdalter og Kristina Stecnsdalter blev begge i Maribo til 
deres Dod” .

Paa Grundlag af Birgittes Ordensregler og Aabenbaringer er det 
muligt at tegne et almindeligt, men fuldgyldigt Billede af Nonnens 
Optagelse i Klostret og hendes ensformige Tilværelse i delte frivillige, 
men strenge Fængsel. Nanr den unge Pige var sytten Aar, kunde hun 
soge Optagelse i Klostret, og efter et Aars vclbcslaacl Provelid uden
for Klostret kunde hun oplages. Det skete under Udfoldelse af hele 
Klostersamfundets Pragt og alvorsfulde Højtidelighed. Den unge 
Pige blev ved Kirkedøren modtaget af Biskoppen, der spurgte hende, 
om del var Skam, Sorg eller Gæld, der drev hende til at soge Opta
gelse. Naar hun havde erklæret, al det kun var brændende Kærlighed 
til Kristus, der drev hende, forte Bispen hende ved Haanden ind i 
Kirken. Vel indenfor Doren aflagde hun Loftet om kun al elske Gud 
og vise Lydighed mod Klostcrreglcn, hvorefter Bispen salte den 
viede Ring paa hendes Finger og indviede hende til Guds Brud. Der
efter blev hun ledel op til Altret, i Nonnckorcl foran hende bares lo 
tændte Blus og en rod Fane med Billeder af den Korsfæstede og hans 
Moder. Ved Altret blev hun saa iført Nonnedragten, medens Biskop
pen for hvert Stykke bad en særlig Bon. Forsi iførtes hun en Under
kjortel af hvidt Vadmel og derover en Kappe af graal Vadmel. Paa 
Hovedet fik hun en hvid Dug, der næsten dækkede Pande og Hage, 
derover cl tyndt sort Lærrcdsslor og ovenpaa delte en »Kristi Krone«, 
beslaaende af cl korslagt hvidt Lærredsbind, hvorpaa var syet fem 
sniaa rode draabeformede Stykker Klæde, der betegnede Kristi Blod- 
draaber. Saa afholdtes der en højtidelig Messe og Gudstjeneste, og 
naar den var endt, fortes den indviede Nonne hen til Døren, som 
forte ud til Nonneklostret, foran hende blev baarel to brændende Lys 
og cn Ligbaarc med lidt Jord som Tegn paa, at hun kun skulde for-
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lade Klostret som Li«. I Doren blev hun modtaget af Abbedissen i 
Spidsen for alle Sostrcnc, og til hende overgav Biskoppen den nve 
Nonne og bad hende tage vel Vare paa det, der her blev hende be
troet. Efter at Abbedissen havde lovet dette, gik alle Nonnerne ind i 
Klostret med den nye Sostcr imellem sig. I de forslc olie Dage blev 
der ikke paalagt hende nogen Tvang, men 
derefter skulde hun overholde Ordcnsrcg- 
lerne” .

Brodrene blev indviet paa tilsvarende 
Maade dog uden Fingcrguld; det erstatte
des af Bispens Haandlryk. Munkenes 
Dragt bestod ligeledes af Vadmel, en hvid 
Underkjortel og en graa Kappe med 
Hætte. Hverken Sostrc eller Brodre maatte 
bære Linned under det grove Vadmel.
Sengestederne skulde baade i Nonne- og 
Munkckloslret redes af Halm, og Senge
klæderne bestaa af to Stykker Vadmel — 
eventuelt Eaarcskind, men ingen Linned- 
lagner14.

Et Tilfælde har bevaret nogle af de 
Itinge — Kingcrguldct — hvormed Bispen 
viede den nye Nonne til Kristi Brud.
Den ene blev fundet i Klosterruinernc ved 
Udgravningen 1933. Del er en bred glat 
Ring med en rund Fatning, der i over
ordentlig fint gennembrudt Arbejde bæ
rer en Krucifiksgruppe. Kristus hænger 
paa Korset mellem Maria og Johannes. Den lille Gruppe er kun 
9 mm hoj, men mesterligt udfort. Paa Ringens Inderside staar i 
Munkebogstaver: buro berlo beriora; det er en Trylleformular, der 
hjalp til al stille Blod og lignende. Den har selvfølgelig ikke staact i 
Ringen, da Bispen satte den paa Nonnens Finger, men er anbragt 
der senere og giver os Bevis før, at Nonnerne ingenlunde trods deres 
Hellighed foragtede andre Hjælpemidler end Bonncn. — Det er ikke 
sandsynligt, at alle Nonneringe liar været ens, alt taler tværtimod før, 
al de har været forskellige, og iovrigt var del ikke alene Nonner, der 
bar Ringe med religiose Motiver. Paa Klostrets Grund er tidligere 
fundet el Par andre Ringe, der formentlig ogsaa har været Nonne

Nonncdrngl.
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ringe. Den ene blev 182(5 fundet i Kobmnnd Chr. Kravers Have (den 
gamle Soslerlmve); den viser Gudfader, der holder sin afsjælede Son 
foran sig. Den anden Ring blev fundet tSoi): tlen har el Madonna-

l'ingergitld.
Til rciutre Korsfsr»tel»csringen, i Midlen Madnntiaringcn ng lil lii»jrt- Omlfndrr- 

ringen. (Iler citer l.ol. Fal. hist. Saml. Aarhog 1!>3I.)

billede graveret paa den runde Flade med Bogstaverne A(ve) M(aria) 
Anna. Alle tre Ringe findes nu paa Nationalmuseet11-1.

Kl. 5 om Moruencn beavndtc Dasten for Nonnerne, den indlededes

En lllwtrallon I Abbedis« Anna Axel* 
datter Dråbes Bonnehog Ira 1197. Afskre
vet og »illustreret« al en Munk I Maribo 
Kloster. (Her eller U urlli Nielsen»: Dan- 

marks middelalderlige llxandskriller.)

naturligvis med Gudstjeneste i 
Kirken, hvor de forovrigl samledes 
flere Gange om Dagen til Andagt, 
Sang og Messe. Udenfor Kirkedøren 
stod Ligbaaren, og i Nærheden val
en aahen Grav, hvor Sosirene 
standsede hver Dag, medens Abbe
dissen kastede et Par Fingerfulde 
Jord i den, altsammen for at minde 
dem om Doden” . Lediggang kend- 
tes ikke, Tiden mellem de lange 
Gudstjenester og Maaltidcrnc ud
fyldtes med Arbejde af forskellig 
Slags, Syning af alle Kirkens og 
Klostrets Klæder, Rcngoring, Mad
lavning etc., eventuelt finere 
Haandarbejder, der anvendtes som 
Gaver lil Klostrets Velyndere. Præ- 
slcmunkenc ledede Gudstjenesterne 
og holdt de Sjælemesser, der paa- 
hvilcde Klostret for de mange i 
dette Øjemed skænkede Gaver.
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Andre Munke afskrev Beger til Brug ved Gudstjeneste og Andagls- 
ovelser og forrettede forskelligt mandligt Arbejde udenfor Klostret.

Munke- og Nonneklostret var strengt adskilte. Præster og Brodre 
inaatte ikke komme i Søstrenes Kloster. Kun naar en syg skulde be
rettes, maaltc Konfessorcn indlades. Var en Soster dod, gik alle 
Præster og Brodre ind for al synge over hende og udbære hende til 
Graven*4.

Nonnerne havde Tavshedspligt. De maaltc kun tale sammen en
kelte korte Tider om Dagen efter Morgenandaglen og en Gang Eflcr- 
middag og Aften. Maaltiderne forlob i Tavshed kun afbrudt af en 
Sosters Oplæsning af Andagtsbogerne. Sostrene maatte ikke forlade 
Klostret, med mindre de skulde rejse ud for at stifte et andet Kloster. 
Kun en sjadden Gang kunde de paa en Helligdag faa Lov al tale med 
deres nære Slægtninge og da kun gennem det saakaldtc »Vindogc«, 
der ikke tillod dem al se eller rorc ved den, de talte med; ingen Sam
tale maatte fores uden i Overværelse af en anden Soster. Var det 
Forældrene, der kom for at tale med Nonnen, maatte hun aabne Vind- 
øget og se dem; men det var en fortjenstfuld Handling at lade være. 
Sostrene skulde hver Uge skrifte for Præstcnmnkenc, men ogsaa det 
skulde ske saaledes, at Præsten og Nonnen vel kunde hore, men ikke 
se hinanden57. Ifolge Forskrifterne i Birgittes Aabenbaringer skulde 
Sostrene sove i en stor Fællessal” . En saadan har dog næppe været 
bygget i Maribo; thi allerede 1405 havde man i Vadstena forladt dette 
Princip og indrettede smaa Sovccellcr, saa hver Soster fik sin. Det 
hedder nemlig i Mindebogen, al 3. Maj 1405 gik Biskoppen ind i So- 
slrcncs Kloster for at se, om deres Celler, som man havde begyndt al 
hygge, var i Overensstemmelse med Slalulcrnc” .

Birgitte selv betragtede ikke sin Klosterorden som værende Dobbelt- 
kloslcr; for hende var del et Nonnekloster, og Munkene var kun tænkt 
som Hjælpere, der hvor Nonnernes Evner og Regler ikke rakte til. 
Munkene skulde sorgc for Gudstjeneste, Messer og ovrige Altertjene
ste, som Nonnerne ikke maaltc forrette. De skulde besorge alt Arbejde 
udendørs, hvor Nonnerne ikke maatte komme, paalagc sig Ærinder 
og Rejser o. s. v. Munkenes ovcrsle, Gencralkonfessorcn, skulde mod
tage Abbedissens Ordrer og fore dem ud i Livet og i det hele laget 
være Mellemmand mellem hende og Verden udenfor Klostrets Mure. 
Naar Sostrene samledes for under Abbedissens Ledelse al tage Beslut
ninger eller foretage Valg, hed det Sosirenes Konvent. Munkenes til
svarende Forsamling under Konfessors Ledelse hed Brødrenes Kon-



vent. Naar en fælles Beslutning (der naturligvis var vedtaget af de 
to Konventer hver for sig) udsendtes, skete det i Abbedissens, Kon- 
fessors og menige Konvents Navn. Sosirene, Brodrene, Abbedisse og 
Konfessor havde hver sit Segl. Søstrenes Konventssegl, der viste Maria 
staaendc med Jcsusbarnet paa Armen, blev benyttet ogsaa efter Rc-

Sostrencs Konvenlsscgl. ilrodrcncs Konvenlsscgl.

Abbedissens Segl. Konfcssors Segl.

formationen og findes f. Eks. under Hyldingsbrcvet 15S4. Brødrenes 
Konvenlsscgl viser Maria siddende med Jcsusbarnet paa Skødet, me
dens en gejstlig knæler ved hendes Side. I Abbedissens Segl, der og
saa blev benyttet efter Reformationen, sidder Maria med Jesusbarncl 
paa en Halvmaane. Konfcssors Segl viser Christi Hoved lagt paa et 
Kors; det blev ofte benyttet som Segl under de Skrivelser og Do
kumenter, Konfessor udstedte paa Abbedissens og Konventernes 
Vegne” *.

32



s

Foto S. KUMn.
Domkirkens Østgavl.



Dc store Gaver, Dronning Margrethe og Kong Erik havde skænket 
til Klostrets Opforelsc, forslog ikke, og Kongen udskrev derfor en 
almindelig Skat til delle Øjemed. Den 28. April H17 udstedte han og 
Ærkebisp Peder i Lund et aakcnl Brev, hvori dc gengiver Chrisli Ord 
til den hellige Birgitte i en nf hendes Aahenbaringcr; disse Chrisli 
Ord lod sanledcs: »Jeg vil lade et Kloster opbygge, min Moder til 
Ære, paa del at Synd og Ondskab kan formindskes. Jeg begærer 
Hjælp af Menigheden til samme Klosters Opforclse, ikke fordi jeg 
er fattig eller nodlorftig; thi jeg er Herre over al Ting, men paa det, 
at Eders gode Viljes Redebondhed skal vane aahenbar for andre*. 
Derefter hedder det videre i Brevet: »Hver den, som er kommet til 
Skelsalder, dc som have sal sig for al leve i ugift Stand, være sig 
Svend eller Pige, skal give én Penning; ligesaa de, som leve udi 
Enkesædc; men den Mand, som er gift, skal give tvende Penninger, 
én for sig og én for sin Hustru. Dc Forældre, som har Born, der er 
kommet til Skclsaldcr, hvilket er 16 Aar, skal give én Penning for 
hver af dem, paa del at Kærlighed og Lydighed kan foroges i dem«. 
Vi ville — slutter Brevet — at alle og hver udi Danmarks, Sverriges 
og Norges Riger skal hjælpe til, at delte Kloster kan rejses St. Maria 
og St. Birgitte til Lov. Gud give hertil sin Naade30.

Skatten har naturligvis givet et betydeligt Beloh, men ved Siden 
heraf flod de private Gaver rigeligt. For Aarel 1416 nævnes f. Eks. 
folgende Gaver; Katarina Knutzdatlcr en Gaard i Em i Arningc 
Sogn*1, Grete Klausdatter Gods i Sæddinge, Olaff Siinensson en Gaard 
i Rorso og Inger Erlundsdatlcr Gods i Øslofle, Sundby, Nagclsti, Flin- 
linge, Toreby, Hjelm og Radsted38. Dc folgende Aar har lignende 
Gavelister at opvise. Adskillige af dem var maaske Soslrencs Provente 
d.v. s. Gods eller Penge, som dc maalte yde ved Indskrivningen i 
Klostret. Tilgangen af Soslre og Brodre er begyndt straks efter Klo
strets Indvielse, thi af en Beretning, som Vadstenamunken Johannes 
Hillcbrandis afgav efter cl Besog i Maribo 1417, fremgaar, at Klostret 
allerede paa den Tid rummede adskillige Klostcrfolk33.

I Birgittes Aahenbaringcr hedder det, at Konventet (d .v .s. Abbe
disse, Priorisse, Konfessor o. s. v.) ikke maa indsættes, før der er del 
tilstrækkelige Antal af Præsier og Soslre til at forrette dc anordnede 
Gudstjenester med Sang og Messer. Hvor stort delte Antal skidde 
være oplyses ikke. Der var jo dc forslc Aar til Stadighed 4—5 Munke 
og 3—1 Soslre fra Vadslena, og Tilgangen har i al Fald været saa 
stor, al man allerede 1420—21 kunde afse Munke og Soslre (il Klo-
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sirel »Munkeliv« i Norge, der skulde omdannes fra cl Bcncdiktiner- 
lil ct BirgiUinerkloslcr", og man maa have Rcl til at gaa ud fra, al 
der da var Konvent i Maribo, og Konventets Tilstcdov;rrclsc forud
satte, at Klostret var godkendt af Paven.

Nogle hinanden indbyrdes modstridende Breve har iovrigt bragt 
nogen Forvirring i Sporgsmaalct om, hvornaar Oprettelsen af Klostret 
i Maribo er godkendt af Paven og paa hans Vegne stadfæstet af 
Biskoppen. Tidligt paa Aarct 1418 ansoglc Kong Erik Paven om 
BekraTlelsc paa Oprettelsen af Birgitlincrklostrel i Skimmingc og dels 
Privilegier, og den 7. April samme Aar gav Paven den bcga'rcde Be- 
kra-ftelse. gav Klostret Ret til at fore Navnet Maribo og tilstod Aflad 
til dem, der paa bestemte Dage besogte Maribo og de andre Birgittiner- 
klostre i Norden. Samtidig befalede Paven Biskoppen i Odense paa 
hans Vegne al bekræfte Indstiftelsen af Klostret i Skimmingc". For 
saa vidt er alt klart og lige til. Forvirringen opslaar ved, al der under 
Aarstallet 1438 den 5. September optræder ct makuleret Pavebrev, der 
befaler »en dansk Biskop« at stadfætc Oprettelsen af Birgiltincr- 
kloslrct i Maribo og de Gaver, Kong Erik har skænket dertil", og 
blandt Danmarks Breve fra Middelalderen findes et dateret den 27. 
Maj 1439, hvori en Biskop N. N. erklærer al have modtaget cl Pave
brev af 5. September 1438, hvorved det overdrages ham i Pavens 
Navn al stadfæste Oprettelsen af et Kloster i Maribo” . Hojcr og flere 
andre FoiTattcrc drager heraf den Slutning, al den beordrede 
Stadfæstelse 1418 ikke har fundet Sled, og al Stadfæstelsen forsi 
er skel 1139". Del er ikke vanskeligt al bevise, at denne Op
fattelse er urigtig; men det er ulige vanskeligere at konstatere, 
hvorledes del hænger sammen med disse under Aarslallcnc 1438—39 
optrædende, makulerede, latinske Breve. At der er noget galt med dem 
er klart, men hvor det gale ligger, maa jeg overlade til mere kyndige 
at finde ud af. Jeg skal nojes med al fremfore, hvad der strider mod 
den Opfattelse, at Klostrets Oprettelse og Privilegier forst skulde 
være stadfæstet 1438 og ikke 1418. Del er for del forste utroligt, at 
Kong Erik, der havde sat saa meget ind paa Klostrets Opførelse, og 
som havde betydelig Indflydelse hos Pavestolen, stiltiende skulde 
have fundet sig i, al den af Paven givne Ordre til Biskoppen om 
al stadfæste Oprettelsen og Privilegierne ikke blev udfort. Kongen 
skulde ikke alene have slaact sig til Ro hermed, men ganske stille 
ventet lyve Aar, før delle hans brændende Ønske blev opfyldt. Del er 
en fuldkommen utænkelig Tilstand; thi saa længe Klostrets Oprcl-
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lelsc ikke havde faael pavelig Stadfæstelse, kunde del ikke indstifte 
et Konvent med Ret til pan Klostrets Vegne al optræde udadtil; men 
at Konventet var der og oplrandlc officielt som sandmil, er der ad
skillige Eksempler pan. I selve Pavebullen af 7. April 11 l«S tales der 
om Abbedisse og Gcncrnlkonfessor. og Maribo Kloster faar store Af- 
ladsbcvillingcr, hvad jo heller næppe vilde blive tilstand et Kloster, 
hvis Oprettelse ikke havde faaet pavelig Stadfæstelse. Endnu mindre 
kunde del lænkes, at cl Kloster uden Anerkendelse kunde optræde 
som Modcrkloster og ved udsendte Brodrc og Soslre indstifte nye 
Klostre andetsteds; men del skete som for nævnt allerede 1121. I el 
Brev af 26. November dette Aar overdrog Paven — efter Kong Eriks 
Ansogning — Biskoppen i Bergen al forandre Bencdiktincrklostrct 
»Munkeliv« i Bergen, hvor der nu kun var to Munke tilbage, til et Bir- 
gitlincrkloslcr og overgive det til Munke fra Maribo5". 1126 stadfæ
stede Paven — alter efter Kong Eriks Begæring — det omdannede 
Kloster som Birgittinerkloslcr og overdrog del til Brodrene og So- 
strenc i Maribo*“. Overdragelsen belod, at del norske Kloster endnu 
ikke havde noget Konvent; forst 1434 blev dets Konvent godkendt af 
Paven". Nnar Paven saaledes lægger el stadfæstet Kloster under 
Maribo, er Beviset for, at Maribo var stadfæstet, dermed givet, og del 
er ligeledes givet, al den var skel, for Paven i 1*121 gav Ordre til at 
overgive »Munkeliv« til Munkene fra Maribo. Stadfæstelsen af Maribo 
Kloster er med andre Ord sket i Kraft af Pavebrevet af 1418. Det 
norske Kloster blev ikke Mariboklostrcls eneste Datlcrkloslcr. 1430 
sendte Maribo lo Præslcinunkc og tre Lægbrodre til Gnadcnberg i 
Bayern for at grunde el Birgittinerkloslcr, og i del folgendc Aar paa
tog del sig ogsaa Oprettelsen af Mariager Kloster41.

1 denne Forbindelse kan nævnes cl Brev af 1434 — hvori Abbedisse 
og Konfessor forbyder Kjusc Bonder al hugge i Klostrets derværende 
Skove — og hvori anføres et paveligt Bcskyttelsesdokumenl af folgendc 
Indhold: Vor hellige Fader Paven har taget vor Orden og vort Klosters 
Personer og alle dets Ting under sil Værn og Hegn og under Romer
kirkens Frelse og har givet os snadanne Privilegier og Friheder, at 
ingen Mennesker skal driste sig til ved Ord, Raad eller Gerninger at 
gorc Skade paa Klostrets Personer, Rettigheder eller Ejendom af 
hvad Navn nævnes kan; dem, som herimod gorc, ifalde den hellige 
Kirkes Dom og Pavens Band4*.
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DOBBKLTKLOSTKRSYSTEMET var Hirgilliucrordcncns snarbare 
I’unkl. Dc næsten uovervindelige Vanskeligheder. Birgitte modte 

i sine energiske Bestræbelser for al faa sin Orden stadfæstet, bundede 
i delle System, og dc mange Sten, der fra Kirkens Side alter og alter 
lagdes Ordenen i Vejen, skyldtes ligeledes Princippet med Munke 
og Nonner i samme Kloster. Uviljen var forstandig nok, eftersom 
der indenfor de gamle Dobbcltklostrc havde været drevet megen 
Ukyskhed, som havde bragt disse Klostre i Vanry. l)c gnmlc Skader 
kastede nu sin Skygge over den nye Orden. Man manite den indenfor 
visse Kirkekredse med den gamle Alen og laantc villigt Ore til den 
giftige, men grandiose Sladder, der voksede op om den. Allerede paa 
Kirkemodet i Konstans 14lo rejstes der stærke Angreb og Beskyld
ninger mod Birgillincrordcnen. Vadstena maatlc sende en Brodér til 
Kirkemodet for at forsvare Ordenen, og han modte ikke tomhændet. 
Samtlige svenske Biskopper sagde god for Ordenens Rcnlcvned, og 
Kong Erik gik ligeledes stærkt i Ilden for den. Angrebet blev da og- 
saa slaaet tilbage. Vadslcnn fik fornyet sine Privilegier, og Maribo fik 
Pavens Stadfæstelse; men allerede 1422 trak endnu morkere og tun
gere Skyer op over dc nordiske Klostres Himmel. Ordenens Modstan
dere fik Paven til al udstede en Forordning om, al alle Munke i 
Dobbcllkloslrcne skulde overføres til særskilte Munkckloslrc, medens 
Nonnerne kunde blive, hvor de var. Delle var ensbetydende med 
Birgittinerordenens Sprængning, og Ordenens Venner rustede sig da 
ogsaa (il at mode det nye, farlige Angreb. Kong Erik, Dronning Phi
lippa, Ærkebisperne med flere sendte indtrængende Bonner og Fore
stillinger til Paven om at tilbagekalde Bullen. Dronningen mobili
serede tillige sin Brodér Henrik den V og sin Farbroder, der var 
Kardinal og Biskop af Winchester, til Forsvar for Ordenen. 1423 lyk
kedes det da ogsaa al faa det ødelæggende Forbud tilbagekaldt for 
Birgittinerordenens Vedkommende“ .

Trods Farerne, der truede udefra, var del ofte saa som san med 
Enigheden indenfor Birgitlinerkloslrene. Del var Abbedissens Over
højhed, Munkene til havde ondt ved at forsone sig med, og san sine- 
dedes der Intriger og lavedes Protester. 1426 omtalte Gcnernlkonfcs- 
soren i Maribo for Eksempel, at der var en Sammensværgelse mellem 
nogle Brodrc i Maribo og Vadstena mod Soslrcnc og Majoriteten af 
Brodrene“ . For at genskabe Roen onskede Munkene at afholde el 
Gcncralkapilcl nf Brødre fra alle Ordenens Klostre, men Søstrene 
protesterede, da disse Gcncralkapitlcr vilde indskrænke deres Magt
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og slrcd imod Ordeneas Regler. 1127 opnaacde Munkene alligevel 
Pavens Tilladelse til at afholde Kapitlet i Vadstena, og her stævnede 
saa de forskellige Klostres udsendte Hindre sammen til Drøftelse af 
Ændringer i Reglerne, Fra Maribo mødte Generalkonfcssor Johannes, 
der dodc midt under de langvarige Forhandlinger. Han blev be
gravet i Vadstcna og fik del Skudsmaal, at han var den »fremmeste« 
af alle Kapitlets Brodrc". Klostrenes indbyrdes Stridigheder pustede 
nyt Liv i Kampen mod Dobbcllklostrenc. Deres Modstandere fik Paven 
overtalt til al overdrage Kardinal Ccrvanles at omarbejde Reglerne 
for Birgillincrordencn. Kardinalen begyndte med at indstævne alle 
Birgitlincrklostrcncs Gcncralkonfessorcr til Mode i Rom. Vadstcna 
og Maribo var straks paa Post. Vadslena fik de svenske Miskopper 
til at sige god for Renlivet i Klostret, og Maribo gik til sin mægtige 
Beskytter Kong Erik. Han gik straks i Ilden for sine kære Klostre 
og fik da ogsaa Paveordren til Kardinal Ccrvanles tilbagekaldt, og 
paa Gcncralkapitlet i Vadslena, som derefter indkaldles, blev Stridig
hederne bilagt. Som Repræsentanter for samtlige Ordenens Klostre 
sendtes 1430 en Brodér fra Vadstena og en fra Maribo (il Rom for 
al faa Generalkapitlcts Vedtagelse stadfæstet af Paven. Paa Vejen 
skulde de visitere alle Ordenens Klostre og paase, al alt var, som det 
burde være. De medforte en Bon fra Kong Erik og hans Raad om, 
at Paven vilde tilbagekalde alle Forordninger, der slrcd imod Birgil- 
linerordcnens Regler og Privilegier. For en Gangs Skyld syntes Kong 
Eriks Indflydelse ikke al have slaaet til. Thi Udsendingene opnaaedc 
ikke noget endeligt Resultat41.

Under de store Kirkcforsamlingcr i Basel blev Birgitincrordencn 
alter angrebet. Koncilet sendte 1434 Gcneralkonfessorcn og Munkc- 
konvcnlcl i Maribo en Stævning til at mode i Basel for at forsvare 
Ordenens Regler saml Ordre til at lade Stævningen gaa videre til 
Ordenens andre Klostre. Foranlediget af denne Stævning samlede 
Kong Erik alle de tre nordiske Rigers Biskopper i Vordingborg og 
sendte Koncilet cl Brev, hvori de alle som én sagde god for Birgittiner- 
klostrenes Rcnlivclhcd. Præsternes Gaard er, hed det, bygget adskilt 
fra Sostrcncs Kloster, og imellem dem er en hoj og stærk Mur, fast 
sammenføje! af Kalk og Sten. Hver af Boligerne har desuden sin 
særskilte Aflukning, atter omgivet af Ydermure, og hvert tredic Aar 
bliver saavcl Bygningerne som Murene noje undersøgt af Biskopperne 
ved deres Visitals". Resultatet af denne energiske Optræden blev, at 
Dobbcllklostrenc indenfor Birgillincrordencn blev anerkendt, og siden
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blev der ikke lobet Siorm imod dem. Men Fjenderne retlede nu An
grebet paa cl andet Punkt, idet de bestred Aabcnbaringernes Tro
værdighed. Koncilets Dom lod paa, at Aabenbaringcrnc ikke mnattc 
forkyndes og forklares i den foreliggende Form, da meget i dem 
Ira'ngle til at rettes. Birgittes Hellighed blev derimod hverken an
grebet eller omstridt4*. Selv om Stormen mod Dobbcltkloslret var 
afslaael, folies Dommen alligevel haardt, idet Klostrenes Anseelse led 
under den Tvivl, der var rejst imod Aabcnbaringernes Troværdighed. 
1415 sendte Vadslena sin Gencralkonfcssor til ltom for at faa Aaben- 
baringerne godkendt. Stort opnaaede han ikke; nogle af de angrebne 
Punkter blev godkendt, medens andre forblev uafgjorte.

AFLADSPIUVILKGIERNK spillede naturligvis en overordentlig 
„ Rolle for Klostrenes Økonomi. Jo slorrc Privilegier, desto storre 

Tilstrømning, og Gavernes Antal og Ledighed stod i ligefremt Forhold 
dertil. Allerede ved Mariboklostrcls pavelige Stadfæstelse 1418 op
naaede Kong Erik betydelige Privilegier for sine Birgitlincrkloslrc. 
De maaitc give Aflad til alle, der besogtc Klostrene paa Kirkens 
store Højtidsdage50, blandt disse var flere Apostles og Helgeners Fest
dage, og under disse sidste var naturligvis Birgittes Dag den 8. 
Oktober den fornemste af dem alle og den, der kaldte de fleste 
Pilgrimme til Klostrene og da navnlig Vadstcna og Maribo. Birgil- 
lincrordcncn havde paa et tidligere Tidspunkt faact Ret til ud over 
Klostrenes Omraadc al modtage Skrifleinaal af de besogende og give 
dem Syndsforladelse. Under Bnsclkoncilcl blev ogsaa delle Privi
legium angrebet, og ved Dommen 143-1 frakendt Birgittinerordenen. 
Kong Erik fandt sig ikke stiltiende i delle Nederlag; han begyndte 
straks Arbejdet for al faa Kendelsen omslodt, og 1438 lykkedes det 
ham at generobre Privilegiet for sit Hjertebarn i Maribo, men fore
løbig kun for delte ene Kloster; del fik ved en Pavebulle Ret til, at 
dets Konfcssor og Munke i Lighed med Biskoppen mnattc modtage 
Skriftemaal, give Syndsforladelse og paalægge Ponilencc". 1446 op
naaede Maribo en ny Indrømmelse, idet syv navngivne Kardinaler 
gav del Privilegium til al give den store Aflad til dcin, der rakte 
en hjælpende Haand til Kirkens og Klostrets Fuldførelse” .

Kort efter Birgiltincrordcncns Stadfæstelse 1378 havde Ordenen 
faacl en midlertidig Tilladelse til at nyde et Par Afladsprivilcgicr, der 
ellers var forbeholdt Rom, og som bestod i, at de maatlo give Aflad 
til dem, der paa de to store, kirkelige Festdage: Set. Peters Fængsels-
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fesi og Midfaslcfeslen bcsogtc Klostrene. I en Pavebulle 1125 blev denne 
Tilladelse tilbagekaldt, og del blev strengt forbudt Birgittinerne frem
deles al benytte dette Privilegium” , der havde kaldt mange Pilgrimme 
til deres Klostre. Trods alle senere Begunstigelser folies Tabet haardt, 
og del folies ikke mindre, fordi adskillige b'orsog paa at genvinde det 
lilbagcvistes. 1408 gjorde Christian I el nyt Forsog. Han sendte nogle 
Munke til Rom med cl Brev til Paven, hvori Kongen roste den From
hed, der rnadede i Maribo Kloster, men beklagede, at den store Til- 
stromning, der en Gang havde været til dette Kloster, var aftaget 
meget, siden Afladsretten var blevet indskrænket, hvorfor han bad 
Paven lage nnadigt mod Sendebudene og opfylde deres Bon om 
paany al stadfæste, de gamle Privilegier. Det gik ikke bedre med 
delte Forsog end med mange tidligere; men Kong Christian gav ikke 
op. Da han 1474 kom til Rom, fornyede han sine Bonner, og denne 
Gang lykkedes det at stemme Paven gunstig. Maribo opnaaodc at faa 
en Del af del tabte tilbage. Kong Christian fortsatte ihærdigt sine 
af Heldet lilsmilcde Bestræbelser, og 1178 fik ikke alene Maribo, men 
ogsaa Mariager, Vadstcna og Maricnkronc Klostre de gamle Privi
legier tilbage51 og blev igen i visse Maader sidestillet med Rom. Der 
blev ikke senere ovet Attentat mod disse Begunstigelser. Endnu 1520 
fremhæver Abbedisse og Konfessor i Maribo disse Rettigheder i et 
Brev til Præsterne, hvori man anmoder dem om hver i sin Kreds 
at henlede Almuens Opmærksomhed paa de rige Afladsprivilegier, 
Klostret indehavde” .

UDLØBET af Katolicismens halvt lusindaarige Periode skele i 
Maribo —en enkelt lille Episode fraregnet — under de fredeligste 

Former. For Klostrets Vedkommende havde Reformationen mindst 
af alt Skær af en Revolution; den lignede mere en nænsom Afvikling 
paa længere Sigt. Modcrklostrct Vadstenas Skæbne stod i skærende 
Modsætning hertil og tjener derfor til yderligere at fremhæve den 
Stilfærdighed, der prægede det store Skifte i Maribo Kloster. Allerede 
1524 hjemsøgte Kong Gustav Vadstcna Kloster, afpressede det en 
mægtig Sum Penge og bortførte endog de fem kostbare og kunst
færdigt forarbejdede Sølvplader, der var bestemt til Beklædning af 
»Skrinet«, der gemte Birgiltcdalleren, Si. Kalrinas Ben5". Senere kom 
han igen med sine Drabanter, forseglede Bogstuen og tilintctgjordc 
utallige Boger og et Slenhilledc af den hellige Jomfru. Biskop Nico
laus fo'r ogsaa haardt frem; han afsatte Abbedisse og Konfessor og
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forbod Dragler, Vievand, Messer og Skriflcmaal. Mindebogen slutter 
denne triste Beretning om Bispens Færd med del fromme Ønske: 
»Vorde hans Dage faa og hans Bispedomme taget af en anden«. 1545 
stormede Vadslenaboeme Klostret og »nedrev alle Hvælvingerne paa 
den sondre Side« d. v. s., de odelagde Munkeklostrcl*5. lind ikke 
Birgittes hellige Ben, der stod i »Skrin« paa Højaltret, blev respek
teret af Vandalerne, der fjernede dem og gravede dem ned paa et 
ukendt Sled“.

Det Rore, som Grevefejden og Lutherlærcn vakle i Danmark, gav 
sig selvfølgelig ogsaa Udslag paa Lolland; men de var saa vidt 
Maribo Kloster angaar mere af økonomisk end religios Natur, og de 
blev alle kraftigt tilbagevist af Christian HI og hans lutherske Re
gering. 1535 klagede Birgiltincrklostrcts Abbedisse, Anna Hardcn- 
bergerdaller, over, al Folk fordristedc sig til at hugge i Klostrets 
Skove og fiske i dets Fiskevand lige stik imod de Privilegier, som 
henfarne Konger havde undt og givet. Kongen svarede med straks at 
udstede et Forbud mod saadan ulovlig Hugst og Fiskeri8». Ogsaa 
Maribo Borgere forsogtc al drage Nytte af det lovlosc Rore, der her
skede overalt. De ignorerede deres Pligter mod Klostret, viste sig 
ulydige og anmassende og har sikkert ogsaa tilranet sig forskellige 
Fordele, hvorom der dog ikke foreligger nærmere Oplysninger. Al
vorligt Angreb paa selve Klostret synes der ikke at have været Tale 
om; thi paa den Opgørets Dag, der hurtigt fulgte i 1537, blev der 
ikke stillet Krav om nogen som helst Erstatning. Borgerne slap med 
ydmygt at bede Abbedissen og Konventet om Forladelse samtidig 
med, at de højtideligt lovede, at de fremtidig »desto ydmygere skulde 
være Klostret til Tjeneste og til Kærlighed«, som deres Forældre 
havde rarel, og aldrig i Ord eller Gerning gorc Indgreb i dets Rettig
heder” . Det ser ud til, at Borgerne trods deres ydmyge Knæfald har 
ment, al Forpligtelserne overfor Klostret alligevel ikke burde lages 
saa hojtideligt som hidtil; men Christian III var straks villig til at 
hekerc dem om det modsatte. 1539, altsaa tre Aar efter Reformationen, 
stadfæstede han i et Brev til Abbedissen Klostrets juridiske Domsret 
over sine Tjenere, og i et Følgebrev til Borgerne i Maribo indprentede 
han dem, al de skulde »svare, gorc og give Abbedissen, hvad de er 
hende pligtig«»'.

Reformationen betod jo, at alle Klostre skulde nedlægges, og for 
Munkekloslrene gik det da ogsaa let nok. Nogen Udjagning har dog 
vist ikke været praktiseret. Munkene fik overalt Tid til at finde en
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Tilflugt eller Gerning andel Steds. En Del af dem, der var for gamle 
til at begaa sig ude i Verden, blev forsorgel i Soro Kloster. Forsi 15 
Aar efter Reforinalionn forlod den sidste Munk Maribo Kloster.

For Nonnerne i Maribo var Overgangen til den nye Tid endnu mere 
lempelig. Alle, der onskede det, fik Lov al ende deres Dage i Klostret. 
Ja, der blev end ikke lagt alvorlige Hindringer i Vejen for deres 
katolske Gudstjeneste. Del ses bl. a. deraf, at da Mogens Goye 1538 
krævede, al Klostret skulde tilbagegive det Gods, som Eskild Goye 
el halvt Hundrede Aar tidligere havde skænket det for Sjælemesser 
— blev Kravet afvist. Klostret forte nemlig paa Maribo Ting tolv af 
Byens ældste Borgere som Vidner paa, at der i 40 Aar havde været 
holdt lo Messer ugentlig for Set. Anna Alter for denne Gave, og at 
denne Tjeneste >opretholdtes endnu den Dag i Dag•,,. Den katolske 
Gudstjeneste med Messer og Helgentilbcdclse fortsattes altsaa frit og 
nubenlyst. Forst 1551 skredes der ind mod den katolske Gudstjeneste. 
Del var Biskoppen i Odense, der klagede til Kongen over, at Gudstje
nesten »ikke kunde komme udi en ret kristelig Skik« hos Jomfruerne 
i Maribo Kloster, saa længe den katolske Præst Hr. Malz var der**. 
Resultatet af Klagen blev, al Kongen skrev til Konfessor Mntz, at 
han skulde begive sig til Soro, og samtidig fik Abbed Niels Ordre 
til at give Hr. Matz et Værelse og Underholdning som de andre 
Bradre". Hermed havde Lulhcrlæren altsaa endelig vundet Sejr over 
Katolicismen i Maribo Kloster — i al Fald officielt. Mange af de 
gamle Sostre vedblev nemlig hele deres Liv at bede til deres Hel
gener og lade Rosenkransen glide sin vante Gang gennem deres 
Fingre. Vel overværede de den lutherske Gudstjeneste; men deres 
latinske Sang nynnede de stadig baade i Kirken og Konventstuen. 
saa der endnu 1570 maallc nedlægges strengt Forbud herimod“ .

Reelt set blev Nonneklostret i Maribo aldrig nedlagt; ved Reforma
tionen mistede del vel sit Nonnenavn, men det katolske Præg uddode 
forst helt 1584 med den sidste Jomfru, der en Gang havde baarel 
Nonnenavn.
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ADELENS INDFLYDELSE var Aarsagcn til den lempelige Færd, 
der kcndclegnedc Regeringens Optræden overfor Maribo Kloster. 

Dc fleste af Nonnerne tilhorle danske Adelsslægter, deriblandt mange 
af dc indflydclsesrigestc i Landet, og det var Hensynet til Standens 
ugifte Dotre, der bestemte Adelens Stilling. I Aarlnmdrcdcr havde 
Nonneklostrene paa en pæn Maadc skilt Adelen af med alle dc Dotre, 
man ikke havde Raad til at give en ordentlig Medgift, og da navnlig 
ikke, naar Slægtens store Hovcdgaard og Familiesæde skulde bevares 
helt og udelt. Der kunde ikke slaas Skaar i Familiegodset, uden at 
der samtidig sloges tilsvarende Skaar i Familiens /lire og Anseelse. 
Derfor rejste der sig indenfor Adelen hurtig en stærk Stemning for 
paa en eller anden Maadc al bevare Nonneklostrene som Forsorgclses- 
anstalt for Adelens uafsællclige Dotre. Kravet underbyggedes ogsaa 
af den Kendsgerning, at en meget væsentlig Del af disse Klostres 
Gods var Gaver fra Adelen, og det var hos Adelen, Christian III havde 
sin fornemste Slotte. Kongen var derfor ikke uvillig stemt overfor 
Tanken om at bevare Jomfruklostrcnc, og det var naturligvis Grunden
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til, at der blev set igennem Fingrene med, ni det katolske Væsen 
stadig florerede i de bevarede Klostre. Men i Lobet af en kort Aar- 
række viste det sig klart, al den blotte Bevarelse af de gamle Nonne
klostre ikke kunde være Adelen til noget Gavn; thi hvem vilde gaa 
i Kloster nu, da Klostrenes Anseelse og hellige Formaal var styrtet 
i Gruset. Det var let at se, at ad den Vej kom man ikke til Manlet. 
lifter lange Overvejelser kom Kongen og Rigsraadet omsider til linig- 
hed om, at man skulde bevare et af Klostrene og omskabe det til et 
luthersk og adeligt Jomfruklostcr. Valget faldt paa Maribo. Allerede 
faa Aar efter Reformationen blev enkelte Adelsdamer indtaget i Klo
stret, og del var ikke for deres Dyders Skyld. 1546 fik f. liks. Peder 
Oxe sin Faster Jomfru Birgitte Oxe anbragt i Klostret. Han for
pligtede sig til at yde rigelig Naturalier til hendes Underhold samt 
20 Mark aarlig i rede Penge. Hun havde lovet ham al være stille og 
rolig i Klostret, og ikke i Talcporlen mode andre end hendes nære 
Slægt. Holdt hun ikke disse Lofter, vilde Understollclscn straks blive 
inddraget'. Paa samme Tid blev en anden »livlig« Dame indlaget. 
Det var Mette Marsvinsdatter, som Grev Chr. Rantzau havde faacl 
anbragt i Klostret. Hans Soster skrev om hende: »og haver hun. Gud 
være lovet, faact ret smukke lader paa sig. siden hun er kommet i 
Klostret til den gode Abbedisse«1. 1551 blev hun Klostrets forslc verds
lige Abbedisse, hvilket dels maa tages som Tegn paa Sindets store 
Forbedring, dels som Udtryk for, al Abbedisseemnerne udenfor de 
katolske Soslres Kreds var ydcrsl faa. Samtidig med, at den katolske 
Præst blev sendt til Soro, fratraadtc den katolske Abbedisse, og Mette 
Marsvinsdatter udnævntes. Den forstc kongelige Befaling til den nye 
Abbedisse lod paa, at hun skulde skaffe den nye lutherske Præst 
Hr. Hans, tidligere Kapellan i Roskilde, en Vaaning i Klostret med 
tilhorligl Underhold*. 1556 tog man Skridtet fuldt ud og gjorde Nonne
klostret til et adeligt Jomfruklostcr.

I August 1556 var Christian III i Maribo og læede paa Klostrcl, 
og her er sikkert de nærmere Regler for det nye Klostersamfund 
droflct. Samtidig fandt den forstc regelrette Indforclse i Klostret Sled 
under Udfoldelse af et stort Ceremoniel.

Det var Anders Goye til Kcrslrup, der, i Kong Christians og Dron
ning Dorotheas Nærværelse indgav sin U-aarige Datter Anne i Klo
stret. Hun blev indledet af Hertugerne Magnus og Hans, som saa- 
lcdes overtog en Del af den Rolle, der i den katolske Tid tilfaldt 
Bispen.
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Privilegier og Vedtægt for det nvc Kloster udstedtes den 1. Oktober 
1556*. De indledes med nogle Bemærkninger om, at Rigels Raad har 
berettet, at siden Reformationen har kun faa Jomfruer indgivet sig 
i Klostrene, saa det maa befrygtes, at de tilsidst vil komme til at slaa 
helt loiume. Derfor har Kongen »af synderlig Gunst og Naadc« og 
»den menige Adel til bedste« samtykket med Rigsraadct i, at »Maribo 
Kloster alle Tider herefter og til evig Tid skal være og blive et adeligt 
Kloster og nyde alle dels Rettigheder, al dels Tilliggende, Renter og 
Gods og Ejendom, intet undtagen«. Abbedissen skal som hidtil regere 
Klostret og Klostrets Gods, men ingen Magt have til at pantsætte 
eller sælge noget af det uden Kongens Tilladelse. Kongen sikrer sig 
Ret til som hidtil at gæste Klostret, nnar hans »Vej falder der forbi«, 
og han forbeholder sig Ret til at ansætte en Prædikant i Klostret. 
Enhver Jomfru, som indgives i Klostret, skal være forpligtet til at 
blive der, indtil hun »med sine Værgers og Venners Raad« bliver 
gift. Hun skal bære Klostrets Dragt, synge og læse i Koret, saaledes 
som Klostrets nye Ordinans bestemmer, og være Abbedissen h'orig og 
lydig. Kun ved ganske særlige Lejligheder (Dødsfald og lign.) kan 
hun faa Lov til at forlade Klostret ganske faa Dage. Hun skal da 
hentes i Klostret af en af sine kvindelige Slægtninge, der stedse skal 
overvange hende og ledsage hende tilbage til Klostret igen. Kordrisler 
nogen af Klostrets Jomfruer sig til at handle herimod, kan hun bort
vises af Klostret og skal da have alle Rettigheder og al Arv forbrudt. 
Dersom en Adelsmand begærer en af Klostrets Jomfruer til Ægte og 
har hendes Værges, Slægts og Venners Ja, skal hun uddrage af 
Klostret, og hvis nogen af Slægten har annammet nogen Arv, der 
tilkom hende, skal han give hende den. Hendes Slægtninge skal 
ellers give hende en passende Medgift, hvis Størrelse skal bestemmes 
af hendes nærmeste Slægt, 3 paa fædrene og 3 paa modrene Side.

For el uerfarent Pigcoje kunde denne Bejlerfærd, der saaledes stil
ledes i Udsigt, jo nok kaste cl forsonende Skær over Klostcrindcspær- 
ringen og give den Midlertidighedens Karakter, men som ældre og 
mere erfaren saa Jomfruen klart, at det i Udsigt stillede Ægteskab 
kun var Lokkemad, og at Bestemmelsen om, hvorledes det skulde 
ordnes, i Virkeligheden dannede en Hindring for det. Thi den Slægt, 
hvis Samtykke Bejleren forst skulde indhente, var jo den samme, 
der skulde betale Gildet ved af den faldne eller tilkommende Arv at 
udrede den nødvendige, standsmæssige Medgift. Det er da klart, al 
Slægten hellere borlskræmte end tillokkedc Bejleren, hvis han særlig
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havde Kig paa Arv og Medgift. Og den indespærrede Jomfru var jo 
paa sin Side berovet Lejlighed til gennem Samkvem med jævnbyr- 
dige unge al gorc Indtryk ved sin personlige Dejlighed. Æglcskahs- 
udsigten var altsaa kun et Bedrag, og lang Tid skulde der ikke hen* 
gaa, for Klostcrjomfrucrnes bitre Skuffelser stod i Grusomhedens 
Skær for Adelens fremtidsdrommende Smaapiger.

Angaaende Klosterjomfrucrncs Klædedragt er Oplysningerne man
gelfulde. Jorgen Urnes Enke Fru Anne blev sendt til Maribo med 
en Kjortel, som var syet i Kobenhavn, og som skulde være Monster 
for Klosterdraglen*. Den var meget enkel og bestod kun i et langt, 
folderigt Klædningsstykke, der sluttede læt i Halsen og naaede helt 
til Jorden. Hovedklædel laa stramt om Ansigtet og dækkede hele 
Haarcl.

All det katolske Klosters Gods overgik helt og urort til Jomfru
klostret. Del »Bcskærmclsesbrcv«, som i den Anledning udstedtes, er 
stilet til »Soster Mette Marsvinsdaltcr, Abbedisse i Maribo Kloster 
og menige Konventsostre« — det er, som man ser, de gamle Beteg
nelser fra den katolske Tid. Alle Klostrets tidligere Privilegier slad- 
fæstedes, men Ordinansen om Religionen skulde overholdes. Kongen 
forbeholdt sig endvidere den overste Myndighed i Klostret og under
stregede igen, at han ligesom hidtil vilde have Natteleje, naar 
hans Vej faldt der forbi*. Mette Marsvinsdaltcr har aabenbart ikke 
været nogen god Administrator; thi allerede to Aar efter havde hun 
pantsat en Del af Klostergodset og fik, da del opdagedes, strengt 
Paalæg om al indlosc det. Hun havde ondt ved at klare Situationen, 
og Kongen var da godmodig nok til al give hende cl midlertidigt 
Laan paa 500 Daler7.

Jomfruerne læede lo og to sammen i smaa Kamre, de oprindelige 
Nonnccellcr, der var saa smaa, al der ikke var Plads til Jomfruernes 
»Skrin«, d. v. s. de store, rigt beslaacdc Kister. Ligesom i den katolske 
Tid havde Jomfruerne deres fælles Spisesal og fælles Forsamlingssal, 
den sidstnævnte havde bevaret sil gamle katolske Navn Konvent- 
stuen. Klostret havde fremdeles »Morkesluc« til Straf for ulydige 
Jomfruer, der i særlig graverende Tilfælde fik Vand og Brod som 
Tillægsstraf.

Klostrets Vedtægt bestemte oprindelig, at Jomfruerne selv afgjorde, 
hvem de vilde have indlaget i Klostret, idel Ansøgeren ligefrem 
sattes under Afstemning; men denne Rettighed blev tidligt ignoreret 
af Kongen, saaledes at han gav Ordre til Abbedissen om, at den og
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den skulde optages. De, der saaledes slap ind efter Kongens Ordre, 
slap vistnok ogsaa for de Ydelser, der stiltiende var traadt i Stedet 
for del katolske Proventc. Del Udstyr, hver Jomfru skulde medbringe, 
var: En Overkjortel og en Underkjortel, 2 Kaaber, 5 Alen Klæde, 
Lærred til Særke, Forklæder, Halstørklæder o. s. v. En Sengs Klæder 
med 10 Par Lagner, endvidere Vaskefade, Kander, Tallerkner etc., 
saml et Par smaa Tavler til deres Stole i Kirken og Plads i Salen. 
De Ydelser, der præsteredes for Optagelse i Klostret, bar vel for en 
Del rettet sig efter Slægtens Fornemhed og Rigdom. For en vclstaa- 
ende Adelsslægt var det som oftest et Par Hundrede Daler til Klo
stret, et Par Daler til hver Soster, noget mere til Priorissen og igen 
en Del mere til Abbedissen*.

De gamle katolske Nonner forblev jo i Klostret ogsaa i dels nye 
Skikkelse, og det er klart, at der hurtigt m aatlc opstaa et Modsæt
ningsforhold mellem disse i streng, religios Klostertugt graanedc 
Kvinder og den Skare af purunge Piger, som nu fortes ind i Klostret, 
ikke for at forsage Verdens Glæder og vende deres resignerede, an- 
dagtsfuldc Blikke mod Himlen, men for at droinmc om den Bejler, 
der engang skulde komme og fore dem ud til Kærlighedens og Fri
hedens frydefuldc Liv. At der blandt de forst optagne ogsaa fandtes 
Kvinder, der havde været længere ude i »Livets Nydcn«, end Da
tidens Sæd og Skik taallc, skulde ikke gorc Svælget m indre eller de 
unge Piger mere fromme. Thi de omtalte Sostres tidligere Meritor 
var almindelig bekendt. Da en Kancellist kopierede et Kongebrev til 
»Jomfru Mette Marsvinsdaller«, slog en af de andre Kancellister en 
Streg under Ordet »Jomfru« og tilfojede i Marginen: »Jacob Remmelov 
har Mus i Hovedet«, d. v. s. han maa jo være tosset, naar han kalder 
Mette Marsvinsdatlcr — allsaa Klostrets Abbedisse — for Jomfru*. 
Hvad Under da, al de gamle Nonner saa med Misbilligelse og Foragt 
paa denne Flok af Verdens Born, og de unge tog Kampen op gennem 
daglige ofte toseaglige Drillerier, der tilsidst gjorde Svælget mellem 
de to Floje uoverstigeligt dybt. Dertil kom, at de unge Jomfruer ikke 
som i den katolske Tid havde hele deres Dag fra tidlig Morgen op
taget af strenge Gudstjenester, Bonner, Bodsøvelser og anden Kloster
tugt; de havde mere end Tid nok til deres Raadighed, og i Mangel 
af bedre anvendtes den til at spinde Intriger, lave Kiv og Kævl, fore 
Sladder og danne Klikker, som indbyrdes fejdede af Hjertens Lyst. 
Del skulde heller ikke gore Sagen bedre, at de oprindelig ret strenge 
Bestemmelser om, at Jomfruerne ligesom i den katolske Tid kun
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mnallc jnodc deres Frænder i Talcportcn og lale med dem gennem 
et aabent Vindu — hurtig blev gcml og giemi, saa fremmede Rid
dere og Svende af Jomfruernes paarorendc frit kunde faa Adgang 
lil Konventsluen og frit tale med Jomfruerne og bringe dem Nyt 
udefra samt tage Del og Parti i deres indbyrdes Ka-vlerier.

Det varede da heller ikke længe, for Klostret kom i Folkemunde, 
og der gik de mest baarrejsende Rygter om Livet indenfor Kloster- 
murene. Rygterne overdrev naturligvis her som altid, men al der 
heller ikke her gik Rog af en lirand. uden al der var Ild i den, var 
alle fuldstændig paa det rene med.

1563 sendte Odense-llispen Niels Jespersen, der havde Tilsyn med 
Klostret, Kongen en Klage over Forholdene i Jomfrukloslrct. Han 
delle Klagen i hele 34 Punkter og lagde ikke Fingrene imellem. De 
ældre Jomfruer anklagede han for deres Vedhængen ved den katol
ske Tro og de katolske Skikke. De vilde ikke have noget som helst 
at gore med den lutherske Præst, vilde ikke skrifte for ham, tilstod 
ham ikke Adgang lil deres doende Sostre, betjente dem selv med 
latinske Dodssahner og hævdede den gamle Skik at holde tændt Lys 
for den doende. De modlc kun nodlvungenl til den lutherske Prædi- 
ken, og sad da og læste i deres katolske Andagtsboger i Stedet for al 
hore efter; undertiden rejste de sig midt under Prædiken og gik bort 
med Udtryk som »Fy skam sig for Præken!« De fredede endnu om 
deres Helgenbilleder (Afgudsbilleder kalder Bispen dem) og tilbad 
dem og lukkede sig inde i deres saakaldtc Kapitelhus og sang katolske 
Sange, fejrede Fasten paa katolsk Vis og fejrede ligeledes de nfskaf- 
fede Maricfesler, ja tillod sig endog paa Mariæ Fodselsdag at ringe 
med den store Klokke, som kun maaltc rores ved sa:rlig højtidelige 
Lejligheder. De nægtede al aflægge St. Birgittes Hovcdklædning, ja 
pralede endog aabcnlysl af, al det var deres Bonner til St. Birgitte, 
der havde skaffet dem af med deres Plageaand, den afdodc Biskop 
Jorgcn Sadolin, der 1551 »berovede dem deres kære Konfcssor«. — 
Det var jo cl langt Synderegister, Bispen saaledes forte op paa de 
ældre Jomfruers Konto, og den Gang var del naturligvis slemt; nu om 
Dage vil man være mest tilbøjelig til at sympatisere med disse Kvin
der, der standhaftig holdt fast ved den Tro, de havde viet deres Liv.

Anderledes med de unge Jomfruer; de Klager, Bispen forte over 
dem, er for Nutidsojnc rent ud baarrejsende. De drak og sloges, ban
dede som Landsknægte, lukkede fulde Adclsmænd ind lil sig og 
fandt sig i, at deres drukne Standsfællcr rev Hovedklædet af dcin
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og behandlede dem som Skoger. Ofte lukkede ganske unge Jomfruer 
sig sammen med unge Adclsmænd inde i deres Celler og blev der i 
flere Timer, niandt de værste nævnedes Soster Johanne Jensdatter, 
der otte laa doddrukken pan Gulvet uden at kunne rorc sig. Altid 
var der Strid og Spektakel bande mellem del unge Hold og det gamle 
og mellem de unge indbyrdes, de tyvtede hinanden og brugte de 
groveste og mest uhoviske Skældsord, slog hinanden pna Oret i frem
medes Paasyn, ja respekterede end ikke Abbedissens Nærværelse, 
lin Sondag i Aarel 15G2 skete det f. l£ks„ at to unge Jomfruer, der 
var geraadet i Klammeri, begge klagede til Abbedissen, og medens 
de her stod og talte hver sin Sag, kom de i Skænderi; den ene gav 
den anden cl Ørefigen, men fik til Gengæld en Knytnæve mellem 
Næse og Mund, saa Abbedissen forfærdet raahtc »bort fra mine Ojtic 
med jer«10.

Abbedissen var fremdeles Mette Jensdatter, og hendes Eksempel 
har næppe været egnet til at staa lysende og ophojet for de unge. 
Hun dodc Aarel efter og blev erstattet af Margretc Urne, der havde 
betydelig større Myndighed; alligevel forte hun en lang og hnnrd og 
til Tider næsten haablos Kamp, inden det lykkedes at faa Tonen og 
Forholdene noget forbedret.

Kort efter hendes Udnævnelse lob en af Jomfruerne bort med en 
simpel Karl. De blev nogen Tid efter paagrebet. Karlen blev henrettel 
og Pigen overgivet til Slægtens egen Dom og Straf. Dn det forarge
lige Leben i Klostret stadig holdt sig, blev Frederik II vred og sendte 
Abbedissen — vistnok efter dennes egen Anmodning — et Urev, hvori 
han forst omtalte Skandalen med Karlen og den borlvislc Jomfru 
og dernæst paataltc Kivaglighcden Jomfruerne imellem og det løs
agtige Levned, de siges al fore i Stedet for at beflitte sig pna at »leve 
gudeligt og kristeligt, Gud og deres Slægt og Venner til Ære«. Kongen 
vil nu have en Ende paa Uvæsenet og befaler Abbedissen at kalde 
alle Jomfruerne sammen i Kapilelhuset, meddele dem, hvad Kongen 
har erfaret om dem, og formane dem til at sky Løsagtighed og anden 
Last og vise deres Abbedisse Ærbødighed og Lydighed. Dersom nogen 
desuagtet herefter viser grove Laster eller viser sig ulydige, da skal 
Abbedissen straffe dem ined Fængsel, og hjælper heller ikke det, da 
skal Lensmanden fælde anden og haardcrc Dom over de formaste
lige11.

De værste Uhumskheder kunde Margretc Urnes faste Haand vel 
naa at ramme, men de indbyrdes Intriger, Kiv og Sladder sad for
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fast i Kodet til at kunne uddrives. Klostret var og blev en Hvepse
rede, hvis suminende Ondskab og giftige Stik ikke var til at standse. 
Der skulde ikke meget til al bringe denne Kube i vildt Opror.

1568 fremkaldte en uklog og inkonsekvent Indgriben af Frederik II 
et saadant Opror. Han tilskrev i September nævnte Aar Abbedissen og 
Ircfnlcdc hende at indlage Jomfru Johanne Falster i Klostret, give hende 
cl »Skorstenskamnier« og tillade hende at gaa i sine sædvanlige Klæ
der”. Der var i denne Ordre hele tre Overgreb mod Klostrets Regler. 
For det forsle havde det altid været Skik, at Jomfruerne selv be
stemte, hvem der skulde oplages i Klostret, for det andet var cl 
»Skorstenskammer« en saa stor Begunstigelse, at kun de ældre og 
veltjente kunde opnaa det, og for det tredie var det en Haan mod 
alle Jomfruerne, at en nyankommen skulde kunne pynte sig i sine 
egne Klæder og være fri for Klostrets lidet flatterende Dragt, som alle 
de andre var tvungne til at gaa i, ydermere skulde bun være fri 
for al »læse og sjungc« til visse Tider som de andre Jomfruer. Klo
stret kom i vildt Opror, og Jomfruerne sendte forbitrede Protester til 
deres paarorende.

Samtidig slog de indbyrdes Stridigheder ud i lys Lue. De unge var 
delt i (o Lejre. I Spidsen for den ene stod Karen Friis, en Slægtning 
af Kansleren Johan Friis. Ophidset af Kongens Tilsidesættelse af 
Klosterordenen blæste hun ogsaa samme Orden et Stykke, udeblev 
fra det fælles Bord og fra Kapellet, hvor der skulde synges og læses, 
og indfandt sig heller ikke efter Tilsigelse i Konventstuen — en Del 
af de unge fulgte hendes Eksempel. Alle de ældre Jomfruer og nogle 
af de yngre sluttede sig om Abbedissen og hendes Næstkomman
derende, Priorissen. Onsdagen for Jul 1568 udladede den opsnmlede 
Elektricitet sig i et vældigt Skrald. Abbedissen havde givet Ordre til, 
al en af Karen Friis’ trofaste »for hendes Ondskabs Skyld« skulde 
sættes i »Morkestuen«, og overdrog en af sine unge Tilhængere Sofie 
Gyldenstjerne at fore Synderen i Arresten. Karen Friis vilde ikke til
lade Arrestationen og gik over til Angreb, rev Hovedklædet af Sofie 
Gyldenstjeme og varmede hendes Ører eftertrykkeligt. Abbedissen 
og Priorissen ilede nu i Spidsen for deres Piger den betrængte Jom
fru til Hjælp, og Abbedissen tog selv den domte i Armen for at fore 
hende bort; men nu stormede Karen Friis frem i Spidsen for hele sin 
Flok, rev Kammeraten fra Abbedissen og slog los paa Pigerne, til 
de skrigende tog Flugten. Derefter forte Karen Friis og hendes Til
hængere den frelste i Triumf til Konventstuen, hvor de laascdc sig
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inde, slug Skeer og Hakker itu, raabte Mord, ringede med Klokken 
og skabte sig fuldkommen hysteriske.

Delte aabcnbarc Opror kunde naturligvis ikke gna upaatalt lien. 
men Karen Friis var snu nok til al komme Modparten i Forkobol 
og straks skrive til Kongen og klage over Abbedissen og hendes Sty
relse. Hun skrev ligeledes til Lensmand Albert Oxe paa Aalholm 
og bad liam komme til Klostret, og da ban indfandt sig. stillede hun 
i Spidsen for 8 Jomfruer og klagede over Behandlingen og den »grove 
Spise«.

Abbedissen klagede selvfølgelig ogsaa og Sofie Gyldensljerne ikke 
mindre baade over Slagene, hun havde faact, og over nogle hojst ære- 
krænkende Rygter, som Modparten udspredte om hende. Da ogsaa 
disse Rygter er betegnende for Tilstanden i Klostret, fortjener de i 
al Korthed al nævnes. Sofie Gyldenstjerne delte Celle med den tid
ligere omtalte Anne Goye, der nu var 23 Aar. De havde deres »Skrin« 
slaaeude i en stor Stue, der tjente Abbedissen som en Slags Kontor, 
lin Nal havde en Tyv opbrudt det ene af Sofics »Skrin« og et af 
Abbedissens, hvorimod begge Anne Goyes var urortc. Sofie kastede 
saa Mistanken paa Anne, der kaldte Moderen til Hjælp; hun kom 
straks, tog med stor linergi Sagen op, fik opsporet Tyven, en Maler, 
som havde arbejdet paa Klostret, betalte Udgifterne ved al faa ham 
tiltalt, domt og hængt, og skaffede saaledes Datteren al onskelig Op
rejsning. Men nu gjorde Anne Gengæld og beskyldte Sofie for al 
have slaacl i Komplot med Maleren, givet ham Voksaftryk af Nog- 
lcrnc, modtaget ham om Natten og vist ham rundt i Klostret o. s. v. 
Sofie klager jammerlig til Faderen over, at alle disse Historier for
tælles om hende og gengives endog i Nærværelse af Riddersmænd og 
andre Gæster1’. Faderen, Rigsraad Mogens Gyldensljerne, den tid
ligere Statholder i Norge, var naturligvis en Mand af stor Indflydelse, 
men han var nu over 80 Aar og havde Bornevrovl nok i Forvejen. 
Skønt han var -18 Aar, da han giftede sig, fik han dog 22 Born, og 
mange af dem voldte ham store Bryderier. Han skrev til Abbedissen 
og fik hos hende fuld Bekræftelse af Datterens Fremstilling1*. Hvor
efter han antagelig har indbragt Sagen for Kongen. Resultatet af 
Skandalen blev en fuldstændig Ændring af Klosterlivet; men Mogens 
Gyldenstjeme opnaaede ikke at se Resultatet af sin Indskriden; han 
dode i Oktober 1569, medens mon endnu var paa Overvejelsernes 
Stadium. Af de krigsforende Pigeborn klarede Sofie Gyldensljerne 
sig bedst; hun fik fuld Oprejsning og avancerede 13 Aar senere til
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Abbedisse. Karen Friis, der havde været den egentlige Urostifter, 
horer man intet om, men hun er formentlig pan Grund af sin grove 
Optræden mod Abbedissen udvist af Klostret. Anna Goye forvandl 
øjensynligt aldrig helt Krigens Folgcr; hun dode allerede 1576, og 
den Mindetavle, hendes Broder lod opsætte i Kirken, er velegnet til 
at fremkalde Gisninger af forskellig Art. Tavlen, der kun bestod af 
en malet Træplade, eksisterer ikke mere, men da Ahildgaard i 1765 
udforlc sine Tegninger fra Maribo Kirke, hang den i stærkt medtaget 
Tilstand paa Pillen nærmest Koret i den sondre Pillerække. Tavlen 
rar prydet med Slægterne Goyes, Walkendorphs, Bjclkes og Uldfeldls 
Vaabner og bar følgende Indskrift: »Denne Tavle haver ærlig og 
velbyrdig Mand Mogens Gioc til Brcmcrsvold ladet koste og sætte, 
hans sal. Soster Jomfru Anna Gioc til Ære, som er fodl paa Kerslrup 
Anno 1515, Hcllig-Trc-Kongers-Dag, blev indgivet udi Maribo Anno 
1556 og indledt af Hertug Magnus og Hertug Hans udi sal. hojlovlig 
Kong Christian den 3dic og Dronning Dorotheas Nærværelse og dode 
Anno 1576 den 12. Januar. Hendes ærlige og gudfrygtige Navn og 
Rygte overvandt alle hendes Uvenner. Gud være hende unådig«1*. 
Anne Goye hnr øjensynlig ikke v.ærel begravet i Kirken, da ellers en 
Ligsten havde været naturligere end Tavlen, og det nuerkeligc er ikke 
blot, at Indskriften ripper op i den gamle Strid, men ogsan at den 
slutter med de Ord, man plejer al sætte over den, der var kommet 
ulykkelig eller selvforskyldt af Dage. og som lyder tungt og trist i 
Modsætning til del sædvanlige forventningsfulde om »en glædelig 
Opstandelse«.

Det forberedende Arbejde til den Ændring, der skulde ske med 
Kloslrcl, gjordes i Sommeren 1570. Kongen sendte nogle Rigsraader 
ned til Klostret for at undersøge Forholdene til Bunds og stille For
slag om, hvad der burde gores for at komme bort fra de skamlosc 
Tilstande. Resultatet blev, at man vendte op og ned paa del hele.

Hidtil havde Klostret haft fælles Husholdning, alle spiste ved 
samme Bord, opholdt sig i den fælles Dagligstue, havde fælles Piger 
o. s.v. Efter den nye Ordning skulde Jomfruerne lo og to danne 
deres egen Husholdning. Hvert Par skulde have en Stue med Kamin, 
cl Kammer, et Kokken og et Kælderrum, og hvert Par skulde have 
lo Piger og et Kammer til disse. Jomfruernes Underhold i Kloslrcl 
skulde fremtidig ydes i Form af Naturalier, og hvert Par mnatlc saa 
indrette deres Husholdning efter egen Smag og Behag i egen Lejlig
hed, kun skulde de samles til fælles Andagt, Læsning og Sang tre



Gange daglig. Denne Andagt skulde oves i »del Kor, som Super
intendenten (Hiskoppen) og Hofprædikanlen havde anvist«'*.

Den nye »Skik og I'undals«, der skulde være det nvordnedc Klo
sters Love, blev 17. Juni 1572 underskrevet af Kongen og alle Rigs- 
raaderne. Den indledes med. al Kongen bar erfaret, al der i Maribo 
Kloster er stor Uskikkelighed med Religionen, med Sangen i Kirken 
og i andre Maader, og al der tillige skal være stor Uenighed mellem 
Abbedissen og Jomfruerne. Derfor er denne nye »Skik« nu udstedt. 
Der niaatle ikke være mere ond eet Alter i Kirken. Ingen af Jomfru
erne maatte »bruge latinsk Sang eller Læsning«, men kun la-se og 
synge efter den danske Hibel og Salmebog. Sognepræsten skulde have 
flittigt Indseende med, at Sangen og losningen skete »uden al Su- 
perslilion (Overtro) og Afguderi. Mærkede han noget i den Retning, 
skulde han flittigt formane de paaga'ldende, hjalp del ikke, skulde 
han give Indberetning til Kongen, som saa nok skulde finde Rand 
for at faa del standset. Del er bemærkelsesværdigt, at man endnu 
.‘56 Aar efter Reformationen finder del nndvendigl at give slige skrappe 
Forskifter til Udryddelse af katolske Skikke og Vaner. For bedre 
al kunne hore Guds Ord og se Prædikestolen skulde Jomfruerne 
have deres Plads i Koret. Her skulde de samles tidligt om Morgenen, 
Kl. 9 Fm. og 3 Iiftin. og livcr Gang synge tre Snlmcr og læse et Ka
pitel af Hiblen. Jomfruerne blev formanet til al være Abbedissen horig 
og lydig. Abbedissen skulde til Gengæld skikke sig venlig og kærlig 
mod alle Jomfruerne, og »udi alle Maader forholde sig som en Moder 
imod sine kære Horn«. En Gang om Ugen skulde Abbedissen samles 
med Jomfruerne i »Kapilelbusel« for at drofle Sagerne og se at fan 
rettet, hvad der fra hver Side kunde være at anke over.

Der skulde i Klostret ansættes en Foged og en Skriver, som skulde 
sorge for Klostrets Regnskaber og hjælpe til med Administrationen, 
dog med Abbedissen som overordnet. Dcrn.æsl skulde I af Rigels 
Randcr fore Tilsyn med Klostret og dets Regnskaber og pnase, at ct 
eventuelt Overskud af Rcgnskabsaaret kom Klostret tilgode. Abbedis
sen havde ikke Ret til hverken at sælge eller pantsætte nogen af Klo
strets Ejendele.

Videre hed del, at eftersom nogen af Jomfruerne klagede over, al 
de ikke fik tilstrækkeligt at spise, saa fastsattes hermed, hvad Abbe
dissen skal give hver især til Underhold. Derefter anfores, hvor meget 
Hvedemel, Malt, Humle, Salt, Ost og Smor hver Jomfru skal have 
aarlig. At de ikke behover al sulte fremgaar deraf, at de bl. a. skal
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have halvanden Okse, et Svin, 4 Sider Flæsk, 2 Faar, 6 Lam, 10 Gæs 
og 20 Hons, desuden adskillige Tonder saltet og lorret Fisk samt Mælk 
og fersk Smor fra Ladcgaardcn efter Behov, endelig G Alen Klæde 
og i rede Penge 50 Mark, altsammcn aarlig. Abbedissen skulde have 
dobbelt saa meget.

Abbedisscri skal — hedder det videre — holde alle Klostrets Uorc 
laasede, saa ingen kan komme ind mod hendes Vilje. Om Vinteren 
skulde alle Dorc stænges Kl. 4 om Eftermiddagen, om Sommeren KI.6. 
Jomfruerne har Lov til, med Abbedissens Samtykke, al modtage Bc- 
sog af deres Slægt og Venner; men ved Lukketid skal alle besogende 
forlade Klostret. Ingen Mandsperson, der ikke er af Adel, maa ind
lades. Med Hensyn til Jomfruernes Rcjsclilladclse blev Bestemmel
serne meget lempede. Naar en Adelskvinde kommer for at hente en 
Jomfru af sine paarorendc, maa Jomfruen rejse med hende og blive 
borte i 14 Dage, hvis Rejsen gælder en Gaard paa Lolland-Falstcr, 
og i 6 Uger, hvis Rejsen gaar til andre Dele af Landet. Den, der har 
hentet Jomfruen, skal ogsaa inden Udgangen af den nævnte Frist 
bringe hende tilbage igen. En saadan Rcjsclilladclse maa dog kun 
gives en Gang om Aaret. Bliver en Jomfru borte ud over den fastsatte 
Frist, skal hun hensættes i Fængsel paa Vand og Brod i lige saa 
mange Dage, som hendes ulovlige Frihed har varet. Forlader nogen 
Jomfru Klostret uden forud at have faact Tilladelse af Abbedissen, 
da maa denne ingensinde tage den ulydige ind i Klostret igen uden 
Kongens Tilladelse. Delte Kapitel slutter kort og haardl med føl
gende: »Findes nogen Jomfru som sig lader beligge, skal hun inde
mures, og Abbedissen skal bespise hende indemuret hendes Livslid«. 
— Indemuringen bestod som bekendt i, al Synderinden blev fort ind 
i cl Fængsel, hvis Dor blev tilmurcl, saa der tilbage kun blev en lille 
Lem, hvorigennem hun kunde faa Maden slukket ind. Det var jo en 
slem Advarsel mod at fortsætte den tidligere Løsagtighed, men om 
den hjalp, er et andet Sporgsmaal. Der kendes Tilfælde af Jomfru
fald ogsaa efter den Tid, uden al man har Vished for, at Indemurin
gen blev praktiseret; del ser tværtimod ud til, at Synderinden i det 
mest omtalte Tilfælde er sluppet med al blive udjaget af Klostret.

De tidligere Giflermaalsbcstcmmclser, der forlængst havde mistet 
deres Evne til al agere Blaar i Øjnene paa de unge Piger, fik en lille 
Oppudsning for om muligt at tage sig lidt bedre ud. Hvis, hedder det, 
nogen Adelsmand ønsker al ægte en Jomfru, og hendes Slægt og 
Venner giver Tilladelse dertil, da skal hun ikke blot have udbetalt
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en |»assende Brudeskat af sin Arv, men líele hendes Arv baade Jorde
gods og Losore skal folge hende som Medgift” . I Virkeligheden betod 
dette ikke stort; thi de Slægtninge, hvis Tilladelse til Giftcrmaalct 
udkrævedes, var jo fremdeles de samme, som skulde betale Gildet og 
rykke ud med Arveparten, og den Forandring, at de nu skulde yde 
langt mere end tidligere, var vel ikke egnet til al give dem et blidere 
Syn paa den eventuelle Bejler.

Abl»cdissen fik sendt et Eksemplar af »den nye Skik og Orden« 
med Ordre til al oplåse del for Jomfruerne og rette sig efter det, saa 
del ikke vedblivende skulde gaa uskikkeligt til i Klostret med Religio
nen, Sangen i Kirken og Uenighed mellem hende og Jomfruerne1*.

Abbedissen, den myndige Margrete Urne, fnyste ad den »ny Skik«. 
Hendes Magt var jo bleven betydelig indskrænket gennem Ansættel
sen af en særlig Regnskabsforer og gennem Rigsraadernes Tilsyns
pligt. Endelig var det aldeles ikke overensstemmende med hendes 
Syn paa Stillingen at hun en Gang om Ugen skulde forhandle med 
Jomfruerne og hore, hvad de havde at udsætte. All delle gik hende 
saa stærkt paa Nerverne, at hun pure nægtede al have noget med 
den nye »Skik« at gorc. Klagerne over den genstridige Abbedisse ind
lob li! Kongen, den ene efter den anden, og endelig blev Frederik II 
vred, og 5. November 1573 sendte han 3 Rigsraader til Maribo med 
Fuldmagt til at afsætte den ulydige Abbedisse, dersom hun ikke vilde 
falde (il Foje, saml vælge en ny i hendes Sted1". Det hjalp. Margrete 
Urne bojedc sig omsider.

Nu gik det formentlig fredeligt cl Par Aar; thi man horer ikke no
get om Klostret. Men saa udviklede der sig en Skandale, der atter paa 
lidet smigrende Vis henledte Landets Opmærksomhed paa Maribo 
Jom/ruklosler.

Hovedpersonerne i Skandalen var Provsten Hans Jorgcnscn Sado- 
lin, Sognepræst i Thorcby, og Jomfru Anne Band i Maribo Kloster.

Sadolin var Son af Odenscbispcn Jorgcn Sadolin, den samme, som 
de katolske Søstre i Maribo Kloster mente at have skaffet en tidlig 
Dod gennem deres Bonner til St. Birgitte. Hans Sadolin var uden al 
Tvivl en glimrende Begavelse. Efter al have studeret i Kobenhavn 
sendtes han til Wiltenberg og blev her en af Mclanchtons dygtigste 
og mest elskede Elever. Allerede den Gang vakle han Opmærksomhed 
ved sine smukke latinske Digte.

1556 fik han Thoreby Kald, et af de storslc og hedste paa Lolland, 
og 1561 valgtes han til Provst i Musse Herred. Han fortsatte sin
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Digtervirksomhed og udgav hl. a. 1569 cn Digtsamling lil Forherligelse 
af de danske Konger. Som Lon herfor fik han 10. Januar 1570 Diplom 
som »Pocla laurealus« med tilhørende Diglcrvaahcn. Han var vellidl 
og ansel allevegne og synes at have cn glimrende Fremtid for sig. I)a 
styrtede lian pludselig ned fra Hojdcn.

lin af Jomfruerne i Klostret, Anne Baad, maatte lilslaa, at hun 
var frugtsommelig, og al Hans Sadolin var Fader lil det Barn. hun 
ventede. Den 6. September 1575 indklagcdes Provst Hans Sadolin for 
Landemodet i Maribo, der under Ledelse af Biskop Niels Jespersen 
domte ham fra Embede, Kjole og Krave. Hans Sadolin havde for 
Landemodet bekendt sin Skyld, men syntes derefter at være optrnadt 
med megen Frejdighed; thi 3. Oktober 1575 skriver Kongen til Lens
mand Albert Oxc og befaler ham at skride ind mod den afsatte Præst. 
Kongen har erfaret, at Præsien Hans Jørgensen Sadolin »har beligget 
cn af de Jomfruer, som har været udi Maribo Kloster, endog han selv 
haver hans Ægtehustru«; nu mener han aabenbart, at del Digler- 
vaahcn, Kongen har givet ham, er Sikkerhed fur, at del hele skal gaa 
ustraffet hen; men del er langtfra Kongens Mening, og han giver der
for Lensmanden Ordre til straks at lade Hans Jørgensen paagribe og 
fængsle og domme efter Lov og Ret.

Af Udtrykket »har været udi Maribo Kloster« fremgnar. al Anne 
Baad ikke er der mere, og hun er næppe heller blevet »indemurel«. 
Ordren til straks at fængsle Hans Jorgcnscn Sadolin har Lensmanden 
ikke laget alt for bogstavelig; i al Fald blev Synderen advaret og 
frelste sig ved Flugt ud af Landet. Han drog til NViUenbcrg og for
manede her Kongens Svigerforældre Kurfyrsten og Kurfyrstinden af 
Saksen at gaa i Forbon for ham hos Frederik II. Den lt. December 
1576 skulde Sagen behandles for den gejstlige Hojcslcrct, Sjællands 
Biskop og Universitetets Professorer. Forinden havde Hans Sadolin 
faact Lejdebrev, saa han kunde være lil Stede under Sagen og frit 
rejse bort igen, hvis Dommen gik ham imod. Og det gjorde den. Han 
forsogtc med at nægte alt; men det nyttede ikke. Hans egen Tilslaa- 
clsc, Anne Baads Forklaring og hendes Brev til ham, der var frem
lagt i Retten — kunde han ikke komme udenom. Alle de Skriverier, 
han havde forfattet og fremlagt om Sagen, blev af Retten kun be
tegnet som Skældsord og ildesindede Paaslandc, og Landemodedom
men blev stadfæstet. Den yderligere og haardc Straf, som Kongen i 
sin Tid havde paalagl Lensmanden al skaffe Dom for, blev der nu, 
takkel være Kurfyrstcparrcls Forbon, sianet cn Streg over. Hans Sa-
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dolin fik endda en beskeden Underholdning paa Soro Kloslcr, hvor 
han Tid efter anden fortsatte sin digteriske Virksomhed. Han dodc 
1601. Hans Kone lod sig efter Landcmodcdomnien skille fra ham og 
levede siden i Flintinge* 10. Anne Baad horer man intet om. Men

Klostrets Rygte havde faacl 
en ny I’let, som gav god 
Na'ring for l'olkcsnakken 
Landet over.

Margrete Urnes mislyk
kede Opposition mod den 
nye »Skik og Orden« synes 
at have svækket hendes 
Myndighed og Mod overfor 
Kongens uberettigede Ind
greb i Klostrets Privilegier. 
1576 fandt hun sig f. Eks. 
stiltiende i. al han belem
rede Klostret med Under
hold af to afdankede Præ
ster fra Asko og Bogo, som 
var for gamle til at passe 
deres Embede. Naar der i 
Kongebrevet staar, al de 
skal have fri Underhold
ning »i« Klostret51, skal dette
dog forstaas fra Klostret; 
antagelig er de anvist Bolig 
i cl af Klostrets Huse uden

for Klostermuren. 1582 træffer Kongen en Afgorclsc stik imod den af 
ham selv fastsatte »Skik og Orden«, idet lian giver en af Kloster- 
damerne, Jomfru Margrethe Ronnow, Tilladelse til ikke een, men
lo Gange om Aarel at besoge Slægt og Venner uden at behove at 
overholde den fastsatte Tidsfrist; hun kunde vende tilbage til Klostret 
igen, naar del passede hende” .

Den 9. August 1582 dodc Margrete Urne og blev begravet i Kirken. 
Hendes Ligsten er endnu bevaret. Den fremstiller bende staaende i 
sin Ordensdragt, omgivet af sine Abner-Vnaben, 4 paa hver Side, 
og med en lille Hund ved sine Fodder; den kom, fortælles der, med 
paa Stenen, fordi den dodc af Sorg over sin bortgangnc Herskerinde.

Margrete Urnes Ligsten. 
Efter Atøldgaard» Tegning af 1765 

i Nationalmuseet.
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Margrelc Urnes Efterfølger som Abbedisse blev den i det forc- 
gaaende meget omtalte Sofie Gyldenstjeme. Hun fik nu Oprejsning 
for megen tidligere Tort, idet alle Jomfruerne stemte paa hende, 
hvorefter Kongen foretog Udnævnelsen. Den blev hende højtidelig 
overbragt ved to Rigsraader. De havde Ordre til samtidig al foreholde 
»Jomfruerne og menige Konvent«, at de skulde være Abbedissen 
lydige, al formane Abbedissen til al vise sig godvillig mod Jomfru
erne »som en Moder mod sine Bom«, al paasc, at del gik kristeligt 
til med Sang, Læsning og Gudstjeneste, og al den af Kongen og Rigs- 
raadet givne Forordning om Jomfruernes Underhold, Klostrets Luk
ning og andet blev overholdt. De skulde lade Forordningen oplæse i 
Koret og skride ind, hvis der i Modstrid med den findes Brost og 
Uskikkelighed, hvorom Kongen har bort noget f. Kks., at der er fri 
Ind- og Udgang af enhver, og al Klostret ikke er tilbørlig lukket. 
De fik Fuldmagt til at bringe alt i Orden, paabydo, al Jomfruerne 
kun sogte Talcportcn med Abbedissens Vidende og Vilje, al ingen 
indlodes uden Adclspcrsoncr, der kom for at tale med deres Slægt, 
derudover skulde Klostret være et lukket Jomfruklostcr. All, hvad de 
erfarede, skulde de indberette til Kongen” . Ligeledes skulde Rigs- 
raaderne paasc, al der ikke blev holdt unyttige Folk i Klostret. 
Delte sidste sigtede vistnok til, at nogle af de fornemmeste Jomfruer 
overlraadte Paabudel om kun at holde to Piger, idet de holdt 4—5.

Iovrigl bar den hele Skrivelse jo Vidne om, al Klostertugten alter 
var i Forfald, Margrelc Urne var kort træl, og Tøjlerne var slappe! 
i hendes gamle Hænder.

Sofie Gyldenstjeme skulde nu paany bringe Orden i Hvepsereden. 
Det ser ud til, at hun de første Aar har haft en heldig Haand baade 
til Opretholdelse af Disciplinen nedad og til Bevarelsen af et godt 
Forhold opad til Konge og Rigsraad. Hun havde bl. a. Held til et Par 
Gange al afværge uberettigede Indgreb fra Kongens Side. Straks efter 
hendes Tiltrædelse provede Kongen cl nyt Indgreb, idel han skrev 
til Abbedissen, at Lene Goyes Brodre havde været hos ham og an
draget om, at Lene Goye (Enke efter Jacob Hvide til Rodkilde) niaattc 
blive oplaget i Klostret. Kongen havde bevilget deres Andragende og 
befalede nu Abbedissen at indtage Fru Lene Goye i Klostret og give 
hende Underholdning som de andre Soslrc, »saa længe hun Klostrets 
Skik findes lydaglig undergiven og i Levned og Omgang sig tilbørlig 
forholder«” . Del var jo et groft Brud paa Jomfrukloslrcls Regler, al 
nu ogsaa Fruer skulde have Adgang. Jomfruerne satte sig alle som
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een derimod, og Sofie Gyldensljerne sogie s an al afslaa Angrebet. 
Hun gik snildl lil Værks, idel hun ikke fo'r ud med Protester og 
Afslag, men tilbod al underholde Lene Goye af Kloslrels Midler, 
blot hun mantic blive udenfor. For at del ledere skulde glide, sendte 
Abbedissen Kongen nogle Lækkerier, som hun underdanigst had ham 
ikke al forsmna. Kongen antog hendes Forslag, modtog med Tak 
hendes Foræring og ændrede sin tidligere Befaling derhen, at Klo
stret ikke skulde indtage Lene Goye, men give hende til Underhold 
lige saa meget som en Soster i Klostret faar” . Lene Goye kunde saa 
bo, hvor hun lyster. Del kongelige Angreb blev altsaa afslaaet, Sejren 
var vundet, men ingenlunde uden betydelige Ofre.

Den næste Sejr, Sofie Gyldenstjerne vandt, var over de gamle Sostre 
fra den katolske Tid. Saa underligt del end lyder, fandtes der endnu 
47 Aar efter Reformationen katolske Tendenser i Klostret. Den nye 
»Skik og Fundats« af 1572 bestemte hl. a., at der hverken maallc 
synges eller læses Latin i Klostret, all skulde ske paa Dansk. Men 
nu over 10 Aar efter indberetter Sofie Gyldensljerne gennem de lo 
Rigsraader, at Jomfruerne klager over, at en Del af de gamle iblandt 
dem er med Alderdom og Sygdom saaledcs besværet, at de ikke kan 
opretholde deres gamle latinske Sang og Lænsning; de yngste Jom
fruer har aldrig la'rl Latin, og Korsangen bliver da ofte saaledcs, at 
Folk i Kirken spotter over slig Sang. Jomfruerne andrager derfor om 
at blive forskaanel for den latinske Sang og Læsning, ved at der gives 
kongelig Befaling til, at der kun maa synges, læses og hedes paa 
Dansk. Delte Andragende blev selvfølgelig straks bevilget af Kongen, 
der næppe har anet, at de katolske Skikke endnu havde til Huse i 
Klostret. For at det nu kan blive Alvor med at faa dem udryddet, 
sender han forst paa Aarel 1583 to Rigsraader lil Maribo; de skal 
gorc de forsamlede Jomfruer bekendt med Kongens Vilje og give 
Abbedissen nærmere Underretning om, hvad Jomfruerne skal læse 
og synge” . Dermed tor man formode, at Katolicismens sidste Mindel
ser er blcvcn udryddet fra delle deres sidste og eneste Tilflugtssted.

1 et andet Tilfælde viser Sofie Gyldensljerne sig i Besiddelse af 
en for de Tider sjælden Humanitet. En af Klostrets Bunder havde 
forsogt ved Hjælp af Trolddomskunster al finde en Skal, som skulde 
være nedgravet paa Lindholm. Hans Forehavende blev opdaget, og 
Lensmanden Steen Brahc vilde have Synderen paa Pinebænken for 
at faa oplyst alt om hans Trolddomsfærd og hans eventuelle Med
skyldige. Men Abbedissen modsatte sig, al Manden underkastedes
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Torlur. Saa klagede Lensmanden til Kongen, og denne tilskrev straks 
Abbedissen, at hun ikke inaaltc hindre Lensmanden i sit Forehavende 
paa det, at den Anklagedes llrodc og »Omgang med den onde Aands 
Kunst« kunde blive fuldt opklaret25.

Den Enighed og tilsyneladende Fred, Sofie Gyldensljerne havde til
vejebragt indenfor Klostcrmurcnc, varede naturligvis ikke længe. 
Fire Aar efter hendes Tiltrædelse var del galt igen; thi i November 
158(> sendte Kongen tre Higsraader til Maribo for al forhore, hvad 
urigtigt der var i Klostret, og hvad der var Aarsagen til l'cnighcdcn 
Jomfruerne imellem. Straks i del nye Aar forclaa Resultatet af deres 
l'ndersogelsc:

De indstiller; al Abbedissen faar Paalæg om snarest al lade Kirken 
og Klostret reparere paa Tag og andre hrostholdige Steder, al bun 
skal holde Pibeovnen (den aalme Kamin) i Konventsluen i Stand og 
benytte den, al bun skal drage Omsorg for, at der hverken i Klostret 
eller Kirken laalcs noget Menageri »og Uskikke ligesom af Hunde«, 
og at hun skal sorgc for, al Jomfruerne fnar de Fedevarer og Penge, 
de har Krav paa. Kongen tiltræder disse Bemærkninger og fortsætter 
derefter: Vi har af vore nævnte Raader saavclsoin af gode Mænds 
skriftlige Erklæring erfaret, al der nu i nogen Tid har hersket saa 
stor Tvedragt og indbyrdes Forbitrelse iblandt Eder (Jomfruerne), 
at ingen vil lade sig tale til Rette, saa Enighed atter kan opnans. Vi 
vil da lade Eder vide, at vi med ikke ringe Mishag ofte erfare og 
hore, al all, hvad vi haver gjort og ment at gore til Guds .Erc og 
kristelige Jomfruers Underhold, ved Eders Tvedragt, usamdræglige 
Levned, ukærlige Samkvem og anden Uskikkelighed — snarere er 
hlcvcn til Guds Vanære og Fortørnelse og Menighedens Forargelse, 
hvilket vi ingenlunde vil tillade eller laale. Derfor vil vi Eder alle 
og hver især alvorligt advare og formane mod at fremture paa slig 
Vis, og befaler vi Eder derfor slrcngcligcn al I herefter lever cl kri
steligt, kærligt og samdrægtigt Levned, al Abbedissen viser sig som 
en god og kærlig Moder mod Jomfruerne, og at de er Abbedissen 
horig og lydig, saa I alle kan leve i kærlig Omgængelse uden Nid og 
Avind — saafrcml I ikke vil, at vi skal skikke Eder bort og overlade 
Eder til den Underholdning I kunde faa andel Steds5*.

Trods denne kongelige, strenge Tiltale kneb det stadig med al 
holde Fred. En af Aarsagerne til Ufreden var nu ganske vist Kongens 
egne Befalinger om. at den og den af Jomfruerne skulde have For
rettigheder fremfor de andre. De begunstigede blev hovne og over-
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Koto V. I’aulli.
l'dsigl fra cl Gavlvindue i Ny Kloslergurii; mod Kirkens «»sire Del.

legnc og troede sig saaledes favoriseret, al de kunde gorc, hvad de 
vilde. De andre var misundelige over Forrettighederne og rasende 
over Misbrugene. Særlig Johanne Falster, der 156S ved Kongens 
Magtsprog havde faaet de store Forrettigheder, forte sig meget an
massende, gjorde omtrent, hvad hun vilde, og holdt derved Spliden 
og Spektaklerne vedlige. Saa klagede Abbedissen for de tilsynsforende 
Raader, og efter at disse havde undersøgt Sagen, lod de Klagen gaa 
videre til Kongen. Resultatet blev en meget kraftig Irettesættelse til 
Johanne Falster, idet Kongen skrev til Abbedissen og sendte hende 
ct aabent Brev til Johanne Falster, som Abbedissen skulde læse for 
hende i alle Jomfruernes Nærværelse, saa bande hun og alle Jom
fruerne kunde vide al rette sig derefter. Kongen tilføjer, at Jomfru 
Sofie Gyldenstjerne ogsaa skal rette sig efter Drevet og optræde som 
en kristelig Abbedisse med kærlig og moderlig Omgængelse overfor 
dcin, der skikke sig tilborlig, og med streng Opsigt og Disciplin over
for dem, som forholde sig anderledes end ret og kristeligt er.

I del aabne Brev, der oplæstes for den samlede Jomfruskare, be
faler Kongen meget alvorlig Jomfru Falster al opføre sig ordentligt.
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Koto V. I’aulli.
Udsigt frn cl Vindue i Ny KloMcrgudc mod Kirkens vestre Del.

1 Forgrunden Hvilelijemmcl.

Saafrcml Itun ikke vil miste sit frie Underhold i Klostret, maa lunt 
være dettes Slnlutcr saml Kongens, Rigsraadcls og Abbedissens bor- 
ordninger lydig og undergiven i alle Maader. Hun maa ikke tillage 
sig nogen Forrettighed over andre i Klostret og maa fremtidig ikke 
forlade det uden Abbedissens særlige Tilladelse. Kongen har nemlig 
erfaret, al den hende tidligere givne Tilladelse til at drage af Klostret 
et Par Gange om Aarel for at besogc sine Venner har medforl, al 
hun foler sig hævet over Klostrets Regler, Orden og Øvrighed, saa 
hun ikke vil adlyde Abbedissen, ikke vil mode til Konvent sammen 
med de andre Jomfruer, naar noget skal forhandles eller Breve fra 
Konge og Rigsraad skal oplæses for dem. Denne hendes Adfærd og 
anden Modvilje og ubeskedne Optræden foraarsagcr stor Forargelse 
blandt de andre Jomfruer og stor Uenighed og Uskikkelighed i 
Klostret, saa der idelig kommer Klager til Kongen derover. Kongen 
vil ikke mere taalc sligt, og hvis hun fortsætter paa den Maade, skal 
Abbedissen bortvise hende af Klostret og ikke yde hende noget til 
Underhold, og gor Abbedissen ikke delte, skal hun selv komme til 
al slaa ham til Regnskab” .
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Del var jo el sonderknusende Nederlag for den hof heldige Sosler 
og cn tilsvarende Triumf for de andre Jomfruer; del har ikke været 
godi at hedde Johanne Falster i Maribo Kloster i de Dage, som fulgte 
efter. Det ser da ogsaa ud til, at hun er blevet tanninet: man horer 
ikke mere om hende.

Abbedissen sogtc at forfolge sil Held ved at opægge den anden 
Jomfru med Særrettigheder, Margrete llonnow. Abbedissen afknap- 
pede de Ydelser, Margrete havde Krav paa, og betalte hende ikke de 
reglementerede Pcngebclob i rette Tid. Men Margrete llonnow var 
for klog; hun lod sig ikke opirre til Ubesindigheder, men klagede 
derimod til Kongen, der omgaaende gav Abbedissen Ordre til al rette 
denne Uorden”.

Det blev Frederik Il's sidste Indsats i det Sisyfosarbejde at skabe 
llo og Orden blandt de mange intrigante Fruentimmere i Maribo 
Kloster. Skærtorsdag den I. April 1588 dode han, og under den nye 
Konges Mindrcaarighed fik det af Rigsraadct valgte Regeringsraad 
til Opgave at styre Rigel og — Maribo Kloster.

Regeringsraadcl fulgte forovrigl i Kongens Fodspor ved at belemre 
Klostret med Underhold af Fnker, som ikke kom del ved. Den forste 
var Sofie Gynlcrbcrg, Enke efter Fribytteren Mogens Hcincson. Da 
Forklaringen paa, at Enken blev paanodt Klostret, ligger i hans 
tragiske Skæbne, er det forsvarligt her at dvæle lidt ved den.

Efter de skiftende Tiders skiftende Bedommelsc har han snart 
været Sorover, Bedrager og Voldsmand, snart en indtagende Mand, cn 
forvoven Helt, Sorovernes Revser og Rædsel. Ingen enkelt af disse 
hinanden diametralt modsatte Bcdominelser er rigtig; de skal slaas 
sammen for at give el korrekt Billede af denne Mand, der var 400 Aar 
bagefter sin Tid og horte hjemme i Vikingctoglernes Aarhundredcr. 
Opvokset paa Færoerne, kendt med Befolkningen og hvert Smuthul 
deroppe, fik han af Frederik II Handelen paa Færoerne i Forpagt
ning og fik samtidig Lov at udruste sit Skib som Orlogsmand. Han 
skulde dermed tugte Soroverne, som snart overfaldt Skibene, der 
skulde til Øerne, snart gjorde Landgang og plyndrede vildt baade i 
Smanbycrnc og Landdistrikterne. Mogens Hcincson gjorde lyst 
iblandt dem. Forvoven, snu og tapper overmandede han, snart ved 
List, snart ved ukueligt Mod og Tapperhed, mangl et Soroverskib, 
der var langt slorrc end hans eget. Men samtidig med, at han sna- 
ledes befriede Øerne for cn slem Plage, skaffede han dem selv en 
anden paa Halsen. Han havde jo Eneret paa Handelen og benyttede
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si}; heraf til al snyde Befolkningen efter Noder. Han forte slette Varer 
til hoje Priser, snod paa Maal og Vaigt og brandskattede Gang efter 
Gang Øerne paa ganske ulovlig Vis. De, der var Partnere i hans 
Skibe, snod og bedrog han, aflagde falsk Kd for et godt Ord og loj 
frækt og vedholdende, »nar han blev anklaget. Og det blev han tit. 
Den kække, mandige Sogut havde vundet Frederik Ils Yndest, og det 
frelste ham Gang paa Gang, idel Kongen stadig ikke kunde tro saa 
slet om den Mand, der optraadle saa frimodig overfor ham, og Gang 
paa Gang forstod at gælle Kongens Ønsker og kæle for dem. Selv 
overfor en saa farlig Fjende som den dygtige, retskafne og handle
kraftige Rentemester Christopher Walkcndorph forstod Mogens 
Heineson at klare sig. Rcntcmcslcrcn gennemskuede ham og var fast 
overbevist om, al han var en Forbryder, der fortjente Doden; men 
saa ofte Walkcndorph anklagede ham hos Kongen, forstod Mogens 
Heineson al klare for sig og opnaa stadig nye Begunstigelser. Kneb 
del rigtig for ham, udeblev han fra Retten, hvor han var stævnet, 
og fo'r til Sos. Under en sandan særlig alvorlig Situation gik han i 
hollandsk Krigstjeneste med eget Skih og fik Knpcrbrev med den 
Opgave al gore Nederlandenes Fjender all muligt Afbræk. Men 
Mogens Heineson havde under denne privilegerede Sorovcrhaandlc- 
ring all for ofte ondt ved al kende Ven fra Fjende, nnar der blot var 
god Fangst al gore. Skonl England ikke var i Krig ined Nederlan
dene, overfaldt og plyndrede Mogens Heineson bl. a. et rigtladct 
engelsk Skib, hvad senere blev Anledning til hans Ulykke.

Mogens Heincsons Gifterinaal med Sofie Gyntcrbcrg havde en 
Historie, der i Voldsomhed og Brutalitet stod fuldt paa Hojdc med 
hans ovrige vilde Liv. Han enten voldtog eller forfortc forsi Sofies" 
ældre Soster Margrctc, der fodtc cl dodfodt Barn og havde Held til 
al skjule denne Ulykke og Skam for hele sin adelige Familie. Nogle 
Aar efter giftede hun sig med en Adelsmand og var faldet helt til Ro, 
da hun opskræmtes ved Meddelelsen om, at Mogens Heineson nu 
ogsaa havde forfort hendes Soster. Efter den Tids moralske, religiøse 
og juridiske Begreber var det Blodskam og Dødssynd al ægte sin 
afdodc Kones Sosler, og Synden blev ingenlunde mindre ved, al lier 
ikke var Tale om Ægteskab, men om Forførelse eller Vold. Straffen 
var Doden.

Margrctc blev saa ophidset og fortvivlet over denne rædselsfulde 
Meddelelse, at hun betroede sin Mand den frygtelige Hemmelighed, 
som hun og Mogens Heineson hidtil havde været ene om. Manden
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rejste Anklage mod Forføreren, men Mogens Hcincson nægtede og 
svor frejdig med Haanden paa Biblen, al det var Logn alt, hvad 
Margrete fortalte. Hun blev derfor sat i Fængsel. Hvad hendes egen 
Slægt angik, da stod de alle imod hende, ikke fordi de troede Hcinc
son bedre end hende, men fordi det var den eneste Vej til at faa 
Slægtens Ære bjerget nogenlunde i Land. Naar Sofie blev gift med 
sin Forforer, var hendes Sag klaret, og det var bedre at stemple 
Margreles Ord som Logn end al have to Kvinder forfort af samme 
Mand; at han blev straffet med Døden, formanede jo ikke at tage 
Skammen fra de lo Piger og Slægten. Mogens Hcincson giftede sig 
med Sofie, og Margrete forblev i sit Fængsel.

Saa dode Frederik II, og Mogens Hcinesons Fjende, Christopher 
Walkendorph blev en af de tre Rcgeringsraader. Kort efter kom en 
Repræsentant for et rigt Hus i England til Kobenhavn. Del var deres 
Skib, Mogens Hcincson havde plyndret, og nu forlangte Huset ham 
idoml Erstatning og Straf. Af Rcgcringsraadcrne var Christopher 
Walkendorph alene til Stede i Hovedstaden; han greb med Begær
lighed Lejligheden, lod Mogens Hcincson kaste i Fængsel og belægge 
med svære Lænker, og befalede Raadstueretten i Kobenhavn al fælde 
Dom i Sagen. Alene dette var el Overgreb, eftersom Mogens Hcincson 
havde begaaet den paagældendc Forbrydelse i hollandsk Tjeneste, og 
derfor skulde tiltales og dommes i Holland og ikke i Danmark. Raad
stueretten adlod imidlertid Walkendorph og domte Mogens Hcincson 
til Doden. Hans Venner krævede Straffen udsal og Dommen indanket 
for Herredagen; men Walkendorph lod uden videre Dommen fuld
byrde. Tidlig om Morgenen den 18. Januar 1589 blev Mogens Hcinc
son halshugget paa Slotspladsen. Da Bodlen vilde binde ham et Tør
klæde for Øjnene, afviste han ham med Ordene: »Nej, jeg har set 
saa mangen dragen Klinge før; jeg er ikke ræd, vær du det blot 
heller ikke«, dermed knælede han, og faa Sekunder efter faldt hans 
Hoved. Liget blev uden Spor af Ceremonier nedgravet paa den til
stødende Nikolaj Kirkcgaard.

Der er ingen Tvivl om, al Mogens Hcincson efter Datidens Rets
praksis havde fortjent Doden ikke een, men ti Gange for sin lange 
Række af grove Forbrydelser, og del er vel ogsaa del, der bar til
skyndet Christopher Walkendorph til at handle, som han gjorde. 
Men set alene udfra det Grundlag, hvorpaa Dommen var fældet og 
eksekveret, var der begaaet el grovt Retsbrud, og Mogens Hcinesons 
Venner lovede ikke med al kræve Walkendorph til Regnskab. Efter
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mange Undcrsogelser og lange Forhandlinger fandi Sagen sin Af- 
gorelsc paa Herredagen i Kolding den 6. August 1590. Dommen over 
Mogens Hcineson blev erklæret ugyldig, hans Enke fik Tilladelse til 
al oplage hans Lig og begrave det med alle mulige Æresbevisninger, 
og Walkendorph gik ind paa al betale hende en Erstatning paa 12,000 
Kr., en mægtig Sum i de Dage. Samtidig inaattc Christopher Wal
kendorph udlrædc af Regeringsraadct. Forsi efter at Christian IV 
selv havde overtaget Regeringen, blev den fremragende og hojt for
tjente Embedsmand paany kaldt frem til Deltagelse i Slatsstyrelsen. 
Mogens Hcinesous Venner lod med stor Pomp og med slorsl mulig 
Rram hans Lig optage og fore til Jylland. Den mægtige Opsigt, som 
dette vakte, affodtc snart Legenden om Mogens Hcineson som den 
uskyldigt myrdede Helt1*.

I Overenskomsten paa Koldinghus har sikkert ogsaa været en Be
stemmelse om, at Hcinesous Enke skulde hjælpes yderligere med 
frit Underhold i Maribo Kloster. Brevet herom er dateret den 12. 
August 1590 og har folgende Indhold: Mogens Hcinesous Eftcrlcvcr- 
ske, Fru Sofie Gyntcrbcrg, har i sin bedrøvelige Tilstand og Hjerte
sorg onsket at blive indlaget i Maribo Kloster, eftersom hendes Sind 
nu er vendt fra denne Verden og hun herefter agter al leve i Enlig
hed og idelig tjene Gud. Kongen (Regeringsraadct) anbefaler Klostret 
al lage mod hende, da del »bor at være Enkers, faderloses Born og 
uskyldige forlrængles Beskytter«. Men Abbedissen gjorde Indsigelser. 
For det forsle burde kun Jomfruer indtages i Klostret og for det 
andel burde Sofie Gynlcrberg heller ikke komme i Betragtning med 
Underhold, eftersom Maribo var el adeligt Kloster og Sofie Gyntcr- 
berg havde forspildt sit Adelskab ved at ægte den borgerlige Mogens 
Hcineson. Regeringsraadct fastholdt imidlertid sin Beslutning11, og 
Resultatet blev, at Klostret inaattc punge ud; men af lang Varighed 
blev del ikke, eftersom Sofie Gynterbcrgs ovenfor udtalte Trang til at 
»leve i Enlighed«, snart forsvandt; hun giftede sig igen og dermed 
slap Klostret for Underholdningspligten.

Aarel efter modlc Regeringsraadernc med endnu en Enke, der 
skulde forsorges i Klostret, del var Fru Margrcte Huitfcldt, Enke 
efter den 1591 afdode Mogens Eriksen Mormand til Brnmslykkc. 
Mærkeligt nok stod ogsaa hendes Navn i dramatisk Belysning, men 
Tragedien laa ganske vist en halv Snes Anr tilbage. Det var nemlig 
hendes Datter, Sofie, som 1580, medens Forældrene var fraværende, 
lavede den forargcrlige Komedie, med al agere syg og dod og lade en
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Kisto — der forestillede al rumme hendes Li;;, men kun indeholdt 
Kampesten og Halm — begrave paa Musse Kirkegaard, medens hun 
selv forduftede sammen med en Kisker31. Abbedissen og alle Jom
fruerne betragtede stadig dette Paahæng med alt andet end Vel
vilje. lifter at Christian IV havde overtaget Regeringen, soglc Abbe
dissen derfor al blive »Paahængel« kvit. Hun skrev til Kongen, at 
Maribo Kloster var meget besværet ved den store »Udspisning« som 
foraarsagedes derved, at Fru Margretc Huitfeldt og Lene Goye under
holdtes af Klostret, skonl de var velsituerede nok til selv at kunne 
sorgc for deres Ophold. Kongen ¡modekom hendes Ønske og skrev, 
al den store Udspisning skulde afskaffes, og Abbedissen skulde med 
det allerforslc paa Kongens Vegne tilsige og befale Fru Margretc 
Huitfeldt og Fru Lene Gove, at »begive sig ud af Klostret«. Om disse 
sidste Ord er andet og mere end et forkert Udtryk, eller de to Fruer 
virkelig boede i Klostret, faar staa hen; men Sandsynligheden taler 
for, al den gamle Ordning, at Fruerne ikke boede i Klostret, frem
deles er opretholdt. Lang Glæde fik Abbedissen dog ikke af denne 
Sejr. Thi et Par Maaneder efter skrev Kongen til Abbedissen, al han 
havde erfaret, at hans kære Fader i sin Tid havde bevilget Fru Lene 
Goye Underhold i Klostret paa Livstid. Dette Faderens Lofte vilde 
Sonnen respektere, og han befalede derfor Abbedissen at lade Fru 
Lene Goye nyde Underholdning af Klostret som hidtil. Abbedissens 
Misfornøjelse var stor, og hun dristede sig til at sidde Kongens Be
faling overhørig. Det gik naturligvis ikke ret lauige. Fru Lene kla
gede til Kongen, og Abbedissen fik strengt Paalæg om at efterkomme 
den givne Befaling og overfor de tilforordnede Rigsraader forklare, 
hvorfor hun forholdt Lene Goye det bevilgede Underhold. Ogsaa Fru 
Margretes Udelukkelse blev af kort Varighed; thi inden Aaret var 
ude, skrev Kongen til Abbedissen, at da Fru Margretc Huitfeldt god
villig havde overladt Kongen tvende Gaarde i Halmslad til en billig 
Pris, skulde Klostret atter give hende Underhold og endda udrede all. 
hvad Fru Margretc var gaaet Glip af, siden Underholdet blev laget fra 
hende. Saa var Abbedissen lige vidt. Vred var hun, og Vreden udløstes 
i Trods mod Kongens Befaling angaaende Lene Goye. Det medførte 
kun, at Abbedissen fik cl nyt endnu skarpere Paalæg om at rette sig 
efter de givne Befalinger og lade Lene Goye faa, hvad hun tilkom- 
mer1*. Og denne Gang fandt Abbedissen det raadeligst at lystre.

Sofie Gyldenstjerne, der begyndte sin Ahbcdisscgerning saa lovende, 
havde allsaa hurtigt udviklet cl stridigt og herskesygl Gemyt. Det
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gav sig ikke alene Udslag opcfler mod Konge og Rigsraad, men og- 
saa nedefter mod Borgerne i Maribo og Jomfruerne i Klostret. Med 
sine Undergivne i Maribo havde hun gentagne Rivninger og ankla
gede dem til Kongen for Ulydighed, saa cl Par Rigsraader maatte 
ned og slaa koldt Vand i Blodet til begge Sider. Mod Jomfruerne var 
hun snart bidsk, snart blid, saa Disciplinen slappedes derved. Ulide
lig viste hun sig at være en meget daarlig Administrator af de store 
og vidtstrakte Klostergodscr.

Klagerne var mange, og 1595 sendte Kongen de tre tilsynsforende 
Rigsraader Christopher Walkendorph, Breide Kanlzau og Arild 
Huilfcldt til Maribo for al »visitere« Klostret. I den skriftlige Befa
ling til dcin om al rejse, hedder del, at Kongen har erfaret, al 
Klostrets Bygninger skal være meget forfaldne, og at det paa Trods 
af Fundatsen skal gaa meget uskikkeligt og utilhorligl til mellem 
Jomfruerne. Da det er del eneste Kloster i Riget, som Adelen nyder 
godt af, vil Kongen gerne have, al der handles rigtigt med det, og 
de skal derfor undersoge alt i Klostret og Lenet og nfgivc deres Be
tænkning til Kongen og Rigsraadel” .

Resultatet af denne Undcrsogclsc er desværre ikke bevaret; men at 
det ikke havde været tilfredsstillende fremgik deraf, at Klostret næste 
Aar fik en ny Fundats — som om der kunde være noget som helst 
Haah om, al del vilde hjælpe. lovrigt skilte den nye Fundats sig 
ikke stort fra sin Forgænger.

I den nye Fundats hedder det bl. a., at Jomfruerne skal mode i 
»Koret over Kirken«, naar Klokken er 8, og ikke skilles, for de har 
sunget 3 Salmer. Desuden skal de daglig læse 3 Kapitler af det nye 
Testamente: af det gamle kan de nojes incd nt læse Salmerne og 
Profeterne. Læsningen skal ske paa Dansk, og Abbedissen skal paasc, 
al bande Snng og Læsning foregaar »uden al Superstition og Af
guderi«. — Det er det katolske Spøgelse, mnn mærkværdigt nok endnu 
er bange for. Men Kravene er ellers slappede, idet den gamle Fundats 
paabod 3 religiøse Sammenkomster om Dagen; den nye kun een.

Med Henblik paa den indbyrdes Uenighed hedder del i Fundatsen: 
Findes nogen af Jomfruerne al ophidse de andre til Uenighed eller 
Uhorsomhed imod Abbedissen uden skellig Aarsag. saa skal Abbe
dissen og tvende Jomfruer forst advare Vedkommende to Gange, men 
tredie Gang skal hun forvises af Klostret. Hver Fredag skal Abbedis
sen samles med alle Jomfruerne i »Kapilelhusel« til Forhandling 
om, hvad der maatte være dem imellem. Om Vinteren skal der gores
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Ild i Pibeovnen hver Dag mellem Mikkelsdag og Midfastc Sondag. 
saa alle Jomfruerne kan sogc did om Dagen og om Aftenen. Helt ny 
er følgende Bestemmelse: Vil nogen af Jomfruerne lage til sig Adels* 
Iwrn at optugte, lære al sy, væve og lignende, da skal del være dem 
tilladt, men deres Portioner af rodevarer og Naturalier bliver ikke 
storre af den Grund.

— Mon Konge og lligsraad virkelig har tænkt sig. al denne af 
Intrigens Traade gennemvævede Bede kunde være et passende Op- 
drngclscssled for Born? Eller har de haahet lier al finde et Middel 
til at lede Jomfruernes Tanker i mere fredelig og nyttig Retning? I 
saa Fald maallc de nødvendigvis blive skuffet. De stridbare Jom
fruer havde mindst af all Sans for at tage sig af deres lykkeligere 
stillede Slandsfællers Born. Xaar Slægtninge derude havde Friheden, 
Lykken og Fornøjelsen, maatte de ogsaa selv tage Besværet med al 
opdrage deres Born.

Jomfruerne havde klaget over, at de ikke blev saa godt bespist nu 
som den Gang, de spiste ved fælles Bord; de havde, erklærede de, 
derfor været henvist til at besvære deres I’aarorcnde. — Da andre 
ikke skulde underholde dem og »derved fange Afsky for at sende 
deres Born i Klostret,« hed det i Fundatsen, gives der nu nøjagtig 
Forskrift for, hvad hver Jomfru skal have i aarligt Underhold. Listen 
har sin Interesse ved de Pengeværdier, der hist og her tilføjes, og 
den gengives derfor her: Hver Jomfru skulde have 16 Brod. »saa 
store af Vægt som hidtil vanligt har været«, 16 Tel. Malt, 1 Td. 
Humle (eller 3 Daler), 3 Fjerdinger og t Olting Smør, 1 Td. »Lon- 
borgcrsall«, ly, Okse (eller ly , Daler), 1 fedet Svin (eller 9 Mark), 
5 Oldensvin, 2 Faar, 8 Lam, 1 Kid. 10 Gæs, 20 Ilons, I Td. saltet 
Sild (eller 3 Daler), t Td. Torsk (eller 2 Daler), 1 Fjerding Aal, -18 
Snese tor Sild (eller 3 Mark), 200 Stk. tor Hvidling (eller for hver Snes 
8 Skilling), 250 Stk. tor Flynder (eller for hvert Hundrede 20 Skil
ling), 2 Worder Kahlau (eller for hver Wordc 6 Mark), 2 Langer 
Fiske (eller 20 Skilling), 1 Fjerding Kallun (eller 12 Skilling), 8 
Rokker (eller 1 Mark), 1 Skæppe Hvede, 2 Skæpper Boghvedegryn, 
1 Skæppe Byggryn, 1 Skæppe Hirsegryn, 2 Skæpper hvide Ærter, 
1 Skp. graa Ærter, 1 Fjerding Eddike, 25 Læs Ved, til Kul 1 Daler, 
til Log 1 Mark og til Klæder og anden Nødtørft 50 Daler.

Jomfruerne maatte kun have lo Piger hver saml en, der kogle for 
de lo, der delle Lejlighed. Abbedissen maatte »kun« have 6 Piger til 
Hjælp.
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Vestergade set fra Anen.
Pruning Ir« Tiden omkring liwn.

Østergade set fra nuværende Skininingtgade. 
Tegning fra Tiden omkring I860



Vedrorende Abbedissen siger Fundatsen noget, der tager specielt 
Sigte paa Sofie Gyldensljernes Regimente. Abbedissen skal, hedder 
del, holde Klostret tilbørligt vedlige. Hun man ikke buse fremmede 
Adelsfolk i Klostret mere end een, hojst to Na'tter. Hun maa ikke bolde 
Hunde i Klostret; Ænder og Gæs snavelsom andre urenlige Dyr maa 
ikke holdes i Abildhaven, men skal henvises til Ladegaarden. Slut
telig paabydes hun strcngcligl at overholde Fundatsen; vil Abbedissen 
ikke rette sig herefter, skal hun afsættes og en anden vælges i hendes 
Sled».

Hvis Sofie Gyldenstjerne har troet, al dette kun var en tom Trusel, 
blev hun paa hojst ubehagelig Vis belært om sin Fejltagelse. Hun 
tillod sig at ignorere forskellige af de givne Paalæg, og Afstraffelsen 
kom omgaaende. Fundatsen er dateret 7. Juni l.V.IG, den 21..Juni til
sendes den Abbedissen, og allerede 5. August bliver hun afsat. Under 
denne Dato faar Jomfruerne i Klostret nemlig Drev om al vælge en 
anden Abbedisse. Kongen skriver, at han har bragt i Hrfaring, al 
Abbedissen ikke vil varetage Klostrets Tarv paa rette Maade, men 
viser sig meget forsømmelig, saa Klostret kommer mere og mere til 
agters; det er baade i Gæld og er meget forfalden paa Rygninger. 
Heller ikke vil Abbedissen holde Klostret tillukt (for fremmede 
Gæster) eller rette sig efter de Forordninger, som Kongen og hans 
Fader har givet. Derfor skal Sofie Gyldenstjerne »for Abbedissens 
Tjeneste forskannes« og Jomfruerne af deres Midte udvælge den, de 
»dertil ducligsl anse«. Kongen vil saft konfirmere og stadfæste Valget. 
Margrele Norbv blev derefter udnævnt til Abbedisse. I Reslallings- 
brevet hedder det, al Abbedissen skal bolde Klostret tillukt, holde 
Kirke og Kloster vel vedlige og have Tilsyn med, at Jomfruernes 
Piger forer et kristeligt og ærligt Levned. Del sidste sigter til, at der 
var fort svære Klager over del usædelige Liv, som Pigerne i Klostret 
forte” .

Sofie Gyldenstjerne fik som Plaster paa Snarel Lov til al beholde 
Abbedisselonnen, d.v.s. dobbelt saa meget i Underhold som en menig 
Jomfru. Det tilføjes udtrykkeligt, at Betingelsen herfor er, at hun 
»forholder sig tilbørlig« mod Abbedissen og Jomfruerne. Men det 
kunde Sofie Gyldenstjerne nu engang ikke. Det varer ikke længe, for 
Abbedissen klager over hende, og Kongen svarer herpaa: Eftersom 
Jomfru Sofie Gyldenstjerne ikke vil rette sig efter Klostrets Forord
ning, men lader sine Tjenere ligge inden Klostrets Porte ved Natte
tide og holder Hunde, der udi Kirken lader del »Uskikkeligen og
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Usommcligcn lilgaa« — saa skal Abbedissen ikke give hende noget 
som helst Underhold i Klostret. Dagen efter skriver Kongen, at han 
har erfaret, al Sofie Gyldenstjerne forskellige Steder skylder Penge 
fra sin Abhcdissctid, ialt 1500 Daler. Han antyder rent ud, at hun 
som Abbedisse har melet sin egen Kage, idel han skriver, at hun 
»manske har faaet Penge til sit 
eget Behov og ikke til Klostrets«, 
og det vilde derfor være rimeligt, 
al hun selv kom til at betale; men 
da Kongen ikke vil udsætte de fat
tige Folk, der har Pengene til Gode, 
for Tab fra Klostret, giver han 
Ordre til al lade enhver faa sil Til
godehavende. Trods all er Truslen 
om al berove Sofie Gyldcnsljerne 
hendes Underhold i Klostret ikke 
blevet til noget; men have hende 
der var umuligt, og med Udgangen 
af 1597 bliver Margrctc Norby og 
Klostret omsider af med den gen
stridige forhenværende Abbedisse.
Hun fik Ordre til at fraflytte Klo
stret, men bevarede ligefuldt sil 
Underhold*8, altsaa ganske som de 
Fruer, Sofie Gvldcnstjcrnc tidligere 
havde set saa skævt til.

Trods de sorgelige lirfaringer, 
der i Tidens Lob var hostet af 
Metoden med at give enkelte Jom
fruer Forrettigheder, fortsatte Re
geringen dog dermed. 1597 gav Kongen saaledes Ordre (il al indtage 
Jomfru Fise Huilfcldl i Klostret, hun skulde ikke »besværes med 
Korsang«, og hun skulde have det Bogkninmcr med Karnap og del 
lille Kammer, der nu var ledigt. Hun faar med andre Ord de to 
Værelser for sig selv og skal ikke som de andre Jomfruer have en 
»Staldsøslcr«. 1599 indtages Jomfru Alhed Vcnslermand i Klostret 
og bliver ligeledes for »Korsang forskaanel»5*.

De to Jomfruer fik dog ikke længe Glæde af deres Særrettigheder. 
I Aarene 1601, 1602 og 1604 rasede Pesten mange Steder i Landet

Mnrgrcle Norbys Ligslen nf brunt 
Marmor mcil fordybet Indskrift. 

Eder Abildgaaids Tegning i Nationalmu
seet 1765. Ncderst paa Stenen staar: Denne 
Sten er nedlagt over hendes salige Ug af 
årlig og velhyrdig Fru Abelle Norby, vel

byrdig Christoffer Basses.
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og gjorde ogsnn en rig Host i Klostret. 1002 dodc Abbedissen Margrote 
Norby: bun blev begravet i Kirken, hvor Ligstenen endnu findes. 
Hendes Efterfølger blev ovenna'vntc Else Huitfeldl. hun valgtes den 
14. MarLs. men borlrcvcs allerede 29. November sainnic Aar af Festen. 
Blandt dens mange andre Ofre delle Aar var ogsaa den begunstigede 
Alhed Vcnslcrmand*0.

Den næste og sidste Abbedisse blev Margrote llardenbcrg; men der 
savnes Dokumenter med nærmere Angivelse af Dagen og Betingel
serne for hendes Udnævnelse. l)c følgende Aar er formentlig gaacl 
nogenlunde roligt, men Styret af Klostret synes ganske vist ogsaa at 
være gledet fra Abbedissen over til de skiftende Lensmænd i Vor
dingborg Len. Fra 10011 gik Ordrerne om Jomfruers Optagelse i Klo
stret ikke som tidligere til Abbedissen, men til Lensmanden*1. Forst 
1017 havde Margrele Hardenberg vundet saa megen Tiltro, at Ordrerne 
oin Optagelse nu igen gik til Abbedissen*5. Der blev ogsaa optraadl 
med slorrc Fasthed end tidligere overfor urostiftendc Jomfruer. Da 
Anne Kaas, der kun havde været i Klostre! i halvandet Aar, lavede 
Spektakler, og Abbedissen klagede over hende, kom der øjeblikkelig 
Ordre til at udelukke hende af Klostret med den Motivering, at hun 
havde afstedkommet adskillig Uenighed og var udebleven fra Klo
stret udover den fastsatte Tid«*’.

Den 29. Februar 1620 fik Abbedissen Ordre til at indtage Jomfru 
Mette Lykke. Hun fik ingen lang Kloslcrtid; thi inden Anret var ude, 
havde Kongen og Rigsrandet besluttet at nedlægge Maribo Kloster. 
Paa Aarcls næstsidste Dag gik der Ordre til Palle Rosenkrantz om 
at sende Kancelliet en Fortegnelse over Jomfruerne i Klostret med 
deres Navne, Alder og Kloslcrtid. Endvidere skulde han meddele 
Abbedissen og Jomfruerne, at de straks paa Foraaret skulde forlade 
Klostret og derfor i Tide maatte se sig om efter »anden Plads og 
Lejlighed«, efterdi Kongen og Rigsraadet vilde ophæve Klostret, der 
»nu befindes fast at misbruges«**. Terminen »straks paa Foraaret« 
blev yderligere afknappet; thi allerede den 21. Februar 1621 udgik 
Brevet om, at Jomfruerne skulde forlade Klostret. lin af dem. Jomfru 
Ingeborg Norby, laa »formedelst stor Alder« (il Sengs og havde 
»hverken Vid eller Forstand«, og Palle Rosenkrantz skulde derfor 
leje hende ind hos en god, ærlig og fin Borger i Maribo; hendes 
Pige, der havde Opsyn med hende, skulde forblive hos hende. Borge
ren skulde som Vederlag have del Underhold, en Jomfru hidtil havde 
faacl af Klostret“ .
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Saa spredtes da Klostrets Beboere for alle Vinde. Nogle af de ældste 
Jomfruer slog sig ned i Maribo og fik tilslaact Brændsel fra Klostrets 
Skove — deriblandt Abbedissen Margrelc Hardenberg — andre soglc 
til Slægt og Venner rundt om i Landet. Nogle beholdt deres sædvan
lige Ydelse af Naturalier fra Klostret; andre fik i Erstatning nogle af 
Klostrets Gaarde i Fortoning'*. Inden Sommeren var tilende, siod 
Klostret tomt.

Maribo Jonifrukloslers urolige og brogede Tilværelse var slut. Del, 
man havde bort om Adelsdolrenc, hvis Ungdom og Haab her blev 
begravet, havde ikke vist Tegn hverken paa Resignation eller Sjads- 
styrke — og saa blev det endda disse lo Egenskaber, der kastede 
Glans over Klosterruincns sidste Dage gennem Kongedatterens Navn 
og Færd.

Kolo V. Paulll.
Domkirkens nordre Sideskib set mod Øst.
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l om S. Niwen.

Kirken sel fra Kirkcgnnrdcn med den ImtiiihIc. klippede Tavallé.

Leonora Christina i Maribo.

DEN TREDIK af de store Kvindeskikkelser, hvis Navn er knyttet 
til Maribo, Christian IV's og Kirstine Munks Datter, Leonora 

Christina, blev fodt samme Aar, Maribo Jomfrukloster ophævedes. 
15 Aar gammel blev hun gift med den 30aarigc Corfils Ulfcldt, der 
takket være denne Forbindelse, hurtig steg til Rigels hojeste Embede 
og blev Rigshovmcsler. Christian IV var i sine sidste Aar paa det 
rene med, at Svigersonnen ikke var saa paalidelig og ærlig, som han 
skulde og burde v.ære, og skont Leonora Christina var Faderens Ynd- 
lingsdattcr og han højt elsket af hende, stod hun dog som Regel i 
disse Stridigheder paa Mandens Parti. Hendes Kærlighed til ham var 
saa stor, saa varm og saa trofast, at hun i alle Forhold og alle Farer 
stod som en lapjær Bundsforvanl ved hans Side. Del blev i ydre For
stand den hojt begavede og karakterfaste Kvindes Ulykke, men del 
udviklede hos hende en Sjælsstorhed og heltemodig Resignation, der 
har skabt hende en fremragende Plads i Danmarks Historie og gjort 
hende til en af vort Lands slorslc Kvindeskikkelser.

Det skal ikke skjules, al Corfits Ulfcldt og Leonora Christina selv 
var ude om de Ulykker, der styrtede dem fra Landets højeste Tinde
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ned i Rækken af Samfundets inesl angrebne og lianrdest forfulgte. 
Begge var de hovmodige overfor del nye Kongepar. Corfils Ulfcldt 
lod ofte nok Frederik 111 fole Kongens dybe Afhængighed af lligs- 
raadet. Og Leonora Christina viste ved enhver Lejlighed den lille, 
tyske Prinsesse Sofie Amalie, der nu var Landets Dronning, at hun, 
Christian I Vs Datter, betragtede sig staaende hojt over hende haade 
i Henseende til Byrd og Intelligens. Del affodte hos Dronningen et 
rasende Ilad til den overlegne Kongedatter, medens Frederik III paa 
sin Side brændte af Lyst til at styrte den utaalelige Rigshovmesler. 
Og Lejligheden bod sig snart. Der rejstes Klage mod Ulfcldls Em- 
bcdsforelse, og en l'ndersogeisc sattes i Gang. Der er næppe Tvivl 
om, at han misbrugte sit Linbcdc og berigede sig selv paa andres 
og Landets Bekostning; dog denne Forbrydelse mna ses ikke i Nu
tidens, men i Datidens Ska*r; thi den var ret almindelig, og mange, 
som ikke i den Henseende havde noget at lade Corfits L’lfeldt horo, 
gik i Graven som ansete og uberygtede Mænd. Side om Side med An
klagen for Embedsmisbrug spandtes der vidtgaaende Intriger mod 
Rigshovmestcrparret. Oberst Jorgcn Walter. Dronning Sofie Amalies 
fortrolige Ven, salte Intrigen i Værk. Han fik Kvinden Dina Vin
hovers — hos hvem mange Hofherrer havde deres natlige Gang — 
til at beskylde Corfils Ulfcldt for al ville myrde Frederik III med 
Gift. Under Processen inaaltc Dina bekende, at del hele var cn Logn, 
som Jorgcn Walter havde lokket hende til al fremsætte. Hun blev 
domt til Døden og II. Juli 1651 henrettet paa Slotspladsen. Jorgcn 
Walter bjergede under Kongens skjulte og aabenlyse Beskyttelse Livet 
og slap med at blive landsforvist. Tre Dage efter Dinas Henrettelse 
flygtede Corfits Ulfcldt ved Nattetid fra København med Kone og 
Bom, fast overtydet om, al Kongeparret for enhver Pris vilde have 
ham styrtet og vilde finde rig Anledning dertil i lians Embedsførelse. 
Flugten gik til Svcrrig. Corfils Ulfcldls Forrædergcrning begyndte. 
Han arbejdede i de følgende Aar ustandselig paa at ægge snart Eng
land, snart Svcrrig til Krig mod Danmark. Han var skuffet, da Carl 
Gustav valgte forst at gaa mod Polen, og ban var lykkelig, da Dan
mark selv letsindig erklærede Svcrrig Krig. Baadc Corfils Ulfcldt og 
Leonora Christina fulgte Svenskerkongen paa hans Triumftog op 
gennem Holsten og Jylland og over til Fyn. Her blev Leonora Chri
stina, medens Ulfcldt drog videre med Svenskerne til Langeland og 
over Isen til Lolland, Falster og Sjælland. Corfits Ulfeldt førte soin 
cn af Fjendens Forhandlere det store Ord hin ulykkelige og bitre
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Fredsdag i Roskilde, og den eneste Sorg micll i hans Hævngkvde var, 
al Carl Gustav ikke liavdc fulgt lians Raad, indlaget København og 
jaget Kongeparret i Lnndfygtiglicd.

Mange Historikere er gaact ud fra, at Leonora Christina ikke liar 
billiget, om hun end har kendt, denne sin Mands Forrædergerning 
og Hævntorsl. Men nu er ingen Tvivl længere mulig. Leonora Chri
stina har ikke alene kendt og billiget sin Mands Forræderf:ml: hun 
har slottet den varmt i Raad og Daad og hl. a. fonuaael sin Moder, 
Kirstine Munk, til at laane Sveiiskcrkongen en Formue for at faa 
ham til al gaa mod Danmark. Beviset herfor er fort af Landsarkivar 
Svend Aakjær, som har formnacl at finde Noglen (il nogle endnu 
bevarede Cifferhreve, som Kirstine Munk har sendt sin Datter, me
dens denne sammen med Manden virkede ved del svenske Hof. 
Brevene viser med al mulig Tydelighed, at saavel Kirstine Munk som 
Leonora Christina salte alt deres Haah til Sverrigs lirobring af 
Danmark og stadig sogtc Trost i Troen paa, at nu vilde del snart 
komme'.

Den Leonora Christina, som i disse Aar færdedes hos Landets 
Fjender, var i meget forskellig fra den Leonora Christina, der 
henved 30 Aar senere gik ud af Blaalaarn, gik ud med hævet Pande, 
men ydmygt Sind, med en gennem Trængsler lulret Aand, men ogsaa 
med en trods alle Fornedrelser rigt udviklet Sjadsadel og urokket 
Værdighed.

Ved Fredsslutningen fik Corfils Ulfeldl sine Godser tilbage, men 
foretrak al bosætte sig i Malmo. Hans Forhold til Carl Gustav blev 
snart spændt, fordi han stadig fandt, at der vistes ham for lidt 
Hensyn. Tisidsl blev han, med eller uden Ret, beskyldt for al være 
Deltager i el Komplot, der havde til Hensigt at løsrive del nyerobrede 
Skaanc fra Sverrig. linder Processen blev han raml af et apoplektisk 
Tilfælde og mistede for en Tid Mælet, saa hans Hustru inaatte fore 
hele Forsvaret for ham. Ulfeldl domtes til at have Liv og Gods for
brudt. Han og Leonora Christina flygtede til Danmark, hvor de ifolgc 
Roskildcfrcden havde Ret til at opholde sig. Men Regeringen rcs|*ck- 
terede ikke længere denne Ret, arresterede dem begge i Juli I6G0 og 
salte dem i Fængsel paa Hamniershus. lifter at Ægteparret havde 
siddet lier i 17 Maaneder, gik Ulfeldl ind paa al fraskrive sig alle 
de ved Roskildeircden opnaaede Rettigheder og overlade Kongen alt 
sil Gods med Undtagelse af lillcnsborg paa Fyn. Her fik Ægteparret 
Lov at Lage Ophold. 1662 forlod han og hans Hustru Landet, lindnu
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engang forsoglc lian sig i Forriederrollen, idel lian vilde have Kur
fyrsten af Brandenburg til at angribe Danmark. Flanen var ganske 
forrykt, og Kurfyrsten lod den straks gaa videre til den danske Konge, 
som øjeblikkelig gav Ordre til, al man, hvorsomhelst del var muligt, 
skulde sikre sig Ulfcldls og hans Hustrus Personer. 1668 rejste Leo
nora Christina til England for hos Karl II at kræve nogle Penge, 
hendes Mand havde laant ham. Den engelske Konge var lumpen nok 
til i Stedet al udlevere hende som Fange. 8. August 1068 ankom hun 
som Fange til Kobenhavn og hlcv indsat i lllaataarn.

Kort efter hendes Ankomst havde llojestcret, den 21. Juli, doml 
hendes Mand fra Livet, han skulde, om man fik ham fal, halshuggcs, 
Hovedet sættes paa en Stage og Kroppen parteres. Hans Horn skulde 
miste deres adelige Værdighed, hans Gaard paa Ciraahrodrclorv i 
København skulde jævnes med Jorden og en Skamstøtte rejses paa 
Grunden. Da man ikke havde fal i Manden selv, maalte Hodlcn nojes 
med at halshugge og partere hans Hillede. Aaret efter dodc Ulfeldl 
i en Baad paa Rhinen som en nedbrudt, pint. plaget og jaget 
Mand.

Leonora Christina hlcv, kort efter at hun var anbragt i Hlaataarn, 
syg og gennemgik en fysisk og nandelig Krise. Hun kom sig omsider, 
men var allerede fra det Tidspunkt en anden. Hendes Aands rige 
Egenskaber udviklede sig frodigt under den Fornedrelse og de usle 
materielle Kaar, man bod hende. 1609—70 gav hun el smukt Bevis 
lierpaa. Hendes Mands og hendes gamle Fjende. Jørgen Walter — 
der i sin Tid havde iværksat Intrigen med Anklagen for Giftallcnlal 
mod Kongen — sad nu selv i Hlaataarn, anklaget for tilsvarende Gift- 
planer; han blev liaardt behandlet, og Leonora Christina skikkede 
ham da daglig noget af sin Mad. 1670 dodc han i Fængslet som 
sindssyg.

Efter Frederik III*s Dod blev Leonora Chrislinas Fauigselsvilkaar 
mildnet noget. Christian V havde Medlidenhed med hende, men turde 
ikke frigive hende, fordi Moderen, Sofie Amalie, stadig omfattede 
Leonora Christina med et umætteligt Had. I de lange, tunge l'æug- 
sclsaar søgte Leonora Christina Trost i Bon og Arbejde. Navnlig 
efter at de forstc strenge Aar var forbi, fik hun Adgang til at be
skæftige sig, saa meget hun vilde, med Hanndnrhcjdc, Læsning og 
Skrivning. Det ypperste af alle hendes skriftlige Arbejder er »Jam
mersminde«, der til alle Tider vil bevare sin Plads i vor klassiske 
Litteratur. Hun skildrer heri sin Fængselslid paa en Maadc, der til
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lige kaster klart Lys over hendes Sinds- og Sjælsegcnskaber og viser 
os en Karakter, der kan lulrcs, men ikke bojes selv i den yderste 
menneskelige Ulykke og Nod.

1 Februar 1685 dodc Enkedronningen, og 10. Maj samme Aar aab- 
nedes Leonora Christians Fængsel. Hun tog i nogle Maancder 
Ophold hos en Slægtning i Husum, tæt udenfor København, og rejste 
derefter til Maribo, hvor hun havde faact anvist en af Klosterbyg
ningerne til Bolig.

Den forste Bestemmelse vedrorende Leonora Chrislinas Bolig i 
Maribo lod paa, at hun skulde have nogle Værelser i den Floj af 
Maribo Kloster, hvor Amlsskrivercn Henrik Sørensen Rye boede. Men 
Leonora Christina erklærede sig straks utilfreds med at skulle dele 
Hus med andre. Christian V synes personlig al have undersogt For
holdene, thi i en Skrivelse dateret Maribo den 27. August 1685 giver 
han Ordre til, at Amtsskriveren skal romme hele Kloslervaaningcn 
og flytte incd sit »Gods ned i den Gaard i Maribo mest ved Kloster- 
haven, kaldet Amtshuset«, som har lilhort den afdodc Enkedronning; 
han skal der indrette sig en Beboelse, indtil hans Forpaglningslid 
udlober l.Maj 16S6. I sin Forpagtningsafgift vil han faa fradraget, 
hvad Flytningen og den hojsl nødvendige Reparation af Amtshusel 
koster. Endvidere skal han, mod Godlgorclsc, lade den Jernkakkelovn, 
som staar i Klosterslucn, blive slaacndc. Hvad der findes i Amts- 
huset af Borde, Stole og andet brugeligt Bohave, skal han flytte op 
i Klostret, og i del hele skal han sorge for snarest muligt at gorc 
Klosterbygningen i Stand til I'rokcncn (Datidens Betegnelse for Prin
sesse) ankommer. Lade og Staldbygninger kan han beholde i Brug, 
saavclsom de lo smaa Skrivekamre. Frugten fra Haverne kan han 
ligeledes disponere over. Da Henrik Sorcnscn Rye næste Aar fra
træder Forpagtningen af Klostrets Ladegaard, udtaler Leonora Chri
stina Onsket om al faa overladt Brodrc- og Sostcrhavcn, og det bliver 
hende straks bevilget1, f del hele synes Christian V at have gjort, 
hvad han kunde for al gorc Opholdet i Maribo taaleligt for den haardt 
hjemsøgte Kongedatter. Hendes aarlige Pengeundcrstottelsc var ved 
hendes Losladelsc ansat til 500 Rigsdaler narlig. Men allerede 15. Au
gust blev Summen fordoblet til 1000 Rigsdaler aarlig. Men heller ikke 
dette var tilstrækkeligt for Leonora Christina til en standsmæssig 
Husførelse. 23. Mnrts 1686 beder hun »paa det allerydinygcligsle« Kon
gen om at fna sin »Nnades-Pension« forbedret, da hun kun »kummer- 
ligen dermed« kan klare sig, især da man nu forlanger Consumplion



(Toldafgift) nf de Varer, hun bruger i sin Husholdning. Kongen giver 
straks Ordre til al lade hendes Varer passere uden »Comsuniptions 
betaling«, men forst 1689 bliver hendes Aarspenge forhøjet til 1200 
Rigsdaler, hvilket svarede til de hojerc Einhedsinandsgagcr. Fortiden 
denne kontante Sum modtog Leonora Christina forskellige ikke ube
tydelige Naturalydelser, hvoraf de vavsentligste var ca. 100 Læs 
Brænde om Aarel, fersk Fisk af Klostersoerne og Vildt fra Kloster- 
skovene. Fiskeleverancen var vist ret ubetydelig og ubestemt, men 
Vildtet var fastsat til et Dyr om Maaneden, skiftevis cl Daadyr og et 
Krondyr. Endelig fik hun I Heste, leveret fra Kongens Stald og for
mentlig ogsaa gratis Foder til dem. Der var saaledes sorgel godt for 
hende; men hun forte ogsaa herskabeligt Hus, idel hendes Husstand 
lalle ikke mindre end 1-1— lo Personer. At den Lejlighed, hun raadede 
over, stod i Forhold hertil kan betragtes som givet.

Af Leonora Chrislinas 10 Born var nu kun tre i Live, nemlig Son- 
ncn Leo og Dolrer.e Anne Cathrine og Leonora Sofie. l)c fik alle Lov 
al besoge hende. Sonnen inaatte ganske vist indhente speciel Til
ladelse Irver Gang, men Dotrcnc kunde komme saa ofte de vilde. 
Den ældste Datter, Anne Cathrine, havde været gift i Flandern, men 
baade hendes Mand og Born var dodc. To—tre Aar efter al Leonora 
Christina var kommet til Maribo, tog denne Datter Ophold hos hende. 
Deres fortrolige og kærlige Samliv endte forsi ved Moderens I)od. 
Den anden Datter var gift med den skaanske Adelsmand Lave Bcck, 
der plagedes haardt af en lang Bække ubarmhjertige Kreditorer. Han 
kunde stadig ikke faa overdraget Corfils Ulfcldts skaanske Ejen
domme, som den svenske Regering havde konfiskeret og ikke vilde 
udlevere. Leonora Sofics Besog hos Moderen drejede sig vistnok altid 
om Penge, og da Leonora Christina ikke havde noget al undvære og 
standhaftig sagde Nej til alle l'orsog paa al fan rodet hende ind i 
Svigersonnens Pengesager — var Glæden ved disse Besog af en noget 
blandet Karakter. Sonnen Leo havde slaaet sig ned i Østrig, hvor 
han øvede flere militære Bedrifter og dode som General-Feltmnrchal. 
Hans Slægt gik videre i samme Spor og vandt stor Anseelse. Det var 
forsaavidt ikke helt ugrundet, naar den danske Regering betragtede 
ham med en vis Mistænksomhed; thi den var i Besiddelse af et Rrcv, 
som Leonora Christina havde skrevet kort for sin Indsættelse i Blaa- 
laarn, og hvori hun om den da 12-aarige Son Leo bemærker: >Kan 
jeg ikke hævne mig, saa kan han maaske gorc del en Dag; var jeg 
endda vis paa det, saa vilde jeg do med et roligt Hjerte, naar det skal
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være*. Regeringen kunde jo nok betragte en Son, der havde faact en 
saodan Moderarv, med nogen Mistænksomhed. Men den Leonora 
Christina, der 1091 under en haard og farefuld Sygdom androg Rege
ringen om at faa Lov al se sin Son, havde ingen Hævn al overdrage 
ham, hun onskedc kun, som hun siger i sit Ronskrift, at se ham 
endnu en Gang inden sin I)od, for at han »kan annamme del af mig, 
som jeg kan give ham; det er min Velsignelse«. Sonnen fik Lov al 
komme, men han manllc kun være i Maribo i tre Dage og skulde 
optræde ineognito. Senere stillede man ikke saadanne Krav. 1093 faar 
han Lov ni opholde sig I I Dage hos Moderen i Maribo og maa hære 
bande sin Uniform og sine Ærestegn. Det forlanges blot, at han mel
der sig hos Stiftamtmand Liltzow ved sin Ankomst og for sin Af
rejse. 5 Aar efter kom han for tredie og sidste Gang (il Maribo; 
incn da var Moderen dod, og han kom kun for at hente sin 
Soslcr.

I de forsle Par Aar af sit Marihoophold havde Leonora Christina 
et Par kvindelige Slægtninge hos sig, men de rejste, efter at Datteren 
Anne Cathrine havde laget fast Ophold hos Moderen. I nogle Aar 
log Leonora Christina sig af en Datterdatters Opdragelse, og da hun 
var draget hjem til sine Forældre, erstattedes hun med Corfils Ul- 
feldts Søsterdatters Datter, den lille Elisabeth Ulfcldt, der blev hos 
Leonora Christina til hendes Dod; senere blev hun oplaget i Roskilde 
adelige Jomfrukloslcr. Foruden disse skiftende Slægtninge havde 
Leonora Christina endnu en Adelsdame hos sig, nemlig Dorthea 
Sophie Urne, der kom til hende IGS6; hun forestod hele Økonomien 
og indtog saalcdes en tjenende Stilling, imn hun omfattede Leonora 
Christina med stor .Ærefrygt og Hengivenhed og tjente hende trofast, 
til Doden adskille dem. Tjenerskabet bestod iovrigt af 2 Kammer
piger og I andre Piger, 2 Pager, t Lakaj, t Kusk og 1 Gaardskarl 
»alle velklædte i fuldkommen Liveri«. Pagernes Opgave var al gorc 
Opvartning ved Bordel, læse Bordbønnen og læse op, medens man var 
samlet om Aftenen.

Med Byens og Omegnens Beboere kom Leonora Christina ikke i 
nærmere Berøring; men hun modtog ja'vnligt Besog af sin Slægtning, 
Sophie Ulfcldt paa Orchygaard, Enke efter Grev Holck. To gamle tro
faste Venner fra hendes Fængselslid, Sperling og Todslof, kom en 
Gang eller lo om Aaret, og naar der var Landemode i Maribo, for
somte Biskop Thomas Kingo, som Leonora Christina satte meget 
liojt, aldrig at besøge hende.
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Frarcgiicl disse Undtagelser gik Livel ved den bedagede Konge
datters Hof i stor Ensformighed. Leonora Christina var gennem den 
22 Aar lange Prøvelse i Blaataarn hievet meget religiös, og Dagen 
begyndte derfor ined en Andagt, hvortil hele Personalet maalle mode; 
del samledes i Værelset udenfor Leonora Chrislinas »Sengekammer«, 
hvortil Doren stod aaben, saa hun liggende i Sengen kunde deltage 
i Andagten. Efter denne gik Personalet hver til sit, medens Grevinden, 
som Leonora Christina altid kaldtes, forblev i Sengckainmcrcl hele 
Formiddagen, oplaget af Læsning og skriftlige Arbejder. Hun arbej
dede blandt andel paa Sammenskrivning nf et stort Værk, der bed 
»Heltinders Pryd« og indeholdt Levnedsskildringer af fremragende 
Kvinder og Bedømmelse eller om man vil Berømmelse af deres Færd. 
Leonora Christina drager i dette Værk stærkt til Felts mod »Kvin
dernes Underkuelse« og fremhæver atter og atter, at Kvinden ikke 
behover at staa tilbage for Manden; hun udtrykker del blandt andet 
saaledes: »De svarer ikke alle til Mands Navn i Gerningen, som 
bærer Titel af Mands Navn, men ofte svarer Kvinder til Helle og 
bærer dog ikkun Kvinders Navn«. Hendes Værk er helt igennem en 
Indsigelse mod Kvindens Underkendelse, og Leonora Christina kan 
utvivlsomt ved dette sil Vank betegnes som »Kvindesagen«s forste 
Forkæmper.

Som »Jammersminde« viser, var Leonora Christina en litterær 
Begavelse, hun skrev ofte Vers, særlig af gudelig Karakter, men og- 
saa en Komedie paa danske Vers. Den opfortes 27. Februar 1688 med 
hendes Tjenerskab som Rollchavende og skal være »lobet heldigt af«, 
men af Stykket selv er end ikke Navnet bevaret. Det litterære Talent 
var dog langtfra Leonora Chrislinas eneste. Hun tegnede, malede og 
modellerede, men forsi og sidst broderede hun, og Kunslbrodcrict drev 
hun vel nok til storsi Fuldkommenhed, fordi hendes fine Farvesans 
og store Fingerfærdighed var parret med en forbavsende Taalmodig- 
hed, Udholdenhed og Flid.

Straks efter sin Ankomst til Maribo begyndte Leonora Christina 
paa et Alterklædc til Kirken. Del var meget kunstfærdigt broderet paa 
»gylden Tobin«. Kirken fik det forærende i 1686 og gennem et halvt 
Hundrede Aar prydede det Alteret; {let nævnes endnu i Invcntaric- 
fortcgnclscn 1732, men findes ikke paa den tilsvarende Fortegnelse 
af 1742; del maa da i de mellemliggende ti Aar været kasseret som 
udslidt. Leonora Christina havde paa Alterklædet fæstet cl Stykke 
Silketøj, hvorpaa hun havde prentet cl Vers, men da delle blev urig-



ligt opfatlcl, fjernede hun igen delle Slykke Silkeloj fra Altcrklædel. 
Versel indledes med nogle Linier til Guds Pris; det ovrige lyder i 
Nutids Slavcinaadc saaledes:

0  Gud med llaand mig drog at Moders Liv lil Livel')
Mig forlc underlig, Ulykken olie Kivet
Med Velstands Overflod, beholdt og Sejrslcgn.
Snart hjemme tumlet mig og snart i fremmed Kgu.
Din llaand mig ogsaa bandt til Ægtefælles Skæbne')
At bære Ondt som Godt dertil gav du os Evne.
Li noget syntes tungt for Ægtekærlighed;
Trofasthed er den Dyd, man ej tor blues ved,
1 Modgangs Hvirvelvind var Gud mit faste Anker;
Jeg blev i Tro og Ifaab og stedse i de Tanker:
Gud elsker mest det Barn, hun lit lod smage Kis,
Og i det skrobclig vil lade se sin Pris.
I Lofter er min Gud trofast og ikke sviger,
Hans Ord de lyver ej, thi de saaledes siger:
Kald paa mig i din Nod og jeg skal redde dig;
Det haver Gud i mig fuldbyrdet kraftelig.
Som det var Gud din llaand mig ind i Fængsel forte,
Saa var det og din llaand, som Kongens Hjerte rørte')
At hore paa min Bon og efter Naadcsdvd 
Oplade Fængslets Dor, sit store Navn til Pryd.
Men Gud hvad skal jeg nu? Hvad skal jeg dog frembære?
Til et Takoffers Tegn, og til din Pris og Ære, * 13 * * * * * 19

') Den 11. Juni Anno 1021. Avlet i Ægtestand af hejlovlig Ihukommende 
Chrlstinno Quarlo og Frue Kirstine Munck, Grevinde.

')  Til Corfitz Ulfcldl, Danmarks Riges Hovmester. Fulgte ham da han 1050 
den 14. Juli Fædrelandet forlod. Da 1059 Sverrigs Konge, Gustav X lod ham 
arrestere i Mnlmo undergav jeg mig samme Skæbne 0 Moancdcr. 1060 den 21. 
Juli blev jeg med ham efter kongl. Majestæts hojlovlig Konge Frederik den 
tredies Bcfnling fort fangen til Bornholm, betjente hverandre 9 Manneder 
13 Dage; siden sammesteds hver alene fængslet for sig 0 Maanedcr. 1663 den
13. Maj sendte min Herre (Ægtefællen) mig fra Bryg i Flandern lil Kongen af
England, Karl den 2, der at ¡nfordre en stor Sunt Penge, som vi havde for
strakt Ils. Majestæt med i hans Landflygtighed. Iler blev jeg i Dover arresteret
og sal 17 l)ngc i Arrest, derefter fort lil Vands lil Kobenhavn, hvortil jeg 
ankom den 8. August og blev straks fængslet paa det Blaa Tnnrn.

*) Kong Christian den femte min_ allernandigstc Arvekonge saa udi Naade til
mit lange uskyldige Fængsel, gav mig ikke alene en uaadig Frihed 1085 den
19. Maj, men gjorde endog vel imod mig udi mange Maader. Gud gore vet igen 
imod kongelig Majestæt og det kongelige Arvehus, velsigne og lyksaliggøre 
Kongens Foretagender, krone Majestæten lier paa Jorden i mange Anr og siden 
i Evighed med Sejrens og Ærens Krone.
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Del cr ej Bukkcblod, cj fed o# soden Lugt 
Som dig cr lil Behag og ej af forsle Frugi;
Men I fjerlet fuldi af Tak med Munden al bekende 
Did vil du naadelig dit Guddoiusore vende.
Dil Alters Smykke-Klud cr jo dig ej imod.
Den Minde bære skal, al du mod mig var god.
Til Kflcrkommcrs Trosi, at ingen skal fortvivle 
I Modgangs Bruse-Hav, men i «lig ene hvile 
Og kaste Omhu lien, i Troen holde fast 
Saa vil du visselig selv bære lungesi Last,
Jeg bojer Hjertets Knæ og gamle svage Lemmer 
For Herrens Aasyn og aldrig del forglcnuner.
At Gud mig rakle Haand i Fængslets haarde Xod 
Og holdt Sindet karsk imod utallig Stod.
Lad dette Offer dig o store Gud behage.
Og af Forfængelighed aldeles intet smage.
Jeg prise skal dit Navn saa længe med Forstand 
Som Munden Hjertets Tak ved Lyd udfore kan.

Maribo Kloster Leonora Christina*)
den 19. Maj 1G8G. Grevinde.

Af Leonora Clirislinas kunstfærdige llnaudarbejder cr bevaret 
cl Brystbillede af Christian V, der nu findes i de kongelige Sam
linger pnn Rosenborg. Billede! cr syet med Silke i forskellige 
Farver og omgivet med en svær og pragtfuld Ramme, dnnnel af for
gyldt Solvlraad. Foroven i Rammen ses den kongelige Krone, ved 
Siderne Sceptret og Sværdet og forneden Rigsæblet. Paa Rammens 
indvendige Kant cr syet følgende Vers: »Se her en Konge god, en 
cnglcsjælct Mand, der i Gudsfrygt med Ret regerer Folk og Land. 
Se lier en stor Monark, hvis Hoved værdig var, at han i tusind Aar 
Alverdens Kroner bar«. — Denne Smiger i Forbindelse med del 
kunstfærdige og om uendelig Taabnodigbcd vidnende Arbejde skal 
efter Sigende have bevirket, al Kongen 1689 indrammede Leonora 
Christina den før nævnte Forhøjelse af hendes Understøttelse med 
200 Rigsdaler.

Leonora Clirislinas store FTid har naturligvis først og fremmest 
sin Forklaring i hendes virkelig store Aand, men var ogsaa en Følge 
af Ensformigbeden ved hendes Tilværelse i Klostret. Selv bar hun 
næppe savnet selskabelig Adspredelse, og naar hun engang imellem 
arrangerede en Fest, bar det sikkert været mere af Hensyn til andre

*) Delle har jeg skrevet foruden Glnr i min Alders næsten OS Aar. Gud alene 
Æren.
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end lil sig selv. Hun plejede at indbyde en Del af Byens og Omegnens 
Beboere til en Slags Folkefest paa Kongens Fodselsdag. Undertiden 
var der ogsaa Fastclavnsgildc for en snævrere Kreds og da manllc 
Deltagerne klæde sig ud og — som oftest flere i Forening — give en 
eller anden Scene til bedste. Men del var kun faa af Aarets Dage, som 
saaledes ofredes til Fornøjelser. I al den ovrige Tid gik Livet paa 
Klostret sin stille regelmæssige Gang. Langt værre end Manglen paa 
Selskabelighed var for Leonora Christina de Ulemper, som flod af 
Bygningernes daarlige Tilstand og Byens ringe Handelsforraad selv 
af de mest nodvendige Varer.

Bygningerne var meget forfaldne, og de Reparationer, der foretoges, 
hjalp ikke stort. 16SS blev der ofret over halvandet Hundrede Rigs
daler paa Reparationer*. Men slet var og blev del. Om Husets For
fatning og Bekvemmeligheder faar man et Begreb gennem en Ud
talelse i et Brev, som Leonora Christina i Februar 1697 skriver til 
Datteren Leonora Sophie, som aabenbarl har udtalt Ønsket om at 
komme til Maribo. Moderen skriver: Saa hænge Kulden varer, kan jeg 
ikke tage mod Dig og Dine Born; tbi her kan ikke af Hensyn til 
Brandfaren fyres paa Kamrene hverken oppe eller nede. 1 Stuen — 
den store Opholdsstue — maa fyres forsigtigt ellers kommer der 
Brand i Skorstenen, hvad der alt har været nogle Gange, til al Lykke 
var det om Dagen. »Jeg holder Sengen til Middag for Kulde«.

Der har altsan været alt andet end hyggeligt i del gamle Kloster- 
Hus; Taget utæt, saa Regnen kunde sive ned bnade her og der, me
dens Vinden peb sig ind i de kolde Rum gennem Sprækker over Dorc 
og Vinduer. Og som Værn herimod daarlige og brandfarlige Ild
steder, der vel slugte Masser af Brændsel og gav megen Varme — i 
Skorstenen, men kun yderst lidt af Lunhed og Hygge i Stuen.

Om Manglen paa Levnedsmidler i Handelen faar man Underretning 
gennem cl andel Brev, som Leonora Christina 16. Januar 1689 skriver 
til Jomfru Anne Braltc. Hun beder heri Anne Bralic om paa en pæn 
Maade al lade Overja'gcrmcstcrcn forstaa, al af de lo Skovridere, der 
skiftevis hver sin Maancd skulde sende hende et Dyr, sender den ene 
godt nok, naar del er hans Tur, medens den anden stadig undlader 
at respektere den givne Ordre. For at understrege Nødvendigheden af 
at faa denne Sag bragt i Orden skriver Leonora Christina: Her er en 
utrolig Knaphed paa Levnedsmidler. I 8—9 Uger blev her ikke slagtet 
et Kreatur i Byen. Hons eller Æg er heller ikke til at fan her pan 
denne Tid af Anret, »saa her er et magert Sled«, Fiskeren fra Nyko-
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bing kommer heller ikke (for at fange Fisk i Soerne) og jeg maa 
sige, at selv naar lian kommer hid for al fiske, har jeg ikke altid 
Gavn deraf; thi forgangen Anr var der én som tog det.

Oprindelig var Leonora Christina stærk baade af Legeme og Aand, 
ellers vilde hun ikke have holdt til de svære Strabadser hun gen
nemgik dels paa sine Rejser sammen med Manden ofte over Hals og 
Hoved, dels i deres haardc Fængsler og under deres gentagne Flugt
forsøg. Men de 22 Aar i Blaataarn havde tæret stærkt paa de engang 
saa rige fysiske Kræfter. Efter sin Løsladelse 1685 skriver hun 18. 
September et Brev til Sperling, meddeler ham, at hun nu belaver sig 
paa al rejse til Maribo og allerede har ladet del Boskab, hun i en 
Fart har kunnet skrabe sammen, bringe om Bord i et Skib; hun fort
sætter: Al sætte Bo paany er svært, men man faur krybe for man 
kan gaa, cl godt Mod hjælper. Jeg haaber, at al Omsorg for mig 
snart skal faa Ende; jeg er svag og er nylig sluppen over en Gulsot. 
Min Mave er ganske forhutlet efter den Forandring, der nu er sket.

I Maribo var Leonora Christina i al Fald lo Gange alvorlig syg; 
men hun synes ellers al have været ved ret godt Helbred. Ved Nyl- 
aarstid 1693 skriver hun i et Brev til Sperling: Det gode, jeg endnu 
har at haabc paa, er Doden; men kan jeg beholde et nogenlunde 
Helbred, saa Svagelighed ikke forstyrrer Sindets Rolighed, inden 
Haabcls Fuldbyrdelse, da er jeg rigere og lykkeligere end Kongen af 
Frankrig.

Af de to haardc Sygdomstilfælde, vi ved lidt Besked om, indtraf 
det ene 1691, da Leonora Christina androg om Tilladelse til al se sin 
Son. Al hendes Omgivelser var overbevist om, al del bar mod Doden, 
fremgaar bl. a. af del Brev til Lensmanden, hvori Kongen giver Til
ladelse til Sonnens Indrejse. Del hedder nemlig i Brevet: Da vi er
farer, al bemeldte Leonora Christina skal være saa heftig syg, at der 
tvivlcs paa hendes Opkomst, saa haver du straks et Overslag at gorc 
over, hvad hendes Begravelse vil koste, »naar hun i Maribo Kirke 
hæderligen skal nedsættes« og samme Overslag straks indsende til os.

Del andet haardc Sygdomstilfælde faar vi Besked om gennem cl 
Brev, som Datteren Leonora Sophie, vistnok i Vinteren 1696 skriver 
til sin Mand; det hedder deri: »Fru Moder har været til Doden syg, 
men det maa ikke saa hedde; hun dingler endnu paa sine Ben, men 
er dog oppe«.

Leonora Christina havde i mange Aar imødeset Doden som en kær 
Gæst. Allerede i Fængslet havde hun sil Jordetoj liggende færdigt,
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og hendes cncslc Ønske var. al hun maaltc blive forsknancl (or gen
nem en lang Sygdom al miste sine Sansers Klarhed. Det Ønske fik 
hun opfyldt. Sidst pan Vinteren 1093 blev hun igen syg. og del gik 
rask nedad Bakke med Kræfterne. Kongen havde befalet, at naar hun 
dode, skulde der øjeblik
kelig skikkes Bud. saa der 
kunde gives Ordre til en 
standsmæssig Begravelse.
Men da Leonora Christina 
erfarede delle, had hun 
sin trofaste Ven, Stathol
der Ulrik Frederik Gvlden- 
love om paa hendes Vegne 
at lakke Kongen for den 
Naade og Ære, han havde 
tænkt at vise hende og 
bede om, al hun maaltc 
blive begravet >i al Stil
hed og uden Ceremonier«.
Dette hendes sidste Ønske 
blev opfyldt.

Den Dod, Leonora Chri
stina selv med saa stor 
Længsel havde imødeset, 
indtraf den 16. Marts 1098.
Den 6. April om Aftenen 
blev hun i Stilhed nedsat 
i sin Begravelse i Maribo
Kirke. Kislen var enkel, lædcrbclrukken, men uden Ziralcr. Under sil 
Hoved fik hun lagt en Pude stoppet med hendes en Gnng saa pragt
fulde Haar, der i de mange Sorgens Aar var graanet og faldet af. Paa 
Puden havde hun skrevet:

Folo V. Paulll.
Leonora C.hristiims Gravsten.

Hvor mangen Tankc-Spaan 
og Hjertets Sukke-Knude 
tilsammen heftet er 
paa denne Brude-Pude! 
Naar som nedlægget er 
mil Hoved paa sit Haar. 
dn loscs op mil Baand, 
min Sjæl i Glæden staar.
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Over Graven hiev lagt en Sten i ned folgende Indskrift:

DETTE REGRAFWEL- 
SIS-STEI) TILHØRER 
HENDIS HOVRAARNE 
NAADE GREFWINNE

Leonora C h r is t in a .

HVOR HELST TR ENDE 
AF HENDERS SØNNER 

ÆRRE NEDERSATTE 
OC

SJELF HVILER HUN HER 
SIDEN DEN 6. Aprilis AN. 1008 

DA HUN HAF DE LEFVET 
76 AAR S MAANEDER 

OC 8 DAGE

HERRE
HAFDE DIT ORD ICKE \VÆRRE'/'

MIN TRØST
DA HAl'DE JEG FORGAAET 

I MIN ELENDIGHED

Denne m urede Begravelse liav/Je L eo n o ra  C hristina ladet indrette 
169fi og havde straks e lle r  e rhverve l T illa d e lse  til al overfore de jo r 
diske Levninger a f  hendes 3 sm aa  S o iin c r til Marilto; deres Kister 
havde i snart et halvt H undrede  A ar s ta ae l sam m enstuve! i et I/ilc 
Vaabenhus ved H elligaandskirkc i K øbenhavn*)-

Leonora Chrislinas G ravkam m er laa an tag e lig  i Skibets nordre 
Side, lige op til Jom frukoret.

Der har gaact Sagn om, al Leonora C hristina  fik hele sin omfat
tende Korrespondance med sig i Graven, og a t hendes Venner bag- 
etter fjernede hendes Lig og nedgravede det p aa  et ukendt Sted nf

•) De Ire Sonner var: Ja c o b , foci I en. 10-10, clod IM 7, L e o  l i v l g i c u s .  Jodl 
IC1I 0, deed 1651, og O tto . fo d l IM S ,  d å d  1051.
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Prygl for, at Regeringen skulde opbryde Graven for at faa fat i hen
des Rreve og se, om de ikke indeholdt landsforrædcriskc Meddelelser. 
Dette Sngn fandt yderligere Tiltro i den Omstændighed, at inan ved 
en Undersogclse af Graven i 1819 ikke fandt Spor af Kisterne, men 
kun nogle Hovedskaller, 
som man paastod alle stam
mede fra Horneligenc.

Ikke desto mindre er det 
hele kun Digt, og beretnin
gen lyder da ogsaa helt 
usandsynligt, eftersom Re
geringen jo lydelig havde 
vist, at den hverken saa med 
Frygt eller Fvilje paa den 
Ulfcldlskc Slægt. Dernæst 
ved man nu, at Graven alle
rede i 1765 havde været 
aabnet og omlagt, og det 
ligger jo nær at lænke paa, 
at netop Leonora Christinas 
Kiste ved denne Lejlighed 
har lidt Overlast af nysger
rige beskuere. Og endelig 
er det konstateret, at man 
ved Aabningen af Graven i 
1819 fandt 4 Hovedskaller, 
og da der kun var nedsat 3 
born i Graven, maa den ene Hovedskal jo røre Leonora Christinas. At 
man ikke ved Aabningen af Graven i 1819 fandt Spor af Kisten eller 
andet er let forklarligt. Leonora Christinas Grav havde den Gang været 
glemt i adskillige Aar. Jomfrukoret og den vestre Del af Skibet 
var en Tid lang skilt fra det øvrige Kirkerum ved en Tværmur; den 
fraskilte Del af Skibet anvendtes til Malerialskur, ja, efter 1812 havde 
man endog læny tiel del Hjørne af Bygningen, hvor Leonora Chri
stinas Grav fandtes, til Opbevaring af Kalk, og en hel Del af denne 
var Tid efter anden sivet ned i Graven og havde sammen med 
Grundvandet fremmet Oplosningen.

1819 ryddeliggjorde man denne Del af Bygningen og satte cl sim
pelt Trægitter om Graven; det ses paa ovenstaaende Billede. Ved en

Leonora Christinas Grav.
Eller J. Korntrups Tegning IS48 i Traps Itle Udgave.
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af Kirkens mange Restaureringer i forrige Anrliundredc blev Stenen, 
der var itu, taget op og indsat i Muren for linden af Graven, hvor 
den endnu findes.

Den ¡(ubrudte Gravsten var i Aarhundredcr Maribos eneste synlige 
Minde om den hojlbegavcde, baardl hjemsøgte og tappert resig
nerende Kvinde, der her tilbragte de sidste stille Anr nf sit pnn stærke 
Omskiftelser san rige Liv. 1921 dnnnedes en Komité med det For- 
maal at rejse Leonora Christina et Minde nær Klostret, lin privat 
Indsamling i Maribo og allernærmeste Omegn gav del onskede 
Resultat, og Vest for Kirken, mellem denne og Soen rejstes en 
Mindesten, en Marinorslotlc. som foroven bærer en Krone og for
neden Indskriften: »Leonora Christina Dlfcldt. 1621 — 1698. I Maribo 
1685-1098«. Raade Stollen og cl lille sirligt Anlæg, hvori den danner 
Midtpunktet, er tegnet af Arkitekt Dyggve. Det danner i al sin Be
skedenhed cl smukt og stilfuldt Minde om del sidste Led i Rækken 
af Maribos beromle Kvindeskikkelser.

ro ln  V. I’aulll.
Leonora Cliridinn-Stollen.
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Grundplan af Klosterkirken.
lifter Opmnnling nf Arkitekt Storck og 
me<l antagelig Indretning efter Birgittes 
Forskrift, n H øjalter. I> Apostlenes 
Altre, <■ Mnnkeslole. </ Nedgnng til 
Skriftcccllerne, c  l)o r til Nonneklostret.

I  T rappe til Galleriet, (i Marienltcr.



Kolo S. Nisten.
Kirkegarden i Sne.

Klosterkirken.

HALLKKIRKK cr Betegnelsen for et Gudshus, der har Midter
skil) og Sideskibe af omtrent samme Hojde, saa de er samlet 

under en ubrudt Tagflade i Modsætning til de Kirker, hvor Midter
skibet cr langt hojere og bar Vinduer over Sideskibencs Tage. Set 
udefra virker Langsiderne paa Hallekirken i Maribo derfor saorc 
enkle eller, om man vil, ydmyge — og det var netop det ydmyge, 
Birgitte tilstræbte. Derfor maatte bendes Kirker heller ikke have 
Taarn. Vadstcna Kirke stod da ogsaa taarnlos indtil 1455, da Kongen 
og Slormændcnc meget imod Søstrenes og Brødrenes Vilje forsynede 
den med el Klokkctaarn, cn saakaldl Tagrytter*. I Maribo og Mari
ager nojedes man ikke med det, men gav Kirken et Taarn, der 
knejser ensomt over Korets lave Tag. Kirkens Længdesider ind
deles af svære Stræbepiller i 8 l ’ag, hver med sit store, spidsbuede, 
rigt profilerede Vindue, der dog ikke formaar at ændre det beskedne 
Præg, som den mægtige ubrudte Tagflade giver Bygningen. Øst- 
gavlcn virker derimod monumental med sin stolle Rejsning, sine 
store Vinduer, Blcndingcr og de forholdsvis smaa, men kraftige og 
smukke Indgangsportalcr; den nordlige bar været bestemt for Kvin-
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dorne, den sydlige for Mændcnc. Nu cr kun den nordlige i Brug. 
At Kirken har faact disse lo lave Portaler i Siderne i Slcdcl for en 
slor i Gavlens Midie, skyldes de særlige Krav, der stilledes til Bir
gittinerkirkens Indre. l)cn skulde have to Kor; et i Vest for Præstc- 
inunkenc og et i Ost for Nonnerne. Munkekoret skulde ligesom al
mindelige Kor være betydelig smallere end Skibet, men skulde være 
6 Trin hojere end dette. Nonnekoret i Øst skulde være hævet liojt 
over Kirkegulvet og under det skulde der va*rc et Kor eller Kajrcl 
for Birgitte. For al komme fra Øslgavlcn ind i Kirken skulde man 
altsaa passere under Nonnekoret, hvad der inaatlc resultere i to lave 
Indgangsportaler, en paa hver Side af St. Birgittes Kapel. Begge 
Skibets Længdesider skulde forsynes med Gallerier, der forte hen til 
del højtliggende Nonnekor. Galleriet mod Syd tillod Præstcmunkenc 
fra deres Kor at komme op ad en Trappe i Galleriets Vestende og hen 
til Nonnekoret for al forrette Altertjeneste. Ad Galleriet paa Nordsiden 
kunde Sostreno fra deres Kloster komme hen til Nonnekoret under 
Skjul af Galleriets lioje Forside, saa de ikke blev udsat for Kirke
folkets profane Blikke. Under Gallerierne gik en Munkegang, og foran 
denne var der Altre for forskellige Helgener. Ingen uden Præstc
munkenc og Diakonerne maatte komme i Altrenes Nærhed, og derfor 
var der nedenfor Korlrappen rejst et Gitter Ivers over Skibet, der 
fortsattes ned gennem Midten af Sideskibene og adskille de der
værende Altre fra det ovrige Kirkerum. I dette kunde Kirkefolket 
gennem Gitret folgc Præslemunkcnes Færd foran Altrene. Denne 
Ordning indskramkede jo Pladsen for Menigheden ikke saa lidt, sær
lig Trappen med Aposlclaltrene tog megen Plads, da Trinene skulde 
være meget brede for at skaffe Plads til Altrene, cl i Sydenden og el 
i Nordenden af hvert Trin. For at der alligevel kunde blive Plads til 
de talrige troende, der ved de store Kirkefester sirommede til fra nær 
og fjern, maatte Kirken nødvendigvis være slor.

Skibet har otte Hvælvinger, Midterskibets er stjerneformede, Side- 
skibenes, der er lidt lavere, er krydsformcdc. Koret har to Hvælvinger, 
hvilende paa Støttepiller i Muren, og under Koret er en hvælvet 
Kælder. Skibets Hvælvinger hæres af lo Rækker Piller, 7 i hver. Pil
lerne cr svære, men virker paa Grund af deres Ilojdc slanke. Hist 
og her bærer de Vidne om Bygningsfolkenes Ufuldkommenhed, de 
har nemlig under Opførelsen af Hvælvingerne ikke sorget for ligeligt 
Tryk fra alle Sider, saa nogle Piller er presset ud af den lodrette 
Stilling og staar med ikke faa Graders Hældning mod Øst.
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Domkirkens Oslgnvl 1936.
Kolo V. Paulll.

Arbejdet med at opforo Kirken har strakt sig gennem el halvt Aar- 
hnndrede, hvilket er en meget kort Byggeperiode i Sammenligning 
med de Tiders Byggetempo for tilsvarende Arbejder, der ofte strakte 
sig gennem Aarhundreder. Selv Vadstenakloslrct, hvis Anseelse og 
Berømmelse uanede langt ud over Nordens Grænser, var længere om 
at faa genophyggel sin nedbrændte Trækirke i Sten. Branden fandt 
Sted 1388. og Arbejdet med Stenkirken blev hurtigt pnnhegyndt. 10 
Aar efter havde man kun faact Koret opfort og slaact dets Hvælvin
ger5, og forst 17 Aar efter Branden kunde Brodrene lage deres nye 
Kor i Brug5. 1413, altsaa 25 Aar efter Branden, var Væggene i Skibet 
fuldforte*, tre Aar efter begyndte man al opfore Stcnpillernc, der 
skulde bære Hvælvingerne5, og forst 1445, altsaa 57 Aar efter Branden, 
var de 12 Apostel-Altre paa Kortrappen bygget færdig til Indvielse*.
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Muren over Uva* I vingerne. Foto V. I’aulli.

Naar Maribo Klosler og Kirke kunde bygges hurtigere, er det Bevis 
paa, at Klostret har nydt stor Yndest og modi betydelig Offervillig
hed bos det danske I'olk.

Koret, der i Begyndelsen skulde tjene som Kirke, har sikkert staacl 
færdigt, da Klostret 1116 blev befolket med de fra Vadstcna udsendte 
Brodrc og Soslre. Snart efter har man paabegyndt Opforclscn af 
Skibets vestlige Halvdel, forst Ydermurene og Taget, derefter Pil
lerne og Hvælvingerne. Da man var færdig hermed, har man for
mentlig efter et lille Pusl taget fat paa Opførelsen af Skibels oslligc 
Halvdel. Grænsen mellem de lo Byggeperioder er meget iøjnefal
dende. Udvendig ses Skillelinien lydeligt og markeres yderligere ved 
Murstenenes forskellige Farve, de er i den ældre Del noget lysere 
end i den yngre. Oppe i Tagruinmcl over Hvælvingerne er de lo Af
snit ogsaa uens. De lo Rækker Piller, der nede i Kirkerummet bærer 
Hvælvingerne, bærer ogsaa oven over Hvælvingerne hver sin Mur, 
der gaar helt op til Taget og har til Opgave at stolle den mægtige 
Tagflade. Over Skibets ældre Del er denne Mur forsynet med fint 
formede Blendinger, i den nyere Del er den gennembrudt med store, 
noget grovere Portaler for al spare paa Materialerne. Endelig er
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Muren en halv Sien tykkere i den «vldrc Del end i den yngre. Nede 
i Kirken træder Forskellen ogsaa frem. De 4 ældste Hvælvinger har 
könne Enkeltheder, som de yngre savner. Det samme g:eldcr Vin
duerne; de a-ldste er mindre, men i deres Murva'rk finere end de 
yngre. Ja paa de lo Midlcrpiller, der slaar i Gr.ænsen mellem den 
a-ldre og nyere Del, svarer den veslrc Halvdel i sine Prydelser til de 
vestre Piller, og den oslre Halvdel lil de oslre. I den a-ldrc vcslre 
Halvdel er der hell oppe under Hvælvingerne anlnagl en Hække 
Blcndinger eller Nicher mellem Vinduerne; de findes ikke i den 
oslre Halvdel af Skihel, men savnes absolut ikke. Havde de værel 
anbragt paa en stor Murfladc, vilde man ikke være i Tvivl om, al 
deres Opgave var at bryde Ensformigheden; men paa den ret ind- 
knehnc Plads bringer de kun Forstyrrelse i Billedets Ro. Maaskc er 
en Fagmands Formodning om, al Nicherne var bestemt lil al rumme 
Helgenbilleder, rigtig, men der skulde saa hele 16 Helgener lil at 
fylde dem, og man forstaar da, al man ikke har fort Tanken igennem 
ogsaa i Skibets oslre og nyere Halvdel.

Der er ikke levnet faste Holdepunkter lil Bestemmelse af Tids
punktet for Opførelsen af Kirkens forskellige Dele. Del eneste, der 
kan dokumenteres, er, at Skibets ostlige Halvdel bar været fuldfort 
1-116, hvad det ydre nngaar, men al der i del indre har været store 
Arbejder tilbage, og at Gavlen, der dannede Afslutning paa Skibets 
vestre Halvdel, stod endnu. Dokumentet, man her skal holde sig til, 
er et Gavebrev dateret 18. November 14-16 og udstedt af Mette Jens
datter Duc, Enke efter Lensmanden paa Ravnsborg, Lyder Kabel. 
Hun skænker Klostret Gods i Slcmmingc, Nagclsti, Horrcby, Sundby 
og Frcilcv paa Betingelse af, al der holdes Messer for hendes og 
Mandens Sjæle. Messen skal holdes for Si. Birgittes Alter i Birgittes 
Kapel, som man nu skal indrette under vor Frue Alter (Nonnckorct) 
ved den oslre Gavl i den nye Del af Kirken. Indtil dette bliver færdigt, 
skal Messen holdes i Kirkens nuværende Birgitte Kapel. Hun bestem
mer endvidere, al hun vil begraves foran Altret i del nye Birgitte 
Kapel, eftersom hun ikke kan komme lil al hvile ved Siden af sin 
Mand, for den »Grinden udflyllcs, som nu for Koret slaar«, og det 
venter hun ikke vil ske i hendes Levetid. Tre Aar efter, den 18. Ok
tober 1449 giver hun Klostret fire Gaardc paa Betingelse af, at 
Klostret skal lægge en fager Ligsten over hendes Mands Grav, hvis 
hun ikke lever længe nok til selv at gorc det. Hvad Gaardenc ind
bringer ud over det. Stenen koster, skal anvendes paa Si. Birgittes
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Kapel, i hvilket hun ønsker at begraves7. Sproget i Brevene er meget 
knudret, og Indholdet er derfor her gengivet i mere læselig Form. 
Del er ikke let at blive klog pna, hvor i Kirken Manden ligger be
gravet. »Grinden« man helyde et midlertidigt Skillerum, der er sal 
tværs over Graven af Hensyn til de Arbejder, der er under Udførelse. 
Men kan del lænkes, al man foretog aarelange Arbejder i den gamle 
Del af Kirken, samtidig med at man arbejdede pna den nye og stadig 
holdt Messer og Gudstjenester i den gamle? I Brevet siges det jo 
udtrykkeligt, at Messer skal holdes i det gamle Birgitte Kapel, indtil 
det nye er fa*rdigt. Kiler skal »foran Koret« forslans som værende 
foran del nye ufærdige Nonnekor? Lyder Kabel dode vistnok 1442 
og kan godt være begravet i den nye ufærdige Kirke. All delte faar 
staa ubesvaret. Men del kan allsaa fastslaas. at man i Aarene 1-146—49 
og rimeligvis Længere arbejdede paa 1'uldforclscn af det indvendige 
Byggeri, og al »Grinden« stod der endnu 1149. Mette Jensdatter dode 
faa Aar efter, thi 1453 beknvflede hendes Arvinger el af hendes 
Gavebreve til Klostret; det omfattede forovrigt hele hendes Part i 
Fuglsang Gaard og Gods'. Det er sandsynligt, al man forsi efter al 
den nye Kirkedel var færdig til at lages i Brug har indrettet de af 
Birgitte foreskrevne Altertrin op til Koret: thi paa Grund af Trinenes 
Bredde lagde de Beslag paa det meste af et Par Hvælvingefag i Skibet 
og berovede altsaa Kirkegængerne denne Plads. Heri man man sogc 
Forklaringen til, at Vadstcna Kirke forst fik sine Korlrin med Apo- 
stclaltrcnc indviet 1445; man har ventet med at indrette dem, til hele 
Kirkeskibet var fuldfort.

I Maribo har formentlig del samme været Tilfældet. Del store 
Kirkebyggeri kostede selvfølgelig mange Penge, og selv om Aflads- 
bevillingerne skæppede godt i Kraft af Sandheden om de mange 
B.ækkc smaa, forslog del ikke, der mantte mange store Gaver til fra 
Enkeltmand, og de udeblev heller ikke. Minncbogen oplyser, al det 
var Stormændcnc, der byggede Pillerne i Vadstcna®, og del samme 
har sikkert været Tilfældet i Maribo. Tre af Pillerne i sondre Pille- 
række i den sidst byggede Del af Skibet har højt oppe paa Sydsiden 
en Fordybning i Form af et Vaabcnskjold. Nu er disse Fordybninger 
hvidtede som den øvrige Del af Pillerne, men de har oprindelig baaret 
Billedet af hver sit Adclsskjold og rimeligvis cl Par Bogstaver. Del 
var nemlig ikke helt ualmindeligt, at den Mand eller Kvinde, der 
ydede en storslaael Gave til en Kirkes Opforclsc eller Udsmykning, 
fik sit Vaabcnskjold malet paa eller i Nærheden af den Bygningsdel
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eller Prydelse, hvortil hans storstilede Gave var ydet. Hvilke Slægls- 
vaabner, der har prydet de tre Piller, er det unyttigt al gætte paa nu; 
kun for den enes Vedkommende kan man med nogenlunde Sikkerhed 
formode, at den har hanret Slægten Kabels Vaahcn, thi Lyder Kabels 
Klike Mette Jensdatter sktenkedc jo en Mængde Gods til Klostret 
netop med Henblik paa Kirkens Fuldførelse. Hele Kirkebyggeriet, 
bande udvendig og indvendig, mna antages at være fuldfort i Tiden 
omkring 1-170.

UDSMYKNINGEN af Kirken har været det næste Krav. Det gjaldt 
ikke alene Kalkmalerier, hvoraf der nu kun findes svage Spor 

i det tidligere Nonnekor; men ogsaa Inventar i kunstnerisk Udførelse. 
1171 har man endnu staaet midt i delle Arbejde; thi Paven udsteder 
da et Afladsbrev til dem, der besogcr Maribo Kirke og bidrager til 
dens Udsmykning10. Til Udsmykningen borte forst og fremmest de 
mange Altre med deres Altertavler, Lysestager og hvad der ellers 
blev skænket til deres Udsmykning med Sager i Guld og Snlv. Saarc 
lidet af alt dette er bevaret, og vor Viden om Kirkens Indre i Katoli
cismens Dage er tilsvarende begrænset. Paa begge Sider af Koret stod 
en Hække Munkestole, og midt i Koret Altret, formentlig med en 
Altertavle, der fremstillede St. Peters Martyrium. Heraf er intet be
varet, heller ikke noget fra de tolv Apostclaltrc paa Kortrappen.

I Nonnekoret hnjl i Kirkens Østende stod Jomfru Marias Alter, 
og Tavlen herfra er bevaret, desværre ikke i Maribo. Det tor for
modes, al den som den pra*gtigstc af alle Tavlerne har gjort Tjeneste 
paa Hovedaltret, efter al Jomfru Marins Alter var nedlagt, sammen 
med alle Sidealtrene. 1(341 blev den aflosl af den nuværende. Maria- 
lavlcn blev derefter solgt til Maribo-Borgeren Jacob Hansen for 50 
Rigsdaler, 16-15 fora-rede han Kirken Tavlen mod at fan en fri Begra
velsesplads, og tre Aar efter solgte Kirken paany den gamle Tavle, 
denne Gang for -10 Rigsdaler. Det var Kansler Christian Friis’ Enke, 
der koble den" og opsntte den i Engestofte Kirke, hvor den fremdeles 
pryder Altret. Tavlen er oprindelig af Kirkens Velgører, Kong Erik, 
skænket til Vor Frue Alter i Nonnckorcl1*. Fr. Beckett har i sit 
Værk om vore Altertavler fra Middelalderen beskrevet Tavlen saalcdes: 
Den bcslaar af el Midterskib med fire bevægelige Fløje. Naar alle fire 
Floje er lukket, ses kun Mnlcricrnc paa Ydersiderne af de ydcrslc 
Floje; men del er umuligt nu at danne sig noget Begreb om, hvad 
de har forestillet. Naar de ydersle Floje slaas tilbage, danner disses
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Mnrm-Tnvlon.

Inderside og de lo endnu lukkede I'lojes Yderside en Hække Frem- 
slillingcr af Kristi Lidelseshistorie, inddelt i .S Billeder. De er uden 
kunstnerisk Værd, grovi udforte, nærmest Karikaturer, der med 
grove Midler fremstiller Bødlerne og de andre slette Mennesker saa 
hæslige som ve) muligt. Disse Billeder sinar derfor i stærk Modsæt
ning til det Indtryk man faar af Tavlen, naar denne er helt opslaact, 
saaledes som den gengives paa hosstaaende Billede.

I Midterpartiet staar Jomfru Marin paa Maancscglet, midt i Sol
glansen. Hun er kronet som Himmcldronning, og paa Ringen om 
den gyldne Krone læses hendes Navn. Hun holder Sceptret i hojrc 
Haand og bærer paa venstre Arm Krislusbarnet. Moder og Barn er 
omgivne af en Krans gyldne Roser og blaa Skyer. Indenfor Rosen
kransen flyver fem Iinglc, der hver bærer et Skjold, hvis Mærker er 
Kristi gennemstukne Hænder, Fodder og Side; i Hænderne bærer 
Englene Lidclscsrcdskabcrnc, Martcrsojlcn, Korset, Eddikcsvnmpcn 
paa Slangen, Spydet og Naglerne. Foroven ses i en Cirkel Gud Faders
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Ilirgiltc-Tavlcn.
Til venstre Midterpartiet i den opslaaede Skabstavle. til hojre Tavlen lokket.

Halvfigur i Skyerne, holdende Jordkloden i venstre Haand, hævende 
den hojre til Velsignelse. Nedcrst paa Tavlen staar to Englc i Kor- 
kaaber og svinger Røgelseskar. Paa Tavlens Sider er anbragt fire 
mindre Figurer; de to mandlige er formodentlig Apostlene Johannes 
og Peter, medens det ikke kan afgøres, hvem de lo Helgeninder er. 
Den fyrstelige Helgeninde til venstre har en aaben Bog i den ene 
Haand og en brændende Kerte i den anden, medens Nonnehclgcn- 
inden bærer et Sværd i venstre Haand og i hojre et Fad, hvorpaa 
ligger et Par Øjne. Dette er ellers den hellige Jomfru af Syrakus, 
Lucias Attribut. Hun var Øjnenes Patroncssc. Men del kan ogsaa 
hentyde til den hellige Birgitte; thi paa hendes Kanonisationsdag i 
Rom blev en blind Kvinde seende.

Paa Sidefløjene ser man foroven paa hojre Floj Kristi Omskærelse. 
Barnet bliver holdt af en Kvinde, Ypperstepræsten er ifort sin Em- 
bcdsdragl. Bag Alterbordet staar en gejstlig Medhjælper, og mellem 
de verdslige Tilskuere, der er opmærksomme ved Handlingen eller 
samtaler, ses to nonncklædle Kvinder.
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Foroven paa venstre Floj ses de hellige tre Kongers Tilbedelse. 
Den .Tidste af dem knæler for Hårnet, som Moderen holder; lian har 
lagt Tegnene paa sin Værdighed. Sceptret og Kronen, fra sig. idet 
han byder Barnet en gylden Kalk. Man ser, at han er kommen 
ridende til Hytten, thi han har Sporer paa I ladene. Do to andre

Konger den ene er Neger Staar 
endnu med deres (laver i I kenderne, og 
hug Maria ses Oksen og Asenet a'dende 
af Krybben. To Kugle ligger paa Hyt
tens Tag.

Korneden paa venstre Kloj ses Ordens- 
stifterinden. den hellige Klara, der, i Til
slutning til Kranl/ af Assisi, i Anret 
1212 stiftede Klaraordenen. Hun staar 
med Monstransen i den luftede hojre 
1 laand, sammen med li af sine Nonner, 
fire beser flittigt, lo og to i én Bog.

Fornoden paa hojre Floj staar den 
hellige Birgitte mod en nation Bog i 
Haanden, formodentlig hendes guddom
melige Aaheuharinger. Andægtig kna*- 
lende og lyttende til hendes Ord om
giver Medlemmerne af hendes Orden 
hende, fem Nonner og seks Prieslemunke. 
Tavlen er for et halvt Hundrede Aar si
den undergaaet en gennemgribende Re
staurering. ved hvilken hl. a. alle Farver 
og nogen Forgyldning er bleven fornyet. 
Desuden har Restauratoren tilladt sig 
den Spas al forsyne enkelte Figurer med 
Skæg. saaledes den ungdommelige Apo
stel (Johannes) i Midterskabel og Yng
lingen til venstre ved Omsk.erelsen. Man 
bar ved samme Lejlighed formodentlig 
ogsaa tilsat enkelte Hænder, saaledes 
Birgittes lmjrc Haaiul, og ombyttet nogle 
Attribulcr. Ogsaa Liliegalleriet, der for
oven kroner Altertavlen, mener Beckett 
er nyt Arbejde. Del er ikke nogen megetAnloniiisTavIcn.
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bulydelig Kunstner, der har udfort denne Altertavle. Stærke Bcvægel- 
ser er ikke lykkedes. Negerkongens ene Ben er blcvcn meget længere 
end det andel. Kvindeskikkelserne er spinkle og svajede soin Siv, 
uden stor Akeentuering af Konncl, og baade Mænd og Kvinder er 
meget troskyldige at se til. Smukkest er de to Kugle ved Marias Kodder.

Altertavlen fra St. Birgittes Alter under Nonnckorcl er ogsaa be
varet og hænger nu i Landemodesalen bag Altret. Det er et yndefuldt 
Billede af den hellige Bir
gitte. Ved hendes Side slaar 
en Blomst og bag hende en 
Bønnebog eller mnaske Aaben- 
baringerne. Billedet, der skal 
va>rc det ældste kendte Lær- 
rcdsmalcri i Danmark, er 
holdt i lette, lyse Farver.
Skabsdørene har enkle, stil
færdige Udsmykninger.

Af Tavlerne fra de mange 
Sidealtre er kun en bevaret.
Det er den hellige Augusti- 
nus, under hvis Orden Bir- 
gitlincrordenen jo officielt 
sorterede. Tavlen er som de 
andre en Skabstavlc. Midter
partiet er et Billedskærcrar- 
bejde, der viser den hellige 
Augustinus i Bispeskrud.
Skabsdørene har været pry
det med Malerier, hvoraf der 
nu kun er lidet tilbage.

Om alle de andre Altre ved man som sagt intet, ja, man kender 
end ikke deres Antal. Bent glimtvis moder man et Navn, som f. Eks. 
da der var Strid om Jord til Gud Faders Alter og om Messen for 
St. Annie Alter, eller da der 1493 blev skænket en Gaard til Si. Mariæ- 
Magdalcnc Alter, eller da Eskild Gove 1505 blev licgravet for St. 
Joachim Alter**. Ialt har der maaske været 10 Sidealtre, 5 paa hver 
Side, del er nemlig det Antal, der er Plads til, hvis man tænker sig 
et Alter anbragt udfor hvert ledigt Mellemrum i Pillcrækkcn; del 
østligste Fag var jo dækket af Nonnekoret, og Apostclaltrcnc paa

Krucifikset.
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Kortrinene optog jo det meste af Pladsen under de to vestligste 
Hvælvinger.

Foruden de gamle Altertavler ejer Kirken endnu el Par Minder fra 
Katolicismens Dage. Paa Altertavlens Bagside hænger et stort Kruci
fiks, der i realistiske Træk fremstiller Kristi store Lidelser paa 
Korsel. 1818 blev Krucifikset efterset og oppudsel, og man fandt da 
i Kristusfigurens Hyg en Del Relikvier, bl. a. et Stykke af den Svamp,

Kristus drak liddike af, da han 
hang paa Korsel, en Splint af den 
Port, han gik igennem paa Vejen 
til Golgata. og flere smaa Stumper 
Ligkhede, deriblandt et af Si. Pe
ters. De hænger nu i en glasda'kkel 
Hamme i Landemodesalen. Det tor 
antages, al den sidste Gencralkon- 
fessor efter Reformationen har 
valgt Gemmestedet i Korsel for 
al sikre Relikvierne mod Tilintet
gørelse. 1 den katolske Tid blev de 
sammen med andre kostelige Skat
te opbevaret i Klostrets sikreste 
Gemme og kun laget frem ved høj
tidelige Lejligheder til Beskuelse 
for det betagne Folk. hvis Gavmild
hed skulde oges ved det sjældne 
Syn af disse hellige Ting, og Rcli- 
kvigaver til Klostret var derfor over

ordentlig velsete. Klostret har sikkert ejet langt flere end de her be
varede. Givernes Navne er skjult i Mørket, der dækker saa meget af 
Klostrets Historie. Der foreligger kun en Meddelelse om, al Kong 
Hans 1-187 fik pavelig Tilladelse til ved sin Knpellan at fore Relikvier 
fra Scafa culi i Rom til Maribo". 1 Landemodesalen hænger endvi
dere cl Rogclseskar fra Kirkens katolske Dage.

Paa Oslgnvlcns Ydermur er indsat en Krucifikssten af en helt anden 
og sikkert meget ældre Type end Krucifiksel bag Altret. Det er groft 
og naivt, uden Spor af Lidelse i Trækkene. Skikkelsen er spinkel og 
omgivet af alle de Redskaber og Ting, hvormed Kristus blev pint og 
haanet. Spyd og Knut, Slangen med Svampen m. ni. 1 Stenen er et 
cirkelrundt Hul som i en Mollesten.
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Mnrgrclhobægcrcl.
Kiler Maitnu» l'd cm iw  Tnutinfi i N«tionalmiueet.

Sua er der endnu kun at nævne del pragtfulde Margrcthcbægcr, 
del er en Kalk, som Dronning Margrethe har sk.ænket en anden Kirke 
— mnaske Vadslenn — og som derfra er foræret Maribo Kloster. 
Kalken er af svært forgyldt Solv: del er muligt, at selve Bægcrskaalen 
er fornyet; men Koden er oprindelig og er unægtelig den interessan- 
tcstc. I Hulningen under Foden findes i rod Kmaille og Guld el M 
med Krone over. Oversiden af den sekstungede Fod er ved et Stjcrnc- 
baand delt i seks rigt ornamenterede Felter, der hver især i en Mc- 
daillon hærer et Billede af Jesu Lidelseshistorie. Billcdrækken be
gynder med Jesu Bon i Gelzemanc Have og ender med, al Maria 
sidder med hans afsjælede Legeme over sit Fang.

Rcformationslidcns Billedstormere i Frue Kirke i Kobenhavn har 
ikke fundet Efterlignere i Maribo. Altrene med deres Billeder fik 
Lov at staa i over tredive Aar, og forst 1570 blev del sidste over
flødige Alter afskaffet. Naar der trods denne overmande fredelige 
Afvikling er bevaret saa lidt af Birgitlincrkirkens Minder, skyldes 
del ikke Udryddelscslysl, næn Ligegyldighed: ingen har haft Interesse 
af al bevare del, og lidt efter lidt er det spredt eller gnact til Grunde.
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I '" l"  v . IMulli

Udsigt ovor Somlorso fra Domkirkens nordvestre Hjnrnc 1930.

Bykirke — Domkirke.

OVERGANGEN fra Klosterkirke til Bykirke faldt i to Tempi, 
markeret ved Aurstnllene 155)0 - 1621.

Landsbyen Skimmingc var Kirkeby, for Klostret blev bygget, og 
havde sin egen lille, tnarnlose Kirke, lig adskillige af vore endnu 
bevarede smaa, gamle Landsbykirker. Og Skimminge Kirke vedblev 
ogsaa efter Klostrets Oprettelse at være Ilyens Kirke, hvor en af 
Klosterbrodrene forrettede Gudstjenesten. 1 Klosterkirken havde 
Borgerne intet al gorc uden ved de mange i el ¡giose Fester og Optog, 
som Katolicismen bod Folket.

Klosterkirken vedblev ogsaa efter Reformationen at v;ere Kloster
kirke, men blev dog ved Sondagsgudstjcneslernc besogt af Byens 
Folk (hvilket blandt andet fremgaar af Bemærkningen i Kancelli- 
brevet af 1583 om, al Folk nede i Kirken gjorde Nar ad .lomfruernes 
Sang), hvorimod Borgerne ved Daab, Bryllup og Begravelser o. s. v. 
var henvist til deres egen lille Sognekirke. 155)0 hrtendtc det meste 
af Maribo, ogsaa Landsbykirkens Tag og (ivrige Træværk br.endte. 
saa kun de sværtede Mure stod tilbage; den blev aldrig Kirke mere, 
og Borgerne henvistes til at soge Klosterkirken; men del skele paa den
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mærkelige Maade, at man delte Kirken mellem Klostcrjomfrucrnc 
og Borgerne. Jomfruerne beholdt det gamle Kor i Kirkens Vestside 
for sig selv, hvor de daglig kunde læse og synge deres Salmer, og til 
Borgerne indrettedes et nyt Kor i Østenden nf Kirken, der sanlcdes 
panny fik to Kor ligesom i Katolicismens Dage. Den Gang var det 
Nonnerne, der holdt til i det osllige Kor, Nonnekoret, medens Mun
kene havde det vestlige Kor. Nu blev det Jomfruerne, der fik Vest- 
koret, som af den Grund ofte kaldtes Jomfrukoret, cl i Forhold til den 
oprindelige Kirkeordning meget misvisende Navn, der har holdt sig 
helt op mod vore Dage og skabt nogen Forvirring. Pulpituret ved 
Øslgavlen, der havde gjort Tjeneste som Nonnekor i Katolicismens 
Tid, blev nu fjernet med Undtagelse af Lægteren over Munkegangen 
tæl op mod Ostgavlen, og paa Gulvet opbyggedes cl Kor, der ligesom 
Veslkorel var hævet nogle Trin over Skibets Gulv. Byen fik ogsaa sit 
eget »Klokkclaarn« i Form af en Udbygning paa Kirkens oslre Gavl; 
noget i Retning af en «Stærekasse«, som hvilede paa lange Bjælker, 
der gik ind over Hvælvingerne og var fastgjort her. I denne »Udbygt«, 
som den kaldtes, anbragtes to Klokker med nedhængende Reb, saa 
Klokkeren kunde stan nede ved Kirkegavlen og ringe.

Ved Klostrets Opha'velse 1621 blev Klosterkirken helt og fuldt Bv- 
kirke; men Overdragelsen til Byen skete paa en Maade, der nødven
digvis inaaltc fore til Forfald. Byen fik kort og godt at vide, al den 
fremtidig som andre Købstæder inaaltc vedligeholde sin Kirke og 
lonnc sin Præst. Begge Dele havde hidtil paahvilcl Klostret*. Nu 
lagde man denne Byrde paa Byen samtidig med, at man ribbede 
Kirken for alt, hvad den og Klostret tidligere havde ejet i Fælles
skab. De andre Kobstadskirkcr havde gennem Tiderne samlet Midler 
af de Gaver, Borgere havde skænket dem. Maribo Kirke havde der
imod ingen betænkt med noget som helst. Kirken var rig nok; thi 
Klostrets vidtstrakte Besiddelser var jo i sin Tid skænket Kloster 
og Kirke i Forening. Nu lod man hele den store Jordrigdom overgaa 
til Soro Skole. l)e fattige, der hidtil var blevet underholdt af Klostret, 
blev der anvist en Del af den Forpagtningsafgift, Byen skulde svare 
af Kloslerjordernc; men Kirken havde Regeringen ikke tiltænkt noget. 
Man nøjedes med at »forære* Byen den mægtige Kirkebygning blank 
og bar. Med svære Beklagelser modtog Borgerne Meddelelsen om 
denne »Gave«. De hævdede med Rette, al Kirken var alt for stor til 
den lille By, al dens Vedligeholdelse vilde blive meget kostbar, og at 
Besværlighederne med al skaffe Midler dertil vilde blive meget store,
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ja i onde Tider uovervindelige. De lo Mænd — Hovedsmanden paa 
Vordingborg Palle Rosenkranlz og Forstanderen paa Soro-Skolcn 
Hans Stacffensen — der paa Regeringens Vegne forhandlede med 
Rorgerne, havde ikke Fuldmagt til al bevilge dem noget til Kirkens 
Vedligeholdelse; men de lovede at forebringe Kongen Borgerskabets 
Bekymringer. Resultatet blev ret magert. Kongen bevilgede for det 
forslc den daværende Kapellan G Pund Korn (21 Tdr.) aarlig af det, 
Byen gav i Afgift for Jorderne. Nanr Embedet blev ledigt, skulde der 
ansættes en ugift Kapellan, og de 6 Pund Korn skulde saa gaa til 
Kirkens Vedligeholdelse. Denne Bestemmelse fik Kirken aldrig nogen 
Nytte af: de >6 Pund« tilfaldt stadig Præst eller Kapellan. For del 
andet bevilgede Kongen Kirken noget af Jordafgiften. Hvor meget 
blev ikke fastsat; det skulde Soro-Skolens Forstander drofte med 
Borgerskabet*. Der findes ingen Papirer med Oplysning om den Af
tale, der blev Resultatet af denne Droftclse men det maa være denne 
Ydelse, der i Kirkeregnskaberne er opfort som 7 Tdr. Landgildekorn. 
Priserne, som dette Korn indbragte, var naturligvis stærkt varierende; 
men Gennemsnittet i de følgende Par Hundrede Aar kan vel sjettes 
til ca. »0 Rigsdaler aarlig, og del skulde jo ikke række vidt. I Syns
forretningerne 1621 hedder det, at Klosterkirken er en stor, skon 
Bygning »med al Tilbchoring vel ved Magt holden og for faa Aar 
siden med nyt Stentag forsynet, hvilket dog formedelst sin Højhed 
er meget besværlig ved Magt at holde«4. Det var altsaa en velholdt 
Kirkebygning, Byen overlog, og i de Aar, som fulgte efter 1621, gik 
det da ogsaa helt godt. Byens Raad bevilgede, hvad der var nodven- 
digt, og Borgmcslcrenkcn Margrcllc Albrctsdaltcr testamenterede den 
1657 et Tusind Rigsdaler. 1 hendes Gavebrev skriver hun bl. a.: Da 
jeg er en enlig Kvinde uden Børn, giver jeg af el kristeligt betæn
kende og godt Gemyt til Maribo Kirke »et Tusinde cnckcndc Rigs
daler in Specie«, der først skal »antages og paatalcs naar Gud ollcr- 
mægtigste mig fra denne elendige Verden haver lieden kaldet. De 
1000 Rigsdaler skal annammes af de bedste og visscste Penge, som jeg 
paa Rente iblandt Adelen haver bestaaende«. Videre hedder det i 
Brevet, at Øvrigheden skal sørge for, at Pengene altid staar sikker! 
hos en Adclspcrson, at Renterne rettidig indkræves og anvendes til 
Kirkens Gavn og Bedste. Dog skal Kirkeværgerne sørge for, al hendes 
og Borgmester Soffrcn Soffrensens Grav altid vedligeholdes og ikke 
»tilstede nogens Lig, i hvo de være kunde, i samme vores Begravelse 
at ncdcrsætlc«. Borgmester og Raad skal — som kristen Øvrighed paa
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Midterskibet scl mod Ost 1936.
Foto V. I ’ju lli.

Stedet — sorge for, at Fundatsen bliver overholdt. saa hedder del 
sluttelig: Til Brevets »videre Bekræftelse haver jeg trykt min salig 
Husbonds Signet hængende her neden under, og med min egen Hannd 
underskrevet og venligen ombedt ærlig, vise og velfornemme M.-end 
Jacob Jensen, Borgmester udi Maribo, Peder Henriehsen, Petter Vil- 
lumscn og Hiilehrand Hillehrandsen, Baadm:end her sammesteds 
med mig til Vitterlighed underskrive. Aclum Maribo den tstc Januar 
1057*. De nævnte Ma*nds Underskrifter slaar ogsaa under Dokumen
tet ved Siden af hendes egen5.

Bortset fra et Par Sinaagaver paa cl halvt Hundrede Rigsdaler blev 
Margrctle Albretsdaller desvierre den enlige Svale, der ikke kunde 
gore den fattige Kirke rig. Da Svenskekrigen havde bragt Ulykker og 
Tab over By og Borgerskab, kom det storladne Bygningsværk hurtigt
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ind i cn nedværdigende Trængsels- og Forfaldsperiode, som varede 
omtrent hnlvlredic Hundrede Aar.

Kirken var henvist til i Hovedsagen al skaffe sine Indtægter gen
nem Leje af Stolestaderne i Kirken og Salg af liegravclsesstcdcr i 
Kirken og pan Kirkcgaardcn.

STOLESTADERNE blev fra forstc l-'ærd bori fæstede, d. v. s. cn 
Mand lejede de nødvendige Pladser til sig og sin Familie for 

Livstid mod en Fæsteafgift cn Gang for alle. Det gav undertiden ved 
Dodsfnld eller Bortflytning fra Byen Anledning til Tvivl og Strid 
med Sagens Indankning for Biskop og Stiftamtmand. 1748 gik man 
derfor I>orl fra denne Ordning og over til at lage en aarlig Leje
afgift. Den nye Ordning var naturligvis cn Uretfærdighed mod dem, 
der havde lælall Fæste en Gang lor alle og nu ligefuldt skulde betale 
Aarsafgifl. 1 de Bemærkninger, hvormed Kirkebestyrelscn ledsagede 
del til kgl. Approbation indsendte Forslag, ¡modegik man pan For- 
hnand Oppositionen herimod ved al skrive: »Lad være at nogen kan 
beranhe sig paa, al de enten haver kobl eller fæsted de Stader, de nu 
haver, san kan delle efter vor Mening ikke kuldkaste denne vel
menende, lovlige Forretning«, der giver Kirken cn fast stnncndc Ind
tægt aarlig.

Stolene var i Hovedskibet placeret paa begge Sider af cn Midter
gang, Kvindernes pan den nordre og Mændenes paa den sondre Side. 
Ved el Stolestade var da al forstaa, bande en Plads paa den mandlige 
og cn paa den kvindelige Side. Den yderslc Plads var den fornemste 
og kostede for de forste 15 Stolerækker 1 Rigsdaler aarlig, den næste 
5 Mark, san 4 Mark 8 Skilling, 3 Mark 8 Skilling og 2 Mark 8 Skil
ling, endelig kostede de lo inderste Pladser henholdsvis 2 Mark og 
1 Mark 8 Skilling. Sidstnævnte Pris gjaldt for alle Inderpladser hele 
Kirken over, hvorimod de yderslc Pladser faldt i Pris efter Stolenes 
incrc eller mindre fornemme Plads. I Rækkerne 1G—20 kostede Ydcr- 
pladsemc 4 Mark, i Rækkerne 21 og 22 kostede de 3 Mark 8 Skilling 
og i Rækkerne 23 og 24 kun 2 Mark og 8 Skilling. l)c allcrforstc 3 
Rækker var forbeholdt dc militære og civile Einhcdsmænd. som havde 
dem gratis. »Under det nordre Lægter« d. v. s. i det nordre Sideskib 
op mod »Munkegangen«, var 4 »indcluktc Stole« eller Loger, og under 
»det sondre Lægter« cn, som bestemte Familier havde koht Plads til 
og fanel Lov til selv al opfore mod en aarlig mindre Afgift. Endelig 
fandtes der paa Hjorncmc yderst i Jomfrukoret to Stole, »Pulpituret
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kaldet«, de skulde hver koste en Rigsdaler aarlig; men for Øjeblikket 
var der ingen Lejer til dem. Men bortset fra disse faa Tilfalde var 
Stolestaderne ikke tildelt enkelte Personer, men derimod bestemte 
Ejendomme i Uyen, saaledes at Stolen fulgte med Huset, nanr dette 
skiftede Ejer. Derved undgik man, som Kirkcbcslyrclsen ogsaa frem
forer i sine Bemærkninger, den stadige Strid om Kirkestole, hver 
Gang nye Familier kom til Byen eller blev stiftet. Bonderne og Ilus- 
mændene i Landdistriktet log man ikke meget Hensyn til; de lætalte 
deres Tiende til Kirken, men gav ikke noget for deres Pladser. Del 
hedder i Reglementet: »Hvad Revshale Bondcr og Husmænd anbe- 
langcr, da kan Mændene som sædvanlig gaa pan det sondre Lægter 
eller de derunder befindende Stole, og deres Hustruer og (andre af) 
det Kon gaa at sidde under del nordre lægter som allclidcr saaledes 
har været brugelig. Paa samme Maadc kan der og forholdes med de 
trendc Husimend ved Ladegaardcns Marker og deres Familier samt 
Ladefogden, der holdes pan l*adegaardcn*. Betalingen for samtlige 
Kirkens Stolestader androg ialt 65 Rigsdaler I Mark og 2 Skilling, 
hvortil saa kom den uopgjorte Indlagt for de »indelukte Stole«, der 
vel har andraget omkring en halv Snes Rigsdaler oin Aaret.

De fattige fik ingen Stole; de maatle nojos med nogle »Skamler« 
(Bænke uden Rygstød) i Kirkens bageste Hjorncr. De fik trostc sig 
med, al de ligefuldt i Kraft af Skriftens Ord var Himlen nærmest.

BEGRAVELSERNE gav som Regel storre Indtægt end Stolesta
derne. Ogsaa her dominerede Fornemheden i Plads og Pris og 

gjorde den skonne Talcmaadc om Lighed efter Doden til Skamme. 
Den Takst, der blev fastsat ved Overtagelsen 1621, holdt sig for Kir
kens Vedkommende ret uændret, saa længe Skikken med Begravel
ser i Kirkegulvet fastholdtes. Da der 17-19 ogsaa fastsattes nve Bc- 
gravclscstakstcr, blev de gamle Takster inde i Kirken da ogsaa uæn
dret. 1ste Klasse var Midtergangen fra Prædikestolen op til Kordorcn: 
den kostede 8 Rigsdaler for hvert Lig. 2den Klasse var Midtergangen 
fra Prædikestolen og ned ti) Jomfrukoret; den kostede 6 Rigsdaler. 
3die og 4de Klasse var nordre og sondre Sidegang; de kostede 4 Rigs
daler. 5lc Klasse var i Allcrkorct, den kostede 10 Rigsdaler og var all- 
saa den fornemste. 6te Klasse var i Jomfrukoret udenfor I^andemodc- 
salcn, den kostede 6 Rigsdaler. 7de Klasse var de murede Begravelser, 
hvortil der var givet Tilladelse ved særlige Resolutioner, og hvor 
Priserne fastsattes i hvert enkelt Tilfælde.
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Erhvervelsen af disse »Familicbegravelscr« i Kirken anføres i Regn- 
sknliernc, f. Kks. 1635 gav Hans Jensen Drucken 50 Daler for et 
Lejersted under den nordre Hvælving n:esl op til Joinfrukorcl for sig, 
Hustru og Born. 1613 gav Kilen Andersdalter 50 Daler for en til
svarende Begravelse. N'aar Gravene senere skulde nalmes for Ned
sættelsen af et Lig, kostede det som Regel en halv Snes Daler, desuden 
Penge for Klokkeringning og som særlig Gave undertiden et Par 
Vokslys (il Altret. F. Kks. 1651 for salig velbyrdig Fru Klse Kaas’ 
Ligs Ncdsa’ltclse saml for alle Klokker 15 Daler og el Par Vokslys 
paa Altret. 1612 8 Daler for at aabne Borgmester Soren Sorcnscns 
murede Grav.

Allcrdyresl var naturligvis de hvælvede Gravkamre under Jomfru- 
koret og de Gravkapeller, rige Adelsslægter byggede op til Kirken. 
I6S0 afhændede Kirken f. Kks. den ene Part af »en ode Kælder un
der Jomfrukorel« paa den nordre Side nærmest Skibet; denne Part 
bar sammen med den anden Part af bemeldte Kælder »vanet brugt 
(som Gravhvælving) til Maribo Kloster, mens del var ved Magt, men 
bar nu en rum Tid ligget ode«. Kuberne var Ridefogden over Nykø
bing Amt Hans Jensen Slcnholt og hans Svoger »Enkedronningens 
Pcnsionarius over Maribo Kloster Amt« Henrik Sørensen Rye. De 
fik Tilladelse til al indrette Kaddcrcn til Begravelse og lave en Dor 
dertil i del ene Hjorne af Hvælvingen »med 3 Trappetrin af Mur op 
til (tæt ved) Jomfrukoret«, dog maaltc ingen af de derværende Begra
velser forstyrres eller Kirkens Fundamenter skades. For denne Begra
velse skulde de betale 100 Slettedalcr rourant og 10 Sleltedalcr for 
hver Gang Begravelsen nnbnedcs til Lig, dog ikke for Henrik Ryes 
salig Hustrus Lig, »som i Kirken henstaar«. 22. Maj samme Aar fik 
Slcnholt og Rye Bevilling til, al deres Lig, hvor de end dodc, niaatlc 
fores til Maribo. Tilladelsen til at lave Bcgravelseshvælvingen en Ad
gang fra Skibet nma formentlig begrundes pan følgende Maade. 1 Klo
strets katolske Tid var disse Gravhvælvinger Begravelse for Klostrets 
Abbedisser og Confessorer. Adgangen til Hvælvingerne, der ved en 
Længdemur var delt i to nordre og to sondre Hvælvinger, var ude
fra, henholdsvis fra Nonncgaardcn og Munkcganrdcn. »Den ene Part 
af den ode Kælder«, her er Tale om, er den inderste af de lo nordre 
Hvælvinger, den skulde nu skilles fra den ydre Hvælving, hvortil 
Adgangen udefra var, og da Kobcrnc maaltc have Adgang til deres 
Begravelse, gav man dem Tilladelse til al lave en Nedgang fra Skibet 
med en Trappe paa tre Trin ved Siden af Jomfrukorel, hvilket var ulige
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nemmere end al gennembryde Korels udvendige Grundmur og ind
sætte cn Dor — og saa var en Nedgang fra selve Kirken endda langt 
fornemmere. Paa Sydsiden af Koret var cl Ligkapel for Familien 
Stcensen paa Grimsted (Frcdcriksdal). Ifolge Rcscn henslod lier cn 
Ra'kke Kister med folgende Inskriptioner: Christopher Stccnson til 
Grimsted. fodt paa Stcnsgaard (Langeland) 1593 ■) 15. December 1657, 
hans Hustru Fru Berille Mormand fodt paa Bramslokke 2. September 
1595 + 1958, Erik Stcensen ihjclskudt af Aschcnhcrg paa Nykøbing 
Slot 1646. Knud Stcensen, Captain, dodelig saaret ved Frederiks- 
oddes Indtagelse + 7. Februar 1958. Jomfru Birgitte Slenoe + 1836. 
Denne Liste indeholder dog vist flere Fejl. Den stemmer ikke med 
den autentiske Liste over Begravelserne i den Slecnsenskc Kapel ved 
Sollested Kirke* **)). I9S9 betaler Familien Stcensen 5 Rigsdaler for Ned
sættelsen af Oberst Hans Slcensens og hans Frues Lig i deres »fæ
drene Begravelse«. 1790 blev dette Kapel overladt Dr. Halin*’).

1093 betaler Fru Dorthe Schou (Havlykkegaard) 30 Rigsdaler for 
et Begravelsessled under Jomfrukoret. (Hendes Lig blev 1. Juli 
1701 nedsal deri.) 1099 betaler »Hendes bojgrevelige Naadc« Leo
nora Christina 30 Rigsdaler for sil Begravelsessled i Kirken, og 
0. April 1098 betales 10 Rigsdaler for al aabne Begravelsen (il 
hendes Lig.

1705 betaler Kirken I Rigsdaler 8 Sk. (foruden Kalk og Haandvær- 
kere): »For Grevinde Ulfclds Begravelsessled al lade omlægge og 
nogle Steder opfylde og mure«.

Foruden del Slecnsenskc Kapel var der endnu el lille, grundmuret 
Kapel ved Kirkens Oslgavl. Det blev cn Tid lang brugt til Kalklms, 
senere blev det erhvervet af Købmand Reimer. Naar det er opfort, 
vides ikke. Begge Kapeller blev 1812 splgl til Nedbrydning.

Om Betaling for de borgerlige Begravelser i Kirken her nogle Eks
empler:

1037 betaler Byfoged Christen Hansen fur hans Hustrus Lejcrslcd 
1 0 Daler, næste Aar del samme for hans Moders. 1. Januar 1038 ind- 
gaar 15'/» Daler for Jacob Lauritzcns Lejcrslcd. 1013 indgaar 15'/, 
Daler for Raadmand Jacob Hansens Hustrus Lejcrslcd. 1015 betaler 
Kirkeværgen Peitcr Williamson 15’/, Daler for sin Faders Begravelse 
»med alle Klokker«. 1016 betales 15'/, Daler for Christen Hansens 
Lejersted »ved Adelens Stol« og for alle Klokker. 1053 indgaar 16

*) Sc C. C. Ilnugncr: l.ollnndj Sonder Herred Side 135—37.
**) Sc Efterskriften Side 217.
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Daler for salig Borgmeslcr Jens Pedersens murede (irav, desuden 3 
Daler for alle Klokkerne. 1656 for salig Borgmester Niels Ifverscns 
Lejerslcd ¡•Midtergangen ved Koret og alle Klokkerne 15 Daler.

Folk, der ikke havde Rand til en Grav i Kirken, blev begravet paa 
Kirkegaarden. Ved Takstrcglcinentet af 1719 blev den ved nedram
mede og mimererede P.t Ic inddelt i 6 Klasser: ile nærmest Kirken var 
de dyreste og kostede 4 Mark. Prisen faldt derefter med 8 Skilling 
for hver Klasse, indtil den ved femte Klasse var nede paa 2 Mark. 
Gtc Klasse var »Rcvshalcjordcn«, der kostede I Mark og 8 Skilling. 
Alle disse Priser bande i Kirken og paa Kirkcgaarden gælder for 
»voksne Lig«, Rorn under I I Aar kom i Graven for halv Pris.

Reglementet fastsatte ogsaa nye Priser for Klokkeringning; de var 
betydelig under den Pris, der fastsattes 1022; nemlig 8 Mark for alle 
Klokkerne og for »halv Klokker« I Mark. Hertil man ganske vist be
mærkes, at man i 1G22 havde fire Klokker, 1719 kun 3; men alligevel 
vnr Taksterne betydeligt lavere.

Udgifterne ved Begravelsen af de fattige, der ikke havde efterladt 
sig noget til en hæderlig Begravelse, maatte Kirken afholde. Stor 
Stads blev der da heller ikke ud af det: den billigste Krog paa Kirke- 
gnarden og cl Par Mark til Brædder og Som var alt. En Flothed som 
Klokkeringning var der naturligvis slet ikke Tale om.

1820 fik et Forslag om nye Takster for Begravelser, Klokkeringning 
in. nt. kgl. Stadfæstelse. For Kirkegaardsjord af 1ste Kis. skulde be
tales 4 Rigshankdalcr, for 2den Kis. 3 Rbd., for 3die 1 Rbd., for Ide 
2 Mark og 8 Skilling, for 5le 2 Mark og for Rovshalcjord I Mark 8 
Skilling. For Ringning med alle tre Klokker 6 Rigsbankdaler og for 
2 Klokker I Rbd. For Benyttelse af Ligklædet Nr. 1 skulde betales 
4 Rbd., for Nr. 2 t Rbd. og for Bispckaabcn 3 Rbd.T.

— De Indtægter, Kirken saaledes rnadede over, gik til den daglige 
Drift; nu og da kunde der opspores et lille Overskud, men saa snart 
Ekslrakrav meldte sig, resulterede det øjeblikkelig i Underskud. 
Midler til en blot nodtorftig Vedligeholdelse af den store Bygning 
var aldrig til Stede; der skulde altid ligges eller iaancs.

REPARATIONERNE blev som ventet mange og kostbare, men gik 
i de forste gode Aar for sig uden Ve og Klage. Det nye Tag, som 

Synsforretningen af 1621 omtaler, bestod af de saakaldte Hulsten, der 
maa have haft sine store Mangler, thi allerede 1G34 begyndte man en 
Omlægning af Taget og erstattede Hulstenene med Tagsten (Vingc-
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sien). Der gik 20 Aar, for denne Omkegning var fuldfort; antagelig 
vilde man have solgt Hulslenenc eftcrhaandcn, inden man gradvis 
hyttede dem om med de nye Sten. Ogsaa Støttepiller, Mure og Vin
duer krævede stadige Reparationer. Endelig var der »Klokkehuset« 
eller »Udbygten« paa ostre Gavl, som paa Grund af sin upraktiske 
Konstruktion led meget under Klokkeringningen og stadig maaltc re
pareres. 1011 maatle man endog helt forny det; hertil medgik hl. a. 
6 Bjælker af 10 Alens Længde til Klokkerne at hænge i, og 2 Bjælker, 
12 Alen lange, til yderligere Afstivning af Klokkehuset. Den store 
Længde var nodvendig, for al Bjælkerne kunde naa saa langt ind over 
Hvælvingerne, al Trykket af Klokkehusets Vægt blev formindsket 
det mest mulige. Allerede 1052 var hele Kirkebygningen alter stærkt 
i Forfald. Kongen skriver i den Anledning til Hovmester Falk Goyc 
paa Soro, at da Kirken skal være meget broslfældig og Borgerne i 
Maribo ikke er ved Midler al kunne reparere den store Skade, skal 
han lage gode Mænds Syn paa Kirken og lade dem vurdere, hvor 
meget del vil koste at afhjælpe de Broslfældighedcr, som uomgænge
lig skal repareres, samt undersoge, hvor vidt nogle af Kronens om
liggende Kirker er ved Midler, saa de kan hjælpe Maribo'. Det 
allcrnodvendigstc er vel herefter blevet gjort, men næppe heller 
mere.

Af de talrige Reparationsarbejder, Kirkens Regnskab udviser, skal 
nogle af de slorslc omtales. 1071 var det for Alvor galt med Kirkens 
Mure og Stotlcpillcr. Borgmester Jacob Jensen samt Raadmændcnc 
Hillcbrand Hillebrandsen, Peder Nielson og Gilbert Andcrson ind
gav da Ansøgning til Kongen om Tilladelse til i det nedrevne Klosters 
Murrester al lage de nodvendige Sten til Reparation af Kirkens Mure 
og Piller. Amtmanden, Etalsraad Lcrchc, attesterede Rigtigheden af 
det anførte og lilfojcdc, at af de Sten, Hs. Maj. for lo Aar siden for
undte ham*), stod endnu henved 10,000 paa Stedet, og de af dem, 
han ikke fik Brug for, vilde han overlade Kirken mod, at han fik 
Godtgorclsc for sin Udgift med at bryde og rense dem. Klostcrforpag- 
teren Jens Clausen fik derefter Brev om, al Kirken kunde overtage 
de af Lcrchc tilbudte Sten og iovrigl i Kloslcrgrundcn oplage, hvad 
de yderligere behovede*.

Alligevel kom der ikke Gang i Arbejdet; thi Borgmester Jacob Jen
sen var blcven syg og umedgørlig og vilde ikke aflevere de fornodne

•) Til Opførelsen nf Vnnbcnstcd Kirkes Tnnni.
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Penge af Kirkens Midler. Amtmanden og Biskoppen klagede snn over 
linni lil Kongen. De skrev, al Kirken var saa hroslficldig, at del ikke 
i Længden kunde forsvares, al en saa herlig Bygning skulde liell 
forfalde, saa niegel mindre som Kirken selv havde Midler og Forraad 
lil sin Reparation, idel man havde opsparet Benlerne af Margrcllc Al- 
brclsdatlcrs Tcslamcnlgave. Man havde ladet Kirkens Brostfældighcd 
besigtige, gjorl Overslag pnn Materialer og akkorderet med en er
faren Mester, der nu i Foraarel 107o skulde foretage Reparationen. 
Han havde faacl en Sum Penge paa Haauden og var allerede ankom
met med sine Folk; men Borgmester Jacob Jensen gjorde Kirken 
stor og uforsvarlig Skade ved at forhindre Arbejdets Fortsættelse. 
Han har, hedder det. nu »i saa mange Aar siddet med Renter nf 
Kirkens Penge og vil nu hverken betale Rente eller Renters Rente«, 
skonl Fundatsen bestemmer, at forfaldne Renter straks skal siettes 
paa Rente igen med mindre de anvendes«. Alligevel vil Borgmesteren 
ikke udlevere noget; hverken Penge eller Gavebrevet. Kirkens Midler 
er saaledes lidet forvaret, og sierlig da Borgmesteren er stadig syg 
og ikke vil slippe derfra med Livet. Derved bliver »Kirkens Arbejde 
forhindret, den bekvemme Tid forlober og Arbejdsfolkene opholdes«. 
De androg derfor om, at Borgmesteren mnatte faa Ordre til at udlevere 
Kirkens Penge og Dokumenter og »gore Rigtighed og Regnskab for 
dens Midler«1*. Amtmand Lcrchc fik snn Ordre til at gaa strengt i 
Rette med Borgmesteren og lilholdc ham al punge ud med, hvad han 
havde tilbageholdt af Kirkens Midler og udlevere Breve og Regn- 
skalær. Han adlod kun tildels Ordren. Hans Dod indtraf sidst paa 
Aarcl, og der blev rejst Sag mod Boel til Udbetaling af manglende 
Penge i Kirkebeholdningen. Ved en Kommissionsdom, der senere 
blev stadfa'stct af Højesteret, domtes Boet lil at betale Kirken 101 
Rigsdaler og 5% Mark".

Stenene slap Kirken allsaa billigt til, incn Kalk, Grus og Tommer 
skulde der ogsaa skaffes, og lier var Transporten det v.ærsle, og der
for sogie man al slippe let fra det. Kirkeværgerne Jacob Ibscn og 
Jochum Royckc indgik til Kongen med en Ansøgning, hvori de er
klærede, at det vilde falde Borgerne helt tungt og næsten uoverkom
meligt selv at hente disse Materialer, hvorfor de ansøgte om, at det 
nmatte blive paalagl Maribo Klosters Bønder al hjælpe lil med at 
hente det fornødne Kalk og Tommer. Flalsraad Lcrchc paalegnede 
Ansøgningen og bevidnede, at Borgerskabet var meget forarmet. At 
de arme, misbrugte Ilonder havde det endnu værre, loges der intet
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Hensyn til, og Klostrets Bønder fik Ordre til at komme Borgerne til 
Hjælp med den paakrævede Korsel” .

10951 var del igen galt med Klokkehuset; det rystede, naar Klok
kerne gik, og Folkene, som skulde ringe, »slaar meget bange under 
Taarncl, naar der ringes for vor salig Konge« (Christian V). Klokke
huset inaulte saa afstives med Jernankre for at forhindre, at det hele 
styrtede ned i Hovedet paa Ringerne1*.

Med selve Kirkebygningen kneb det bestandig; de Reparationer, der 
foreloges, var næsten altid Lapperier, og det store Bygningsværk gik 
mere og mere i Forfald. 1721 skrev Kirkeværgen til »Kirkens høje 
Patroner« (Bisp og Amtmand), om de dog i Tide vilde betænke, hvad 
gores kan for al holde Kirken vedlige; thi den forfalder mere og mere 
Aar for Aar, og del er rent ud al befrygte, al »den l'dbygt paa Kirken 
ud til Kirkegaarden. Klokkerne ha-uger udi, vil nedfalde, for man ved 
deraf, hvilket jeg underdanigsi forhen Deres Højærværdigheder haver 
tilkendegivet«. Han vil gerne begge Penge ud (il Reparationerne, naar 
han var sikker paa at faa dem igen'*. Men Kirkens »lioje Patroner« 
ses ikke at have taget Hensyn hverken til Advarslen eller Tilbudet. 
Del blev ved al gaa paa samme Vis; man lappede for 20 Daler her og 
100 der — men lige lidt forslog det, og Ødelæggelsen voksede.

Del kunde ikke vedblivende gaa paa den Maade, og 17251 indgik 
saa Maribo Borgere med et Andragende til Kongen om Hjælp til 
deres Kirke. De skrev, al Kirkens Rroslf.ældighcd nu var saa stor. »al 
Gudstjenesten ej uden Livsfare deri kan holdes«, og da Kirken ingen 
indkomster havde, androg de om. al hver Kirke i Danmark og Norge 
maalle yde 1 Rigsdaler til Maribo Kirke, eller ogsaa at hver Kirke i 
Fyns Stift (hvorunder Loll.-Fal. borte) maatte yde 2 Rigsdaler aarlig 
i tre Aar. Andragendet gik til Bispens og Amtmandens Frklæring. 
De indrommede, al Kirkens Brostfældighcd var stor og foreslog, al 
en fornuftig Bygmester skulde vurdere Reparationen, al alle Kirker 
i Danmark og Norge ydede hver I Mark aarlig i .3 Aar. og al man 
— da Reparationen ikke kunde vente disse I Aar -  midlertidig laanlc 
Pengene. Kancelliet gik med til, at den foreslaacdc Bygmester, Chr. 
Frilschc, skulde lage Syn over Kirken og give Overslag paa Bekost
ningen. Del skete. Han kom til del Resultat, at Reparationen vilde 
andrage 2897 Rigsdaler, 2 Mark og 2 Skilling. — Saa tyggede Kan
celliet lidt paa det, og imidlertid dodc Frederik IV. 1731 begyndte 
Kirkchcstyrelscn derfor forfra og indsendte paany den gamle Syns
forretning og Overslag. Mariboborgernc indsendte for deres Part et
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nvl Andragende, hvori de skrev, at Kirkens Hvælvinger vilde falde 
ned, hvis der ikke snart blev gjort noget: thi »Regn og Sne nedflyder 
i Kirken«.

Man horte stadig intet fra Regeringen. 1732 skrev Kirkeværgen 
Benjamin Lind igen, og nu vaagnede Kancelliet endelig til Daud; dog 
ikke slorre end at de sendte Andragende og Overslag tilbage til Risp 
og Amtmand og krævede nyt Syn og Overslag. Saa gik der et Rar 
Aar med del. 173-1 indsendte Stiftamtmand Reichow og Biskop Ra- 
mus det nye Overslag; del er nu vokset til 4985 Rigsdaler. Samtidig 
gjorde de to Herrer opmærksom paa, at hvis der ikke snart blev gjort 
noget, faldt Kirken sammen, og de gentog til Overflod, al Kirken 
ingen Penge liavde, og at Mariboborgerne var fattige. Overslaget, der 
var udarbejdet af lokale Haandværkcrc, gav et morkt Rillede af Kir
kens Tilstand. Alle Kirkens 18 Piller, der er »13 Alen lioje og 2 Alen 
brede«, er meget forfaldne, til deres Reparation skal bruges 19,000 
store Mursten. Af den vestre Gavl »er et Stykke udblæst«, hertil skal 
bruges 6000 store Mursten. Paa Taarnet ved Jomfrukoret er af 
Muren forneden »store Stykker udfalden« og Stenene i Kammen er 
raadne: her udkræves 15,000 store Mursten.

Den sondre Side af Udbyglcn (Klokkehuset) er stærkt forfalden 
paa Sparreværk, Lægter og Tommer, der maa erstattes med nyt. En 
stor Del Tagsten er a(blæst og andre bortraadnet, saa der udkræves 
22,000 Tagsten. Taget kræver nye Lægter; 96 Vinduer (Ruder?) 
mangler, og deres Huller cr tilstoppet o. s. v. o. s. v.

Kirken cr kort sagt en Ruin.
Den 19. November 1734 befalede Kongen, at alle Kirker i Danmark 

og Norge skulde give hver 4 Mark aarlig i tre Aar til Reparation af 
Maribo Kirke. Under samme Dato beordrede han Ingcniorkaplnjn 
Lauritz. Thurn til at tage »Mnribo'broslfældigc Kirke i Øjesyn og gore 
nøje Overslag« over Bekostningen ved Reparationen. Delte Overslag 
indsendte Thura den 23. Januar 1736. Han skrev, at Kirken er meget 
forfalden og hojlig kræver Reparation. Kirkens Tag og Spnrrcværk skal 
helt fornyes. Taarnet cr i saa slet Tilstand, at det ikke til nogen Nytte 
kan repareres, hvorfor han foreslaar at rive del ned og benytte de 
brugelige Mursten til Reparation af Skibets stærkt medtagne Mure og 
Stræbepiller. Endvidere foreslaar han fra Grunden at opfore en Mur 
mellem Skibet og Jomfrukoret og derefter nedrive Jomfrukoret; men 
da der under del cr en Del Begravelser, man man lade Murene staa i 6 
Alens Hojde og dække dcin med et nyt Tag. Orglet hænger paa Jom-
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frukorels vesi lige Gavl og maa derfor nedtages og anbringes paa den 
nye Gnvlnuir. Til Erstatning for del nedrevne Taarn og for del falde
færdige Klokkehus paa Oslgavlcn, forcslaar han al hygge et lille Taarn 
af Tømmerværk paa Oslgavlcn. hvor Klokkerne kan faa I’lads. Han 
anslaar l ’dgiften til 7331 Rigsdaler, 3 Mark. De lævilgcde I Mark af 
hver Kirke (110 paa Sja-lland. 227 paa Fyn, 95 paa Loliand-Falstcr, 
1052 i Jylland og 716 i Norge. Nordlandene ikke medregnet) vilde 
indbringe 5072 Rigsdaler. Tluiras Overslag overskred allsaa denne 
Sum med 2259 Rigsdaler, biskop Ramus og Stiftamtmand Neve fik 
derfor paany Sagen til Erklæring. I)c foreslog al bevare Jomfrukorel 
og indskrænke de ovrige Reparationer saa meget, al de bevilgede 
Penge kunde slaa til. Thura reducerede derefter sit Forslag i Hen
hold hertil, saa det kom ned paa 1279 Rigsdaler.

Den 12. April 1737 — 13 Aar efter del forste Nodraab fra Maribo — 
gav Kongen endelig Ordre til Arbejdets Udforelso. Ved Udbydelsen 
blev en københavnsk Tømrermester Peder Sorensen Ulf den billigste 
med -1035 Rigsdaler. I Kontrakten var forudsat, at Maribo borgere 
og »dem, der soger Kirken« (d. v. s. bonderne i Landdislriklcl) skulde 
besorge al Korsel af Materialer, al byen leverede 4—6 Pligtfolk til 
Hjælp for Murere og Tømrere, at Haandværksmestrenos Folk skulde 
have fril Kvarier i byen og Mestrene fri befordring lil og fra Arbejds
stedet.

Nu var allsaa Kirken sikrel; men borgerne gruede for de Ydelser, 
der var tiltænkt dem al præstere og 20 af dem indgik med cl Andra
gende lil Kongen om al blive forskaanet for disse byrder. De skrev, 
at Materialerne vilde udgøre ca. 4000 Læs, der skulde kores fra 
bandholm, hvilket er en Mil ad »den besværligste Vej i Landet«, der 
paa de fleste Aarsens Tider er ganske ufarbar. Kun 7—8 borgere 
kunde deltage i Kørslen og de vil blive ganske ruinerede. Byfoged, 
Amtmand og Biskop attesterede, at Borgerne var forarmede, og ved 
kgl. Resolution blev Kørslen saa flyttet over paa Proprietærerne og 
Bonderne. De af dem, der ikke ønskede al kore, kunde i Stedet be
tale efter en vis Takst for hvert Læs.

Den foretagne Udskrivning af Penge fra Landets Kirker viste sig 
snart ikke at være tilstrækkelig. I Efleraarcl 1737 blev der yderligere 
lignet 4 Mark paa hver Kirke i Fyns Stift, og 1739 endnu 4 Mark 
paa hver Kirke i Lolland-Falstcr. Ydermere blev der givet Tilladelse 
til al »stille Bækkener for Kirkedørene« i Stiftet, saa at Kirkegængere, 
som havde Lyst og Evne, kunde give en frivillig Skærv. Da Regn
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skabet i 17-10 gjordes op. visle del sig, ni Reparationen havde kostet 
58SII Rigsdaler 13}} Skilling. De Kirkerne paalignede Hidrag udgjorde 
•1727 Rigsdaler og o Mark. »Hækkenerne« havde kun givel 2(1 Rigs
daler. og tinrlkornel havde ydet 815 Rigsdaler. Hele Indlægten var 
559.1 Rigsdaler I Mark og Mb Skilling. Man manglede altsnn rundt

regnet 300 Rigsdaler, og dem 
laante man af Lollands Pra-- 
sleenkekasse mod l’ant i Ti
ende. Laanet skulde, hedder 
•let. hurtigt af betales, da 
»Kirken nu skal virre i saa 
fuldkommen Stand, at d.'ii 
ikke i mange Aar har nodig 
at anvende noget paa sin 
Rygning*.

Den store Reparation, der 
havde affodl saa mange For
slå« "ii Skrivelser'-5, var om
sider overslaaet: men Arbej
det synes ikke at have vieret 
forste Klasse helt igennem. 
Spaanerne. hvormed Taarnel 
var liekkel, svarede ikke til 
Konditionerne, og Murerar
bejdet viste allerede efter 

forsle Vinters Forlob store Mangler, saa Mester Peder Sørensen Fif 
niaatte foretage Reparationer. Han krævede 300 Rigsdaler derfor'“, 
men har næp|)c faact dem.

lifter denne Hovedreparation fremtraadle Kirken i en helt ny 
Skikkelse. Del hoje Taarn for Kilden af Jomfrukorcl var borte, og 
baade Kor og Skib havde paa Vcstgavlenc faaet et skraat afskaaret 
Tag. Den skrækkelige »Slierckasse« paa Øslgavlen, del saakaldle 
Klokkehus, var ogsaa borte og erstattet med el fikst lille Taarn med 
l'loj °S alt Tilbehor og med Plads til tre Klokker, men det var for 
let bygget til al laalc Svingningerne af Klokkerne, naur der blev 
ringet, og krævede stadig Reparationer. Ogsaa Stræbepillerne og 
Taget inaalte jævnlig efterses, og det skele aldrig paa det rigtige 
Tidspunkt; Reparationen blev som Regel udskudt længst muligt og 
blev derved dyrere.

Billede fra Midten nf forrige Anrliuiidrcde, 
der viser Skiltets og Korets Valmtag. 

Tegningen er misvisende sed de Mnsa V indurr. som 
er anbragt over l ’ illerarkken: de har aldrig 

eksisteret.
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Da Lollnnd-F'alstcr 1803 var blevet ophojcl til selvstændigt Stift, 
fik Maribo Kirke Titel af Stiftskirke. Del belod kun, al det finere 
Navn gjorde Fattigdommen endnu mere iøjnefaldende; tbi med 
Sliftsnavnet fulgte ingen Forpligtelse for Stiftet til at hjælpe.

lifter Krigsaarene 1807—11 trængte Kirken igen til en gennem
gribende Reparation, men Pengene dertil manglede stadig. Molbech 
skildrer 1813 i sine Rejseindtryk Kirken paa følgende Maade: Iinsom 
og forladt ligger den der som gammel, sorgende Ruin midt i den 
skonne Natur. Støttepillerne er halvt nedfaldne. Vinduerne sonder- 
slagne, Kirkegaarden uryddelig, aaben og rent uden Hegn. Hist og 
her staar Ruiner, som tilforn hegnede Kirkegaarden. I et lille Kapel 
ved Kirkedøren laa el Par Soldater og sov paa Halm.

1816 fik man ved kgl. Resolution Tilladelse til overalt i Fyns og 
Loll.-I'alst. Stifter at indsamle frivillige Ridrag ved Ombæring af 
Kollektbøger i Købstæderne og i Sognene gennem Opfordring fra 
Præsterne. Denne Indsamling gav 7031 Rigsdaler — i Sedler. For 
disse Penge blev der i det følgende Aar gjort del nødvendigste. Del 
faldcfierdige Tanrn paa Øslgavlen blev nedtaget og et nyt og stærkere 
opfort. Pillerne udbedredes og Taget blev delvis omlagt.

Del hjalp kun kort. Kirken var saa forfalden, al Lapperier ikke 
kunde gorc det. Imidlertid blev den store Offentligheds Opmærk
somhed i stedse storre Grad henledt paa den monumentale Kirkes 
usommelige Tilstand. 1819 udarbejdede Rygningsinspcklor Kornerup 
et Forslag til en fuldstændig Restaurering af Kirken og en delvis Til
bageførelse til dens gamle Skikkelse. Pengene manglede stadig, og 
der blev intet gjort. 1858—60 slog Professor Hoven kraftig til Lyd 
for al faa bragt det storstilede Rygningsværk ud af sin Fornedrelses- 
tilstand, og nu vangnede omsider Ministeriet, og i Aa rene 1861—66 
foretoges under Ledelse af Professorerne Hansen, Hoven og Herholt 
samt Juslitsraad Hansen et omfattende Restaureringsarbejde, der for 
Rygningens Ydre omfattede følgende Hovcdlra*k:

Kirkens Jernvinduer erstattedes med Vinduer ined murede Piller 
og blyindfattede Ruder svarende til den oprindelige Rygningsform. 
Murene og Stræbepillerne, der var meget broslfældige, blev grundigt 
istandsat, og Pillerne da'kkcdcs foroven med Sandslensflader. Hele 
Kirken fik nyt Tag med blaa Tagsten. »Joinfnikorcl«, der stod med 
cl slankt medtaget Valmtag, fik igen sin gamle Trappegavl, og det 
samme gjaldt Øslgavlen. Planen omfattede ogsaa Genopførelsen af 
Taarncl for linden af Koret, og der var hertil indkobl 38,000 store
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Maribo Kirke set Ira Sy«b»>l.
1 '.Her lVfininji .»i K o i ia r u p  l^V'. 
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Kirken og Praslegaardcn set fra Baiigsliavo.
lifter Maleri af llolek InTK.



Kolo S. N iw n .
Kirken .vel fru ltangvhavc 1890.

Kloslerslen. Arbejdet med Kirken havde imidlertid slugt saa mange 
Penge, al man maaltc stille denne Del af Planen i Bero og indtil 
videre opmagasinere Stenene. Restaureringen kostede ialt 50,392 Rigs
daler. Pengene var ydet dels som Statstilskud, dels som rentefri 
»Laan« med yderst ringe Udsigt for Tilbagebetaling. Soro Akademi 
var langt den slorste Laangivcr med over 20,000 Rigsdaler — hvilket 
kun var simpel Retfærdighed, eftersom Kirken var blevet klædt af 
til Fordel for Akademiet, St. Peters Kirke i Slagelse ydede 1000 Rigs
daler, de bornholmske Kirker tilsammen 1000, Sakskobing Kirke 3000, 
Skelskor og Nysted hver 100 Rigsdaler. Maribo Kommune ydede 5000 
Rigsdaler; Resten var Statstilskud” .

1 Tidens Lob var Jordsmonnet omkring Kirken fyldt saa stærkt 
op, at man maaltc ned ad tre Trappetrin for al komme ind i Kirken, 
som dermed fik Karakteren af en Kælder. 1805 gjorde man finde paa 
denne Urimelighed og foretog en storre Afgravning rundt om Kirken 
og borlkorlc flere Hundrede Læs Fyld. 1873 solgte man alle de op
magasinerede Klostcrsten for 1000 Rigsdaler” ; man havde med andre 
Ord opgivet Haabel om at faa Taamct bygget — og saa fik man del 
alligevel.

1891—92 blev Kirken nemlig igen med Slotte af Staten underkastet
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cn storrc Restaurering, denne Gang under Professor Slorcks kyndige, 
men hanrdhændede Ledelse. Spiret paa Gstgavlen blev fjernet og del 
nuværende Taarn opfortes paa del oprindelige Taarns Plads og med 
saa vidt muligt ganske samme Udseende. Kirkens Mure blev rensede 
og Stræbepillerne blev istandsatte og deres Sandstensdække erstattet 
med Tagsten. Sandstenene ligger nu som Fliser ved Oslgavlcn. Des
værre blev ogsaa Kirkens oprindelige, uregelmæssige Kampestens- 
sokkel beslaacnde af kaunpeslore Kampesten fjernet og erstattet med 
cn glat Gnmilsokkcl af M Tommers Tykkelse, et Forhold, der med 
Rette blev kraftig kritiseret i »Lollandsposlen"“. Det hele Restau
reringsarbejde androg 75,700 Kr., der bevilgedes paa Finanslovene.

1924 fik Maribo Kirke Prædikatet Domkirke og ba rer med Rette 
denne stolle Titel, der fuldt ud svarer til dens dominerende Stilling 
blandt Landsdelens Kirker.

KIRKERUMMET skiftede straks efter Overtagelsen 1621 Karakter.
Hidtil havde det vel ene blandt alle Landets Kirker haft to Kor, 

Adelsdamernes Kor (»Jomfrukoret«) i Testenden og Byens Kor i 
Østenden. Nu forsvandt Altret i »Jomfrukoret«. Byens Kor forblev i 
Østenden af Kirken, og »Jomfrukoret« kom til al staa som et under
ligt Appendiks til Skibet. Orglet havde Plads paa Jomfrukorets Vest- 
væg og var saaledes fjernet længst muligt fra Menigheden nede i 
Skibet. Selve Koret, hvor de gamle Munkestole fremdeles stod, be
nyttedes fortrinsvis af Latinskolens Disciple, der under Lærernes Le
delse besørgede Korsangen.

1611 foretog man en Udvidelse af Koret i Skibets Ostende. Del 
blev forlænget med Murværk forneden og Træpanel foroven. Der 
blev opfort cn ny muret Trappe som Opgang (il Koret, og der blev 
lagt nyt Gulv saavcl over den nye, som den a'ldre Del af Koret. Ved 
samme Lejlighed blev den store, nye Altertavle50, som Borgmester- 
enken Margrellc Albrctsdatlcr havde skænket, opstillet og den gamle, 
smukke Tavle solgt.

16SS ansogtc Biskop Kingo om Tilladelse til at indrette cn Del af 
Jomfrukorel til Afholdelse af Landemoder, eftersom der intet Kon
venthus var i Maribo. Hidtil havde Landemoderne været holdt i 
Enkedronningens Gaard, men denne skulde nu være Bolig for Amts
forvalteren. Tilladelsen blev givet paa Betingelse af, al Provster og 
Præster i Lolland-Falslcr selv bestred de dermed forbundne Ud- 
gifter**.
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1731 havde man ogsaa flvltct Landstinget (landsretten) hen i Jom- 
frukorcl". Haadhuset var nemlig saa hrostfældigt, at Retten ikke turde 
være der, og san vidste man ikke bedre end at flytte ogsaa L'dniaa- 
lerne af den jordiske Retfærdighed hen i Gudshusel.

I denne Kirkens dybeste Forfaldsperiode gik ogsaa Hvælvingerne, 
der bar Galleriet over Munkegangen langs Kirkesiderne, delvis tabt. 
I del Syn over Elendigheden, som forclogcs 1734, hedder det nemlig: 
Galleriet, som staar paa 30 Piller og Hvælvinger, er sunket frn Kirke
muren, og nogle af Hvad vingerne er styrtet ned. Gulvet paa Galleriet 
har været belagt med Astrag (sniaa Gulvfliscr), men dc er borlstjaa- 
lel eller forraadnede. Hvor Hvælvingerne er nedfaldet, kan Galleri- 
gulvet lægges af Brædder5*. I)ct var allsaa Begyndelsen til Enden. 
Ved senere Restaureringer forsvandt Resten af disse Hvælvinger: dc 
eneste, der er tilbage, staar ved Østgavlen under Orgelpulpituret. I 
Synet nævnes ogsaa Reparation af de to Stentrapper, som forte op 
til Galleriet i Ycslcndcn af Skibet, saa Munkene fra Koret kunde 
naa hen til Nonnekoret og forrette Altertjenesten. Trapperne er an
givet paa Grundplanen Side 96.

Thura havde i sit forslc Forslag til Kirkens Restaurering udkastet 
Planen om at nedrive Jomfrukorcl og bygge en ny Vestgavl for 
Enden af Skibet. Denne Plan blev heldigvis ikke godkendt; men den 
en Gang rejste Tanke om paa denne Maadc at formindske Kirke
rummet vedblev al spogc, og blev lil sidst praktiseret, men rigtignok 
paa en skandaløs Maadc, som Thura aldrig vilde have godkendt. 
Allerede 1738 stillede Byfoged Siersted Forslag om at dele Kirken 
ved et Skillerum, saa Jomfrukoret og et Par af Skibets Hvælvinger 
lukkedes fra. Kirken er, skriver han, mere end stor nok, og med den 
Stand, den er i, kan Menigheden ikke hore Præsien, naar det blæser 
noget1*. Ingen log Notits af delle Forslag. 1781 blev Skillerummet 
igen bragt paa Bane, idel Kirkens Inspektorer, Pastor Slauning og 
Byfoged Reimer, sendte Kancelliet cl Andragende om, al der i alle 
Kirker i Fyns Stift og Jylland manite foretages en Indsamling af 
frivillige Gaver lil vor »fattige og brostfældige Kirkes Reparation«. 
Dc onskede tillige opfort cl Skillerum mellem Kirken og Jomfru- 
koret — hvorved ogsaa Orglet, der havde sin Plads i Jomfrukorcl, 
maalte flyttes. — Som Grund for dette Ønske aufortc dc, al »Kirkens 
Vidtløftighed er baade Præst og Tilhørere til Ulejlighed«, og Præsten 
— der kun havde været der cl Par Aar — erklærede, at han snart 
ikke kunde holde ud at prædike i den store Kirke. Andragendet send-
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tes til Bispens og Stiftamtmandens Erkla>ring, og de udtalte sig i 
Tilslutning til Planen. Del er, siger de, »helt vanskeligt for Menig
heden at forstaa Prædiken formedelst Kirkens vidtløftige Bygning«, 
hvorfor de mener »det vilde medfore Nytte om Kirken ved cl Skille
rum blev afdclt«. Men da Kirken savnede Midler baade til Byggeriet 
og til Anskaffelsen af et nyt Orgel, da det gamle ikke duede mere — 
saa indstillede de Andragendet til Bonhorclse. Kancelliet gik dog imod 
baade Kirkeinspektorer, Amtmand og Biskop og skrev i sin Indstil
ling til Kongen, al del dog var underligt, al en sandan Forandring 
med Kirken skulde være bleven absolut nødvendig nu, skont man 
aldrig lidligere havde Imrl et Ord om, at Menigheden ikke kunde 
hore Præsten. Men hvis saa nu var, vilde del være langt nemmere 
og billigere al rykke Stolene tæl omkring Prædikestolen. Man fandt 
derfor ingen Grund til at bevilge nogen Indsamling og indstil
lede til Kongen at afslaa Andragendet. Og denne Indstilling fulgte 
Kongen1’.

For denne Gang var Attentatet paa det smukke Kirkerum altsaa 
lykkeligt afværget; men Pi æslen helmede ikke, for lian havde fort 
sin Krig igennem. I Aarenc 1791—93 lykkedes del at faa den grimme 
Skillcmur rejst tværs over Skibet mellem dets to vestre Piller, hvor
efter Orglet blev anbragt paa den nye Væg.

Der blev ikke bevilget nogen Stolle udefra; man hjalp sig ved at 
bruge Kirkens urorlige Formue, hvormed Kirken blev yderligere for
armet. Hoyen siger med Rette, al der til Rejsning af delle Bindings- 
værksskillcrum »udkrævedes en god Slump Raahcd, understottel af 
en ængstelig og smaalig Synsmaade for del kirkelige«1". Del fraskilte 
»Jomfrukor« fik cflcrhaanden en mangesidet Anvendelse, del var 
Landcmodesal og Stiftsbibliolck, ja Sessionslokale for Landmilitscn” , 
der omfattede alle Aargangc fra del 19. til det 50. Aar. 1818 var del 
Valglokalc ved Rigsdagsvalgene, hvad Ministeriet dog senere ned- 
lagde Forbud imod” .

Den Mangel paa Pietet, som Skillerummet var el saa hæsligt Ud
tryk for, gav sig naturligvis ogsaa andre Udslag. Man benyttede f. Eks. 
uden Blusel Kirken som Malcrialrum og opstablede Beholdningen af 
de fra Klosterruincrnc opgravede Munkesten i Kirken. 1767 nævner 
Kirkeregnskabel 8—900 Klostcrstcn, der staar i Kirken, og 1776 an
føres, at der staar 2500 Mursten under den nordre Lægter (Galleriet)1*. 
Naar Kirkens Værger selv behandlede Kirken saaledes, er der ikke 
noget stort Spring til den forargelige Færd under Krigen 1807—14, da
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Lnndemodcsalcn 1937.
Foto V. Patilli.

Murstcnspladsernc under Gallerierne licnyttcdcs (il Opbevaring af 
Kanoner og KrudtkærrciJ#.

I de folgende Aar sogie man nu og da efter fallig Kvne al rande 
liod paa Fortidens Synder; men forsi ved den store Restaurering i 
Aarene 1861—66 fik Kirkerummet pnany sit oprindelige storladne, 
hojtidsfulde Præg. Den grimme Skillcmur blev fjernet, Koret i Kir
kens Oslende blev nedrevet og Altret flyttet ben i »Jomfrukoret«, der 
blev delt ved et Kgclræs-Panel, saa den bageslc Del fremdeles blev 
Landcmodcsal. Stiftsbiblioteket, der havde haft Plads i »Jomfru- 
koret«, blev flyttet hen paa Rnadhuscl. Gallerierne, der var meget 
brostfældige, blev istandsat og forlængede lien til Skibets Vcslgavl og 
langs denne hen til Korhjorncl. Under disse nye Gallcrislykkcr langs 
Vcslgavlcn indrettedes el Par smaa Vierelscr; det ene til Præsten, 
det andel til Ophold for Bom, der skulde dohes efter Gudstjenesten. 
I Østenden af Kirken opforles et Orgelpulpilur, og under delte ind
rettedes en Forhal (Vanbenhus). De gamle Egelnes-Slolcsladcr istand
sattes. De lukkede Stole eller Pulpiturer fjernedes. Kirkegulvet blev 
reguleret og afgravet. Alle Ligstenene, hvoraf mange laa i Midter-
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gangen, blev nnbrngl under Gallerierne, og en Del, som ikke kunde 
være der, blev lagi ud i Forhallen; en Del blev desværre kasseret. 
Hvælvingcribbernc blev malet som rode Murslensribber, og Hvælvingc- 
kapperne blev kalkel gule*1, forovrigt del mindst beldige ved del 
ellers udmærkede Restaureringsarbejde.

Ved Restaureringen 1891—92 fik Kirken igen en mild, hvid Kalk
farve, men denne Forandring fremkaldte en voldsom Protest, under
skrevet af 170 Rorgcre, der krævede, at Kirkens Indre skulde blive, 
som del var. Ministeriel gav Ordre til, at Arbejdet skulde standses, 
indtil el særligt Syn bcslaaende af Dr. pliil. Henny Petersen, Arki
tekt Gnudlzmann og Stadsarkitekt Fenger havde udlull sig om Sagen. 
Deres Erklæring gik ud paa, al Slorcks Plan om at hvidte Kirken 
burde nyde Fremme; men nu sagde Kirkeinspektionen Nej, og den 
gav sig forsi, da Ministeriel lod den vide, al uden Hvidtning af Kirke
rummet heller ingen Restaurering af Altertavle og Prædikestol, som 
Staten havde tilbudt al betale” . Storek fik saa sin Vilje ogsaa paa 
delle Punkt, og her havde ban utvivlsomt Ret. Del mægtige lyse Rum 
slaar nu i cl Skær af Hojtid og Renhed, der giver et Skonhcdsindlryk 
nf en egen festlig Alvor. Misforholdet mellem Kirkens og Byens Stør
relse kan man ikke blive fri for at se, men desto slankere foler man 
Glæden over, at det er lykkedes at bevare dette pnogligc Bygnings- 
inonumcnl for Byen, Egnen og Landet.

INVENTARET giver ogsaa gennem Tidsbestemmelser Udtryk for 
Kirkens lange Trængselsperiodc; del er saarc lidet, der stammer 

fra Tiden mellem Svenskekrigen og Restaureringen 1861. En Alter
kalk er fra 1603, Prædikestolen er fra 1606, Altertavlen fra 1611 og 
Stolestaderne fra 1656.

1603 skænkede den nyudnævnte Abbedisse Margrete Hardenbcrg 
Kirken en Alterkalk ined tilhorende Disk, og 1606 var bun virksom 
for ogsaa al skaffe Altret en pragtfuld Vinkande. Kalken, der er stor 
og smuk, har en rigt ornamenteret Fod, som er delt i 6 Felter. I 
del ene ses Krislus paa Korsel og i cl andet Jomfru Maria, i de to 
meste Felter staar Margrete Hardenbergs fædrene og modrene Vaabcn, 
og i del sidste folgende Indskrift: »1603 denne Kalck og Disk haver 
jeg Margrete Hardenbcrg gifvet til Maricbo Kircke«. Paa Disken gen
findes de lo Vaabcn og Aarslallcl 1603. Den store, smukke og rigt 
ciselerede Allerkande bærer følgende Indskrift; »Til denne Alter- 
kande hnfvcr salig Jomfru Alhed Vcnslermand i Mariebo Kloster
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K irkcriim m ct mcd do fnrvedc Kibbcr.

Kirkcrtimmel cflcr Roslaurcringcn 1891.
Foto S. Ninon.



gifvcl XLYI (16) Lod Solvf, hvilken forne Kunde Abbedissen, ærlig, 
vclb. Jomfru Margrele Hardenberg i denne Form ladet forfærdige 
och forbedre med en gammel Kalck og Disk af Klostrets 1606*.

Allicd Venslermand dodc af Pest i Klostret 1602 eller 1601. Den væ
sentligste Del af den store, pragllunge Kande skyldes allsaa hende og 
er utvivlsomt en Gave fra Dødslejet. Indirekte var hendes Dod sik
kert ogsaa Anrsag til, al Kirken fik sin smukke Prædikestol. Hun 
var sine nfdodc Foraldres eneste Mani (en Mroder var dod spæd), 
og hendes Farbroder Morten Venslermand, som sad paa sin nyop
rettede Gaard »Søhelt«*) og som i Forvejen havde arvet flere Mrodre, 
arvede nu endelig og afgjort Jomfru Alheds Gods, der skulde have 
været afleveret, hvis hun havde giftet sig. Morten Venslcrmands Kirke 
var Krongc, og nanr han nu 1606 skamkede Prædikestolen til Maribo 
Kirke, slaar det utvivlsomt i Forbindelse med Alhed Yenstermands 
Dod,

Prædikestolen med dens Lydhimmel er et rigt og kunstfærdigt Ilil- 
ledskærerarbcjdc. Af Milledsnitlcren Abel Schroder i Na*stved eller 
manske en af hans Elever. Stolens Forside er delt i 8 Felter, overst 
4 store, rundbuede med Figurer nf Evangelisterne og nedersl mindre 
og firkantede Felter. I det ene af disse staar: »Denne Prædikestol er 
bekostet Anno 1606 af ærlige og vclb. Morten Venslermand til Soliolt 
og ærlige og velb. Frue Anne Galt«. I det næste Felt slaar Skvgtcrnc 
Ycnsterinands og Galts Vnabner og Bogstaverne M. \V. og A. G. samt 
Anrslallct 1606. De to sidste Felter er forsynet med Skriftsprog, og 
det samme gælder Lydhinilcn og andre Steder pnn Stolen. Paa Pillen, 
der danner Prædikestolens Væg, staar en latinsk Indskrift, der i 
Oversættelse lyder: Da Christian IV var Danmarks og Norges mægtige 
Konge, da Adelsmanden, den kloge Rigsrand Henrik Lykke var Klo- 
stcrforvnltcr, da den adelige Jomfru Margrele Hardenberg var Abbe
disse, da Georg Christian Faxe beklædte del hellige Embede, blev 
delle Arbejde udfort i Anret 1606. Gid det mna blive til Lykke.

Den meste Gave (af de nu bevarede) blev skænket Kirken 1623; 
det er en stor, smuk Æske til Alterbrødet. Den bærer midt paa 
Langel en Fremstilling af Nadveren, og deromkring Indskriften: 
»Denne lille Solvboddickc liafvcr Christopher Dirichscn, Guds Ords 
Tjener udi Maribo gifven til Allnrcl sammesteds Skærlorsdng Anno 
1623*. Rundt om Siden er .lisken rigt ornamenteret og bærer Bogsta-

•) Se om Imin og .Soliolt i C. C. llnugnor: Undliv kolislnd og luglse  Herreds 
sondre Del Side 304—323.
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PruMlikrttoIcn.
Fol. Hutle.

verne II. C. 1). S. og M. M. 1).; del er udlagt: Hr. Christopher Diderich- 
Son og Maren Madsdatter, hans Kone.

Kn lille Snes Aar senere fik Kirken en ny stor Gave: det er Alter
tavlen. der er ska-nkcl af Maribo-Borgmesteren Soren Sørensens Knke 
Margrctle Alhretsdattcr, Kirkens store Vclgorer. Altertavlen er et stort 
og overdnadigt om end ikke særligt fint Billedskærerarhejde. der skyl
des Mesteren Henrik Verner, som den Gang boede i Maribo. I Tavlens 
Midterfelt er fremstillet Nadveren, i Feltet forneden Krislus i Gctse-
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Altertavlen.
Fol. Hude.

mane Have og i Feltel foroven Opstandelsen. Faa Siderne er Nicher 
med Figurer af Evangelisterne. Midt paa Tavlens ydcrslc sondre 
Kant slaar S. S. S. S. (Salig Soren Soren-Son) og paa dens nordre M. 
A. D. (Margrctlc Albrets-Daltcr) Anno 1641. Under det store Krucifiks 
paa Altertavlets Bagside staar: Denne Altertavle er bekostet af salig 
Borgmester Soren Sorensens Enke Margrete Albretsdaller Anno 1641 
— Restaureret i Aarene 1777, 1864 og 1893. Paa Panclvæggen, der 
skiller Koret fra Landemodcsalcn, staar Kopier af Tavlens 4 Evangc-
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lister. Paa Alterbordel slaar to svære Malmstagcr, der ligeledes er 
skænket af Margrele Albrclsdaltcr; de bærer Indskrifterne S. S. S. S .~  
M. D. — 1643.

Det firkantede, kunstfærdige Smedejernsgitter foran Alterbordet 
bærer paa Midten nogle store Initialer i saarc indviklede Slyngninger, 
formentlig slaar der J. H.S. eller H.S. saml Aarstallot 1698. Dets 
Oprindelse er lidt uklar; del omtales ikke i en Kirkebesk ri velsc fra 
1755, hvori del hedder: »Paa det Stakilværk, som er Skillerum imel
lem Koret og Kirken, slaar skrevet: Anno 1641 haver Øvrigheden og 
Borgerskabet her i Byen, saa mange af dem, som efter det israeliti
ske Folks Eksempel Exodi 35, havde Forstand og Hjerte dertil, vcl- 
villigen givet, kostet og forøret (dette Gitter) til dette Guds Tempel, 
Kirken til en hæderlig Bcprydclse dennem selve til en chrislclig 
Amindelse, Gud allcrmægligsle, som elsker alle gavmilde christnc 
Givere (til Ære). Gud dennem incd alle sine udvalgte glæde i det 
himmelske Chor. Amen” .« Delte Gitterværk eksisterer ikke mere, 
og del nuværende maa altsaa være kommet til Kirken efter 1755. Del 
er formentlig anskaffet 1781, idet Anna Marie Reimer, Peder Jensens 
Hustru, det nævnte Aar gav 200 
Rigsdaler til Korgitrets Fornyelse.

I Koret hænger to Lysekroner 
uden Indskrift. I Skibet hænger 
tre Kroner; under hver af dem er 
ophængt en skjoldformet Messing
plade, der paa den ene Side har 
cl Skriftsprog og paa den anden 
Oplysning om Kronens Anskaf
felse. Den midterste af disse tre 
Lysekroner er bande den slorste 
og den ældste. Paa dens Skjold 
slaar: »Anno 1638 haver ærlig og 
velaglct Mand Hans Jensen Dru- 
eken, nu salig hos Gud, med sin 
kære Hustru ærlig og gudfrygtig 
Kvinde Johanne Matzdatlcr for
æret denne Krone til Maribo Kirke, 
dennem til en kristelig Ihukom
melse og Kirken til Beprydelsc«.
Nedenunder er graveret en Engle-
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Dnberontrn.

skikkelse og et I’ar Skjolde og al- 
Icrncdcrsl cl Bomærke. Kronen 
nærmest Korel har paa Skjoldet 
folgende Indskrift: »Efter Maribo 
Stiftskirkes Reparation blev denne 
Lysekrone i 1865 af Helliggcislcs 
Kirke i Kobenhavn overladt Stifts
kirken for 50 Itd., saa at den med 
Indpakning, Forsendelse og Repa
ration ialt kostede 70 Itd., hvilken 
Sum blev samlet ved frivillige Bi
drag*. Paa Skjoldet under den tre
die Krone staar: »Ved Fuldførel
sen af Maribo Stiftskirkes indven
dige Hovedrestauration er denne 

Lysekrone i 1806 skænket Kirken af Justitsraad, Byfoged i Maribo 
C. A. Moller*.

Den nuværende Døbefont er af Sandsten og overmaade enkel; den 
er 1805 skænket af Kammerherre Wichfcldt, Engestofte; men det kan 
konstateres, at den mindst er den fjerde i Rækken. I den for nævnte 
Beskrivelse af 1755 hedder del: »Fonten er af en bel udhuggen Sten 
og er puklet rundt om, hvorpaa staar skrevet: Anno 1025 den 13. 
Sepi. er denne Font renoveret og forbedrel, den hellige Trcfoldighed 
til Ære*. Denne Font blev, uvist hvornaar, aflost af en, hvis Sokkel 
endnu er bevaret og slaar i en Krog i Kirken. Soklen bærer de 1 Evan
gelister i grov Udhugning. Johannes holder i Haanden en Bog, hvor
paa staar: »Johan Groth, han mig renovere lod«. Nævnte Groth 
havde i Kirken et Pulpitur, der bar hans og Hustruens Navne og 
Aarstallct 1777. I 1813 blev denne Font erstattet med en ny, som en 
af Byens Haandværkere havde støbt i'cn Blanding af Gibs og Cement; 
den har næppe udmærket sig ved Skonhed, og det var vel liaardl 
paakrævet, nanr den 1865 blev crslatlet med den nuværende Døbe
font.

Daabsfadel er gammelt. Ydcrsl i Kanten staar F. I. S. F. 1651 og 
rundt om den: »Anno 1682 Ofcrcrct til Mariebo Kirke af S. Margrctc 
Hansdaller, Jens Jeppesen, Rybcck Handsen, Katrina Hansdatter«.

1920 skænkede Provst Simon Jensen Kirken et Solv-Bcrcllcrsæt. 
og 1926, da man vedtog al indforc Særkalkc, skænkede en anonym 
Giver 100 Særkalkc af Solv.
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Paa det brede Pulpitur over Forhallen er Orglet anbragt. Kirkens 
forslc Orgel blev skænket den 1601 af Kloslcrforvallcrcn, Lensmand 
paa Vordingborg, Henrik Lykke. 1030 og 1653 blev del repareret; Bc- 
kostningen var hver Gang ca. 100 Rigsdaler. I 1793 blev det byttet 
bort for et mindre og daarligere, lit blev det repareret og lige meget 
hjalp det, ofte var det helt ude af Virksomhed, indtil det lykkedes 
Organisten at lokke del lidt i Gang 
igen. 1361 solgte man del for 50 
Daler og koble et nyt til 4000**.
Orglet dækkede helt det store Mid- 
tcrvinduc i Oslgavlcn, og for at 
faa dette frit delte man 1911 Org
let i to Dele og byggede det sam
tidig om til elektrisk Drift. For 
Orglets Vedkommende var For
andringen sikkert ingen Gevinst, 
og der arbejdes nu for Anskaffel
sen af cl nyt Orgel.

I Lnndcmodcsalen findes Mar
morbuster af Bisperne Moller og 
Monrad, en Solvkrans til sidst
nævntes Bnarc og en Række Por
trætter af Bisperne, skænket Kir
ken af Kantor Ross, endvidere en 
skreven Tavle over Bisper, Sogne
præster og Kapellaner. Tre Timeglas, som Præsterne lidligere bruglc 
paa Prædikestolen og cl Røgelseskar fra Katolicismens Dage. Paa 
Altret er to mindre Malmstagcr uden Inskription og en interessant 
Lysepudser fra 1621. Paa Korvæggen findes lo gamle Indviclsesmær- 
ker. For Fuldslændigheds Skyld bor ogsaa nævnes to Træfigurer, 
der slaar paa Hjorncpillcrne mellem Skib og Kor; det er to Kvinde
skikkelser, der skal symbolisere Troen og Haabet. Tanken er skon, 
men del samme kan ikke siges om Forsogel paa dens Virkeliggørelse. 
1898 blev Kirken forsynet med Varmeapparat og 1919 indlagdes elek
trisk Lys.

Hvad Klokkerne angaar, da havde Kirken fra den Tid, da den 
baade var Klosterkirke og Bykirke, -1 Klokker, nemlig 2 i Taarnet 
ved Jomfrukoret, der var Klostrets, og to i Klokkehuset paa Øst
gavlen, der var Byens. 1728 var den slore Klokke i Jomfrutaarnet
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revnet og ubrugelig, og efter Taarnets Nedrivning blev den solgt, den 
vejede 912 Pund og indbragte 158 Rigsdaler og 5 Mark. Den lille Klokke 
fra Jomfrutaarnet — den saakaldtc Primklokke, hvormed der i den 
katolske Tid var ringet til Morgenmesse — blev ophængt i del nye 
Taarn sammen med Byens to Klokker; den holdt indtil 1825, da den i 
noget beskadiget Tilstand blev solgt for 79 Rigsdaler. I)c to resterende 
Klokker er endnu bevaret. Den store bærer en Indskrift, der oplyser, al 
»Rorgmcsler og Raad og menige Borgerskab udi Maribo« har ladet den 
støbe 1000 — to Aar efter at Kirken blev Bykirke — hos Reinholdt 
Bennick i Lybæk. Den lille Klokke er uden Indskrift.

Kirken er nu uden Ur. men har tidligere haft endog meget store 
og komplicerede Ure. Del forste »Seyerværk« er formentlig anskaffet 
samtidig med Opførelsen af »Udbygten« paa Kirkens Ostende og an
bragt her. Det nævnes i al I'ald 1621 og slog da baade »Kvarter- og 
Fuldslag«. 1651 har Kirken endog lo »Scyerværker«, det store og del 
lille. Kall-Rasmusscn mener, at det lille horte til en Klokke i et lille 
Raadhustaarn, og da delte blev saa brostfældigt, at det maallc ned
tages, er baade Klokken og det tilhorende »Seycrva'rk« anbragt paa 
Kirken. 1650 fik Kirken ydermere en Solskive forærende, saa den har 
ikke haft Mangel paa Tidsmaalcre i de gode Dage. 17-15 var Herlig
heden forbi; thi el Forslag om at kobe et nyt »Seyerværk« afvises af 
Kirkeværgen som ufomodent, saa længe Kirken har Gæld. Det gamle 
Værk var ubrugeligt og blev kort efter solgt som gammelt Jern. 1767 
koble mon trods al Fattigdom et »Seyerværk« fra Nykøbing Slot. Det 
kostede 230 Rigsdaler og manglede i al Fald intet i Omfang; thi dets 
Transport til Maribo udkrævede fire Vogne; et Læs var jo ofte ikke 
stort mere, end der kunde rummes i en stor Trillebor; men Mængden 
er alligevel respektabel. Urmageren fik 80 Rigsdaler for at tage det ned 
og stille det op, saa Arbejdet har ikke været ringe; men glade for 
del var man. 1771 noterer man med Stolthed, at Uret nu slaar Kvar
ter- og Fuldslag inde i selve Kirken over Altret, saa enhver »advi
seres«“ . 1816 styrtede et af Værkets Blylodder ned og beskadigede i 
hoj Grad Altertavlen. Der skulde jo store Lodder til for at trække det 
store Maskineri. Ved Opførelsen af Taarnet 1891 var der Tale om at 
kobe et nyt Ur, men det blev ikke til noget, det gamle duede ikke 
mere.

— Ved Kirkens Overgang til Byen blev der udfærdiget en Inven
tarliste, der blandt andet omfattede flere kostbare Mcsschaglcr, en 
pcrlebcstukkct Biskopkaabe (hvoraf de fleste Perler Tid efter anden
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forsvandt), et forgyldt Scepter til en Bispestav (der ligeledes stille 
forsvandt) og endelig det mest interessante: »En forgyldt Solvkronc 
til al smykke Brude med«. Den vejede 58 Lod og blev kort efter solgt 
for 29 Daler, 2 Mark og 8 Skilling“ .

Endelig kan anfores, at de gamle Munkcslole i Munkekoret fik Lov 
at staa indtil 1793, da de sammen med mange andre Sager blev solgt 
som »gammelt Skrammel«’1.

FORMUEN var som ofte bcrorl saarc liden. Grundfondel var en 
Tid lang Margrette Albrclsdatters 1000 Rigsdaler, der ifolgc 

Fundatsen skulde staa urort til evig Tid. 1688 havde man ved Hen
læggelser foroget Kapitalen til 1300 Rigsdaler, der var anbragt som 
Prioriteter forskellige Steder. Disse Anbringelser var undertiden noget 
usikre. For et Laan paa 341 Rigsdaler til Soliolt fik Kirken f. Eks. 
udlagt en ode Gaard i Flaarup, en Gaard i Bosserup og en i Siosse, 
som man saa, naar Forholdene var gunstige, inaatlc se at faa solgt. 
En Tid lang sad Kirken paa samme Maade inde med ct Gaardsæde 
i Burso og en »Kobstadsgaard« i Nørregade, meget bevendt har sidst
nævnte ikke været; thi den blev solgt for 55 Slctdaler*). To Boder 
i Brodregade har været af tilsvarende Værdi; thi de indbragte hver 
lo Rigsdaler i aarlig Leje. En anden ufrivillig Erhvervelse beslaacndc 
af en ubebygget Grund i Sondergade indbragte ved Salget 24 Rigs
daler og 4 Mark. Ogsaa Losorc kunde Kirken faa at manovrerc med i 
sit Pengeregnskab, f. Eks. figurerede der en Tid en Jernkakkelovn, 
vurderet til 20 Slctdaler, den var i nogle Aar udlejet til Tolderen i 
Bandholm for 4 Mark i aarlig Leje.

Forvaltningen af Formuen var heller ikke altid i de bedste Hæn
der. 1677 maatlc der som omtalt fores Proces mod Borgmester Jacob 
Jensens Bo for at faa 404 Rigsdaler, som han havde tilbageholdt af 
Kirkens Midler, og 1741 bekender Byfoged Siersted, at han for de 
sidste tre Aar har nogle »formentlig urettidige Opførelser« i Kirkens 
Regnskab” . 1794 er Kirkens Kapital svundet ind til 350 Rigsdaler. Da 
man ikke kunde laane Penge til Opførelsen af det famosc Skillerum, 
angreb man Kapitalen og tog, paa Trods af Margrette Albrclsdatters 
Fundats, Pengene af hendes Fond paa 1000 Rigsdaler. Siden gik del 
rask ned ad Bakke; 1809 var hele Kapitalen kun 150 Rigsdaler. 1816 
og 1820 mnatte man ly til det gamle Middel og skaffe Penge ved en

*) En Slctdaler =  4 Mark, en Rigsdaler 6 Mark.
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Kollekt, hvis Resultater aldrig var imponerende. I Aarene 1861—66 
fik man saa den rigelige Hjælp, man all for længe havde mnaltct 
vente paa for at kunne sætte Kirken ordentlig i Stand, og siden har 
der ingen Vanskeligheder været. Kirkernes Fornødenheder ligncs nu 
paa Skatteyderne. 1922 blev der f. Eks. paalignet Skatteyderne i 
Maribo 15.3-13 Kr. i Kirkeskat. Kirken havde i 1936 en Formue paa 
34-255 Kr. og en Gæld paa 5.674 Kr. Formuen fordeler sig saalcdes: 
El Indskrivningsbevis af 1874 fra Finansministeriet paa 7.800 Kr. 
Ticndcafløsningssum fra Revshale 8.538 Kr., do. fra Erikslrup 2.700 
Kr., Legater til Gravsteders Vedligeholdelse 14.133 Kr., samt cl Par 
Sparckasscbogcr fra Maribo Laane- og Diskontobank og Lollands 
Spare- og Laanebank.

Foto V. Paulli.
Gangen under nordre Galleri.
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Kirkcgnardcn set fra Kirketaget. Foto V. Paulli.

Gravminderne.

EPITAFIERNE er færre og falligcrc end i andre Kirker af 
Maribos Format. Der er ialt tre. De to hænger |>aa den nordre 

Gang. Del ældste er malet paa Træ og viser Dorthe Skrivers, hendes to 
afdodc Mænd og hendes 6 afdode Born. Alle Figurerne knæler og 
anraaher Cliristus, der hænger paa Korset Iiojt over dem. Bag Korsel 
ses en By med golhisk Arkitektur. Ved Siden af Mændenc er deres 
Bomærke anbragt, og alle Personerne med Undtagelse af Dorthe 
Skrivers har et Kors over Hovedet, som antyder, al de er dodc. 
Underneden staar: Her har ærlig og gudfrygtig Kvinde Dorthe Skriff- 
vers ladet begrave sine 2 Husbonder Hans Skriffver og Herman 
Kremc og hendes 2 Sonner Hans Hermandzen og Hermand Hermandson 
og hendes i Dolre. Gud give dem alle en glædelig Opstandelse paa 
den yderste Dommedag. Anno 1584.

Del andel Epitafium er betydeligt yngre. Del viser til venstre to 
knælende Mænd og ved Siden af dem lo Drenge, og til hojrc lo knæ
lende Kvinder og foran dem to smaa Piger. Hvem Personerne er vides 
ikke. En af Kall-Rasmusscn gengivet Forklaring om, at del skulde
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Dorthe Skrivers Kpilafitim.

være Iv¡ikons rundhaandede 
Velgorer. Margreltc Albrcls- 
datter og hendes lo Mænd, 
saml den sidste Mands for
sk* K oih* er næppe råglig.

Det tredie Æpitafium er 
endnu beskednere end de lo 
andre. Dellnenger i Kumme! 
under del nordvestlige Gallc- 
rihjorne (hvor Leonora Cliri- 
slinas Ligsten slaar). Del er 
en Messingblikplade paaTræ 
og har oprindelig hængt i 
Kirken: senere blev del an
bragt i Henrik Sorensen Ryes 
(iravkammer i det nordost
lige II vadvingefag under Join- 
frukorel, og da dette blev ryd
de!, havnede del igen ¡Kirken.

Tavlen har følgende Indskrift: »Her hviler den dydadle og gud- 
elskende unge Matrone Sophia Christina Walters, fodt i Jylland paa 
Hcyringhohn Aar 1057 den 0. l'ebruar af ærlige .Kgtefoneldre, Fade
ren den ærlige og velfornenune Mand Simon Walters, hendes Moder

ærlig og gudfrygtig Matrone 
Anna Speels. Kom udi Ægte
skab Aar 1077 den 8, Juli 
med ærlig, hojncbar og vel- 
fornemme Mand Hcndrich 
Rye, l)ro M. A. I’ensionariei 
over Maribo og Ridefoged 
ved Halsted Klosters Amter, 
og avlede med hannem en 
Son. Dode paa Maribo Klo
ster den 20. Februar Aar 1070 
udi hendes Alders 22. Aar 
11 Uger og 0 Dage efter al 
hun havde level udi Ægte
skab 1 Aar, 8 Maanedcr og 
18 Dage. S jaden er hos Gud.«

IH

I)o ukendtes Epitafium.



Koto V. Paulli.
Domkirken sel fra 1’rirstcgaardslinvcn.

Kirkcgnnrdslnngcn ved Domkirkens nordoslrc Ujo
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Legemet forventes en ærefuld Opstandelse«. — Kn Mængde af Kir
kens andre Gravminder er nu forsvundne, og del gadder navnlig alle 
eller saa godt som alle fra den katolske Tid, men ogsaa mange andre 
fra senere Aarlumdrcdcr.

LIGSTENENE ligger som nævnt i »Munkegangen« under Galle
rierne. De er valgt i Flæng,-og deres Rækkefølge er ligeledes 

ganske vilkaarlig. En stor Del af de nu bevarede. Sten har ligget over 
ganske interessclose Mariboborgeres Grave, og kun de færreste af 
Stenene har Tilknytning til det, man ved om Ilyens og Kirkens 
Historie.

Den ældste af Kirkens nu bevarede Ligsten ligger ude i Forhallen; 
del er en lang, smal blaagraa Marmorsten, bredere foroven end for
neden. Paa Midten bærer den et nu næsten helt udslidt skraatstillct

Hans Poiskes Ligsten. 
Tegning i l  Ablldgsird. 1705.

Skjold med el Mandsboved. Rundt 
om Stenens Kant er en latinsk 
Indskrift, der i Oversættelse lyder: 
1 del Herrens Aar 1578 dodc Hans 
Poiskc af Herrilsgaard med sin 
Hustru Karen. Gid deres Sjæle maa 
hvile i Fred. — I Nationalmuseet 
findes Abildgaards 'logning af Sie
nen fra 1765. Den viser Poiskcrnes 
Vaabcn: en sori Monan med en 
Krans af rode og hvide Roser om 
Panden. Hans Poiske var en Tid 
Hovedsmand paa Aalholm.

En anden gammel Sten, der er 
fra 1571 og som har en hel interes
sant Historie, er ligeledes lagt ud i 
Forhallen; den er anbragt i Ræk
ken nærmest Øslgavlon. Det er 
en graalig Marmorsten lagt over 
Landsdommer i Lolland Laurids 
Vaspyd, der ejede Aalstrup, og hvis 
Datter Ane bragte denne Gaard 
til sin Mand, Erik Grubbe. Eriks 
Sonncson Jesper Grubbe var gift 
med Anne Willrup, der 1635 havde
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Kloslrels Hovedbygning og Maver i Forpagtning. Hun lagde Haand 
paa den gamle Slægtsslcn paa en Maadc, der fremkaldte selve 
Kongens dybeste Harme. Det fremgaar af et Brev, som Christian IV 
den 15. Februar 1632 sendte Hovmesteren paa Soro, Just Hog; Kongen 
skriver: Da vi forleden Sommer rejste gennem Lolland, gik vi ind i 
Maribo Klosterkirke og fandt der en Herremands Kpilafium, som 
Jesper Grubbes Ffterlcverske, Fru 
Anne Wittrup paa Steder havde 
raderet og forandret og indsat en 
Hob Calumnier (Bagvaskelser) vo
res Person angaaende. hvilket I 
selv kan faa Lejlighed til, saavcl 
af Tavlen som af Godtfolks Rela
tion bande i Byen og udenfor, 
grangiveligen al forfare. Derfor 
bede vi lider og ville, al I hende 
for slig nhorlig og letfærdige Be
drift tiltaler og til forstc alminde
lige Herredng over hende Dom 
henter (og faar klargjort) om hun 
ikke, fordi hun Øvrigheden haver 
calunmicrct og en ærlig Mands 
Epitafium raderet bor al stna til 
Betle og straffes tilbørlig1.

I Hcrrcdags-Dombogernc findes 
intet om denne Sag, og Anne Wit- 
trup er da formentlig sluppet 
med at gorc Kongen Afbigt og 
fjerne de fornærmelige Ord, hun 
havde ladet hugge i Stenen. Ved 
al undersøge denne faar man da 
ogsaa et lydeligt Indtryk af Sagens Gang. Den Plads paa Slcnen, 
hvor Indskriften slaar, er nemlig sænket, ved at den oprindelige 
Indskrift er borlhuggct. Paa den derved frembragte og dybere lig
gende nye Flade har Anne Wittrup indhugget den nye Inskription; 
den slaar skarpt og klart med Undtagelse af nogle Steder i Stenens 
midterste Linier, der er slebet bort; det er de Steder, der indeholdt 
de for Kongen og Øvrigheden fornærmelige Udtryk, hun har maattet 
fjerne.

Slcnc», der vnklc den 
kongelige Vrede.

147
10



Da Abildgaard 1765 undcrsogtc Gravminderne i Maribo, ledle han 
forgæves cflcr Mogens Gyldenstjernes Grav, der skulde være i Maribo 
Kirke. Han fandt kun et helt afskallel Epitafium paa en af Pillerne 
i nordre Række. Han kunde kun tyde Gyldenstjernes Ynaben og Aars- 
lallct 1596.8 andre Vaabcnskjoldc var saa medtagne, at de ikke kunde 
lydes’.

Blandt de i Forhallen hcnlaglc Ligsten er ogsaa Gravminderne over 
Borgmester Jacob Jensen og Sognepræst Faxe. Paa den fnrstnævntc 
Sten læses: »Her hviler salig Jacob Jensen fodl i Hjort i Jylland 20. 
August 1617, var Skriver paa Soro i 4 Aar, kom derefter her til Lol
land og var Ridefoged paa Maribo Kloster i 17 Aar, imidlertid*) Borg
mester og Tolder tillige her i Maribo i 1) Aar. l)od den 20. December 
1675 (i sin Alders) 59. Aar. efter at have level i kristeligt Ægteskab 
i 20 Aar med sin kære Hustru Maren Andersdaltcr, fodt i Kiclkier 
i Jylland 1621, dode den--------- 1686«.

Sognepræstens Sten foreviger ham i Brystbillede i meget dybt 
Relief og med Kvangclistcmblemcr i Stenens Hjorner. Kt stort Stykke 
af Stenen mangler, men Navnet Georg Christian Faxe er bevaret. Del 
var ham, der var Præsi 1606, da Prædikestolen blev opsat.

Gaar man fra Forhallen ind i nordre Sidegang, finder man ncdcrsl 
i Rækken af Ligstenene under Buegangen en stor, smuk Sten med 
Figurer af en Mand og en Kvinde. Nedenunder staar: Denne Sien 
haver Frans Hanson og Margrcltc Albrclsdatler ladet bekoste og 
Lcycrslcd indrette Anno 1621. — Baade Manden og Konen var paa 
del Tidspunkt i bedste Vclgaaendc. At de i god Tid sikrede sig en 
Begravelsesplads i Kirken, bebover ingen Forklaring; men at de ogsaa 
lod Stenen hugge tyder paa, at der netop paa den Tid har været en 
dygtig Stenhugger i Byen — inaaskc helt midlertidig — og at de saa 
har villet benytte Lejligheden til at sikre sig et smukt Gravmæle. 
Foroven og paa Siderne af Stenen bar været afsat Plads til Indhug- 
ning af Dodsaar ni. ni. Ved Mandens Dod er Pladsen foroven og ved 
den ene Side laget i Brug; for oven staar: Her ligger begravet salig 
Frans Hansøn fordum Raadmand i Maribo. Skriften paa Sidekanten 
er udslidt, men Dodsaaret 1634 staar tydeligt nok. Den modsatte Side
kant, hvor Konens Navn og Dodsaar skulde have staact, er blank, og 
del har sin naturlige Forklaring i, al hun giftede sig igen og hellere 
vilde ligge i Grav med den sidste Mand end med den forste. I 1621,

*) d. v. s. indenfor samme Tid.
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da Stenen blev hugget, var Mnrgreltc Albretsdallcr 21 Aar, ved Frans 
'liansans Dod var hun 34 Aar, og kort efter giftede hun sig med den 
rige Borgmester Soren Sorcnscn.

Ovre i den sondre Gang i cn af de ovcrsle Buer, ligger en meget 
stor, smuk Sten, der bærer Figurerne af en Mand mellem lo Kvinder. 
Dens Indskrift lyder: Her hviler Soffrcn Soffrcnsen fordum Borg
mester her udi Maribo, som dode den 1ste November 1639 i hans 
Alders 65 Aar, med hans tvende kære Hustruer, den forste ærlig og 
gudfrygtig Kvinde Silzclc Fransdatlcr, som dode den 29de December 
Anno 1630 i hendes Alders 63 Aar. Den anden ærlig og gudfrygtig 
Kvinde Margrelte Albrelsdaltcr, som dode den 9de Juni Anno 1657 
i hendes Alders 57 Aar. Gud give dennem cn glædelig Opstandelse.

Margrelte Albrelsdaltcrs Navn og Figur staar allsaa paa to Ligstene 
i Kirken. Det er jo lidt over del sædvanlige; men hun fortjener godt 
nok at mindes; thi hun gav rundelig til Kirken og glemte ikke heller 
de fattige.

Vi vender tilbage til den nordre Buegang. I Nærheden af Frans 
Hansons og Margrelte Albrctsdatlers Ligsten ligger cn kæmpemæssig 
Sten, der i kluntet Udhugning bærer cn Mands- og to Kvindeskikkel
ser. Manden er i Uniform ined lange Stovlcr og Kaardc. Paa Stenen 
staar:

»Denne Begravelse tilhorer velædlc og velbyrdige Oberstløjtnant 
Georg Mathias Molir, som udi 30 Aar haver tjent Hs. Maj. i Dan
mark og imidlertid 10 Aar ved Livgarden til Hest, været tvende 
Gange udi Ægteskab, forst med velædlc og vclb. Frue Sophie Amalie 
Lassen, dernæst med velædlc og vclb. Anna Dorothea Rhovcrdcrs. 
avlet med dennem 3 Born og omsider ved Sjælens Glæde hos Chri- 
stuin efter adskillig (idstanden Verdens Moje crlangct her sit Legems 
Hvile«.

Stenen bærer intet Aarslal, men af Rentekammerets Protokoller 
fremgaar, al Oberstløjtnant Molir har haft Hojbygaard i Forpagtning 
af Kronen i Aarene 170S—14; han dode 1729 og blev ifolgc Kirke
bogen nedsat i sin Begravelse i Alterkoret den 9. December 1729.

Næste Sten er lagt over ærlig og velagt Mand Hans Pcdcrson. Rand- 
Mand i Maribo, dod 1621. All det ovrige af Indskriften er udslidt. De 
folgende Sten er over Mariboborgemc Thomas Fgcrtscn, dod 1616 og 
Christoffer Jncobson, dod 1620. Ved Siden cn lille Sien med to Svø
belsesbørn og Bogstaverne J. L. L. — M. N. D. og Aarslallct 1632. 
Saa folger 2 samhørende Sien. Den ene over »Hans Willinmson fodt
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i Moniros udi Skotland, fordum Borger og Bniidmand sammesteds, 
kom fra Skotland al liesoge sin Son Peiter Williamson og dodc lier i 
Maribo den 5. Maj 1615«. Den anden over I’eiler Williamson barne

født i Montros i Skotland, Borger 
og Baadmand lier i Maribo, dod 
den 20. Oktober 1657.

Kn stor, rigt udhugget Sten er 
lagt over »terlig, velagt og forstan
dig Mand Soren Laurit/.sen for
dum Bnadmand lier i Maribo, som 
dodc den 11. Ajiril 1018 i sit .'16. 
Alders Aar«. Kn anden ligeledes 
rigt udstyret Sten har ligget over 
»ærlig og forstandig Mand Jacob 
Laurit/son Bessendal, fordum Skri
ver og Bidefoged over Maribo 
Kloster, siden Baadmand her i 
Byen«, dodc den 25. December 
1637, i sin Alders 18. Aar. Dcr- 
mesl folger en Sten over Maribo- 
borgeren Jorgen Christensen, saa 
en stor Sten med »Munkcskrift« 
rundt om Klinten, medens hele 
Stenens Midterparti er helt af

slidt. Sandsynligvis er det en Goyc-Gravsten; Ahildgnard tegnede en 
saadan 1765. Kskild Goyc, der var Kigsrand- og Marsk, Kjer af 
Krænkerup og Gissclfeldt m. m-, blev 1506 begravet i Maribo Kirke 
foran Set. Joachims Alter*.

Dernæst Abbedisse Margrclc Norbys Sten. Bcslcn af Stenene i 
denne Gang er uden videre Interesse.

Ovre i den sondre Buegang ligger nærmest Koret Abbedissen Mar- 
grelc Urnes Gravminde, og i Nærheden af den ligger Borgmester 
Soren Sorcnscns for omtalte store Gravsten og derefter en gammel 
smuk Sten, der i dybt Belicf viser Gudfader holdende den korsfæstede 
Son mellem sine Knæ, medens Hclligaandcn, som en Duc, svæver 
over hans Hoved. Indskriften lyder: »Salig Basnius Hansen —- Gud 
lagt i Jord, Gud give lianncm Glæde i Himmeriges Kor. Anno Chrisli 
1565 den 5. Augusti, da hedensov han i Herren, hvis Sjæl Gud være 
naadig«. Dernæst et naivt Vers om Gud Fader og Son og den hellige
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Amid. IX* følgende Sien er dels uden Interesse, dels ulæselige; Mnr- 
grelc linnsduller slnnr der pan en af dem, Jacob Andersen pna en 
anden, Jens Mansen pan en tredic og pan en kolossal Sten slnnr: 
Horger i Maribo Niels Nielsen, dod 16-12. lindvidere Sien over Oluf 
Håbe, Melle Christensen og »hæderlig gudelskcndc Matrone s(alig) 
Margrele Hansda tier, s(nlig) Hr. Niclsis, barnefødt i (iloslunde Præ- 
stegunrd den 5. Marts IC 10. Præstekone i 20 Anr, dodc her i Maribo 
8. Maj 1089« 13 Aar gammel. Det er hendes Navn, der blandt flere 
andre findes pna Dnabsfadcl. Hendes Fader var Præsi i Gloslunde, 
og efter hans Dod 1061 blev hun gift med hans liftcrfolger Niels Ras
mussen Schow.

Den næste Sten har Lauritz Nielsen »bekosted« over sin Kone 
(lilleborg Hansdatter 1021, men han er anbcnhnrt sluppet billig fra 
det; thi Stenen bærer lydelige Spor af en ældre Indskrift. De føl
gende Sten frister ikke heller til yderligere Beskrivelse, skonl de hver 
for sig er bande store og smukke. De er i Aarene 1016, 1028 og 1032 
lagt over Mariboborgerne Hans Christensen, Jens Lauridsen og Claus 
Mikkelsen. lin mindre Sten er nok saa interessant, thi af dens stærkt 
slidte Skrift fremgnar, al den har ligget over »ærlig og velagt Mand 
Laarens lirrickson«. Byfoged i Maribo i 27 Anr og dodc den 30. Au
gust. Aarstnllcl er borte; incn formentlig er del den Byfoged Laurits 
Lineson, som findes omtalt bl. a. 1509. Kaptajn Hans Moller og Son- 
ner har lagt en Sten over Hustruen og Moderen. Dernæst kommer en 
stor Sten lidt udenfor del sædvanlige; pan Midten har den en stor 
Cirkel med en Arm, der bærer en Alterkalk, hvorover en Slange bug
ter sig. Foroven slanr: »Her ligger begravet, hæderlig og vcllærd 
Mand, salig Hr. Christoffer Diric-Son, Sognepræst i Mnrieho, som 
dodc den 5. November. Gud give hannem med alle Guds Bom en 
glædelig Opstandelse, og haver salig Hr. Christoffer Diric-Son i sil 
levende Liv med sin Hustru Maren Madtsdaalcr bekosted denne Sten 
over sit Lcycrslcd 1020«. Del er denne Præst, der 1023 skænkede 
Kirken den tidligere omtalte smukke Solvæske til Alterbrødet.

De sidste Par Sten i Rækken er af mindre Interesse; den ene bærer 
pna Midten en stor Mcdaillon med Skriftsteder, den anden har 
Borgeren Franz Hansen 1609 lagt over sin Hustru Anne Laurilz- 
datlcr.
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K IRKEGAARDEN led i Trængselspor ¡oden om mulig endnu mere 
under Fnlligdonunen end selve Kirken. Oprindelig var den lige

som Klostcrliaveme hegnet med en Mur, som naturligvis ikke blev 
vedligeholdt. 1719 anvendte man ifolge Kirkci egnskaberne 20 Rigs
daler paa Opsættelsen af Muren om Kirkegaarden. der »Ina ode for 
Fæfod«. Stenene log man i Kloslcrmurcn. Under den store Kirkc- 
reparalion 1737—10 blev ogsaa Kirkegaardsmuren istandsat. Nogle 
Sledcr, hvor Muren havde den oprindelige Hojdc. log man nogle 
Skifter af og anvendte dem paa Sledcr, hvor Muren var alt for lav. 
Efter Krigen 1807—14 laa Kirkegaarden i en Forfatning, saa ingen 
vilde tro, det var en Dodcns Have. Grundtvig, der 1812 besøgte 
Maribo, skildrede i Sågu for del Aar sit Indtryk saaledes:

»Men hvorledes? Ilvor er del jeg sinar? I Kr ved Kirken injjen K irkegård? 
GnnscDokl mens du er i Live / dine Fjedre Tiderne lirskrive 
stærkere og mere sanddru end / nnar enhver af dem er Ideven Pen: 
Kirkegaarden forst nina ligge ode / forend du kan sjnnge over dodc.
Kirken selv man med sil Alter rave, forend (¡norden imd de kristnes Grave
vorde l'iellcd for en Ganseflok I Have? ja. du Stiftets Hovedkirke
ret og fuldt aftiilder Tidens Faml: thi dit Fuld du tykkes vis og mer*.

Kirken, hedder del i Hyens Avis 1811, er endnu opfyldt af alskens 
Ting. Man venter, al Indkørslen til Kirkegaarden bliver forsynet med 
en Port og den sondre Side med et Plankeværk, og al de af Heste- 
fodder ncdlrampedc Grave atter bliver »ophævede«, og at den Gang, 
der har lidt saa meget ved Kanoners og Vognes Ind- og Udkørsel, 
igen bliver istandsat.

Del var Dybet i Fornedrelsen. Man log nu fat paa al udslette de 
værste af de vanhellige Spor og hegne Kirkegaarden. 1828 begyndte 
man at planere og beplante Kirkegaarden. Siden er del gaaet jævnt 
fremad. Dog stærkest i de sidste 30 Aar, og Maribo Kirkegaard er nu 
beromt, og nævnes med Rette blandt de smukkeste og mest velholdte 
i Landet. Den spa*ndcr over cl Areal paa S Tdr. Land. I dens nord
vestre Hjornc lige indenfor Kirkelangen ligger Biskop Rasmus Mollers 
Gravsted. Mange ansete og fortjente Maribonitlcr hviler rundt paa den 
sirlige Kirkegaard; men del kan let fore for vidt at nævne Navne.

1903 opførtes efter Arkitekt Warmings Tegning et smukt Ligkapel. 
Barlær Klein skænkede Byggesummen, forst 10.000 Kr. under Navn, 
og da der udtnltcs Ønske om at fna cl lille Spir paa Kapellet, skæn
kede han anonymt yderligere 1000 Kr. hertil*. 1922 afskaffede man 
Betalingen for Benyttelsen af Kirke og Kapel ved Begravelser.
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KLOSTERBYGNINGERNE



Foto V. Paulli. 
Vestergade 31.

Foto Hugo Matthicsscn.
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I)cn cnesle synlige Iicsl nf KloMcrruincrnc for Udgravningen.

Nonneklostret.

RKSEN har i sil Danske Allas en Tegning af Maribo Kloslcr, der 
lige lil den allerseneste Tid har faacl en langt haardere Bedom- 

mclsc, end den fortjente.
Væsentlige Dele af Munkcklostrct stod mange Aar efter, al Nonne

klostret var forsvundet, og Ruinerne efter sidstnævnte betegnedes 
da i Syn og Beskrivelser som »gammel Kloster«. Da man henimod 
Midlen af forrige Aarhundrede begyndte al interessere sig for Kloster- 
ruinerne og Leonora Christinas Bolig, gik man fejlagtig ud fra, at 
denne havde været i Nonneklostret, og man konstruerede saa Be
grebet »Nyklosler« som hendes Bolig og udnævnte el lille Kompleks 
paa Resens Tegning til at være »Nykloslcr«. Saavidt det kan efter
spores, stammede denne Myte fra en af Maribos Kirketjenere i for
rige Aarhundrede. Han omfattede Klostrets og Kirkens Historie med 
varm Interesse og stor Kærlighed, men havde desværre Tilbojclighcd

155



Klostret i Hosens Tegning nf Mnrilio.

til nu og dn at lado Fantasien udfylde Hullerne i sin Viden. At han 
selv troede paa Rigtigheden af sine Konstruktioner er naturligvis lil- 
slrækkclig Undskyldning for ham som Menneske, men gor rent histo
risk set, hverken fra eller til overfor den beklagelige Kendsgerning, 
at Kall-Rasmusscn og efter ham næsten alle senere Forfattere — 
selv Trap i sidste Udgave — hor laget Historien om »Ny-Klosler« og 
Leonora Chrislinas Rolig deri for gode Varer. Man gav endog Rosen 
Ulak for, al en af Birkcl-Snnth fremdraget Synsforretning af 1695 
ikke passede med Rosens Tegning, hvilket nu ikke var saa sært, 
eftersom del paagældende Syn gjaldt Munkcklostret.

Da jeg i Aarene 1928—33 arbejdede med Maribo Historie, fik jeg 
en hidtil ukendt Synsforretning af 1676 frem i Dagens Lys. Den 
gjorde det fuldstændig af med Myten om »Nykloster« og Leonora 
Christians Bolig der. Resultatet offcnlliggjordcs i mil Blad1, og det 
jeg dengang skrev, er ogsaa lagt til Grund for efterfølgende Frem
stilling.

Resens Tegning er i sin Oprindelse kun en grov Skitse, der gennem 
en fin Optegning er kommet til al se ud af mere end den oprindelig 
har gjort Krav paa. Kirken er f. Eks. ridset op med tre Pillcfag i
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Siedet for 8, Klostrets indbyrdes Størrelsesforhold er ganske vilkanr- 
ligt angivne, Nonneklostrets ostre Floj er rykket for langt mod Vest 
og Svdflojcn for langt mod Nord, Pladsen mellem Kirken og det 
lille Hus (som i den fornævnte konstruerede Fremstilling uden videre 
blev udnævnt til at være Nyklostcr) er alt for stor, osv., osv.; men 
nojes man med at betragte Klostertegningcn, som det den oprindelig 
har været: en los Skitse, saa kan der godt hentes nogle Støttepunkter 
i den, og da ganske særligt hvad Munkeklostret angaar. En anden 
Ting, der har givet Anledning til Misforslaaelscr, er, at Tegningen er 
oplattel som værende ny, da Resen i Aarene omkring 1660—1070 ud
gav sil Atlas, medens den i Virkeligheden er noget ældre og viser, 
hvorledes Klostret saa ud i Tiden 1640—50. Da Resen skrev sit Værk, 
var ingen af Nonneklostrets Rygninger under Tag, men bestod kun 
af Ruiner, hvoraf enkelte dog stod i hele Stueetagens Hojde og med 
flere af dennes Hvælvinger mere eller mindre vel bevarede. Ovenfor 
gengives Resens Tegning, der er ganske uundværlig ved den senere 
Beskrivelse nf Munkeklostrcl, men heller ikke bor savnes under 
Nonneklostret.

C. M. Smidt bar ved sine Udgravninger 1031 og 1933—35 konsta
teret, al Nonneklostret har bestand nf lo Ganrdc, en ældre og mindre 
og Vest for den en nyere og storre, men saaledes al den gamle Gnards 
Vcstfloj tillige dannede den nyere Gaards Ostfloj.

NEDRIVNINGEN af den ældste Gaards Nordfloj og Østfløj er 
sikkert sket, mens Maribo var adelig Jomfruklostcr, og der er 

vel Grund til al tro, at de store Ombygninger 1570 er gnnel ud over 
de ældste og mindst tidssvarende Bygninger. Del var jo en fuld
stændig .Endring af hele Systemet, man dengang foretog, idel Jom
fruerne, der hidtil havde haft fælles Husholdning, fælles Spisesal, 
fælles Pigehold o. s. v., nu skulde bo sammen to og to i egen Lejlig
hed med egen Husholdning og eget Pigehold. Det maallc nodvendigvis 
medfore betydelig Ombygning og manske Nybygning. Nogen Efter
retning om dette Byggeri foreligger desværre ikke.

Den forstc Nedrivning, der er bevaret Efterretning om, foregik 1015, 
da Kongen sendte fire Rigsraader til Maribo for al tage Bestem
melse om, hvilke af de gamle Bygninger der burde nedrives. 1 Brevet 
til dem hedder det: Kongen har erfaret, al der pan Maribo Kloster 
skal findes adskillige unyttige og ubrugelige Huse, der skal være 
meget forfaldne, og da Klostret ikke har Brug for dcin og ikke kan
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magte at reparere og vedligeholde dem, er del bedre, al disse unyttige 
og ubrugelige Huse bliver nedbrudte og Materialerne derfra anvendte 
til en grundig Reparation af de i Brug værende Bygninger*. Der sav
nes Oplysninger om, hvilke Huse der ved denne Lejlighed blev ned
revet, ja, vi ved end ikke, om del var i Munkekloslret eller Nonne
klostret.

Stort bedre orienteret bliver man ikke af en Synsforretning 1621, 
der foreloges i Anledning af et af Enkedronning Sofie fremsat Ønske 
om at tilbytte sig Maribo Kloster for Halsled Kloster. Mageskiftet 
blev der intet af, men Beskrivelsen af Synsforretningen, som forcloges 
af Holger Rosenkrantz, Knud Urne og Lavrids Grubbe, er altsaa be
varet; dens Hovedindhold er saalydende:

Klostret bestaar af tvende Kloslcrgaardc, der omfatter 1G grund
murede Slcnhusc, hvoraf de 9 er cl Loft liojc og de 7 er lo Lofter 
høje med adskillige hvælvede Kældere under Jorden, saavel som 
hvælvede Omgange og hvælvede store Stuer og Kamre, hvilke nllc- 
sanunen, saa vidt Mure og Hvælvinger angaar, er temmelig ved Magt, 
hvorimod Tagene og Lofterne mange Steder er ganske bygfældige 
og det indbyggede Træ er Mcstcparlcn forfalden eller fast ubrugeligt*.

1622 solgtes en Del af Klostrets Bygninger til Nedrivning, men det 
drejede sig altsammen om mindre Huse i Munkeklostret. I Nonne
klostret solgtes kun »adskillige smaa Boliger, som Jomfruerne havde 
ud til Søen«; Købesummen for dem alle var 12 Daler, saa del kan 
næppe være stort andet end Lysthuse eller Smnapavilloncr, her er 
Tale om og allesammen noget af nyere Oprindelse.

1635 gjordes der til Gengæld cl alvorligt Indhug paa Nonneklostrets 
gamle, solide Bygninger. El Tingsvidne fra Maribo oplyser følgende: 
Efter Begæring af Ridefogden over Sorø Akademis Gods paa Lolland- 
Falstcr, Hans Jensen Drukken, havde Maribo Byting udmeldt -t Mænd 
— Peder Tommermand, Christen Lund Tommermand, Jens Povlscn 
og Mads Andersen Møller — til at besigtige og vurdere det Tommer, 
som fandtes i Klostret og som Tagstenene var laget af, samt andet 
Tommer, som ikke uden Skade kunde blive slaaendc længere. Resul
tatet af deres Besigtigelse og Vurdering er saalydende:

Vi har forst været paa det Hus, som kaldes »Nye Stue«, og som 
er 39 Bindinger langt. Det synes os ikke gavnligt, at Tommeret paa 
dette Hus saa vel som paa de andre bliver slaaendc længere udsat 
for Regn og Uvejr; thi del forringes eflcrhaandcn derved. Og har vi 
vurderet samme Tømmer paa dette Hus, del onde med del gode, til
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GO Slcttcdaler. Dernæst har vi vurderet Tommeret over Kælderen 
derhos, som er 9 Bindinger, ondt og godt tilsammen, for 14 Daler 
Mont. Dernæst del Hus, der kaldes »Pibeovnen«, der er 33 Bindinger, 
og har meget ubrugeligt Tommer, som vi har sat det onde med del 
gode til 33 Daler Mont. Det gamle Tommer, som findes over Lig
huset med en Kvist derhos, har vi sat til 4 Daler Mont. Dema^st det 
Tommer, som findes over Omgangen ved Kirken, 6 Daler Ment. Der
næst det gamle Smaatommer over Omgangen ved Sosterhaven, 3W 
Daler Mont. lindvidere det Tommer, som findes over del Hus over 
Teleporten, 2 Daler Mont.

I Henhold til denne Vurdering blev del paagældende Tommer solgt 
til en I’ris, der gennemgaaende laa lidt over Vurderingssummen. 
Palle Rosenkrantz kohte Tømret over »Pibeovnen« for 36 Daler. Fru 
Anne 'NVitlrup og Hr. Hans Iversen i Langet kohte Tommeret over 
»Nystuen« for GI Daler. Hans Drukken fik del gamle Tommer over 
Kælderen for 14 Daler. Hr. Hans Dinosen i Maribo kohte Lighusets 
Tommer og Kvist for I Daler. Jacob Lavridsen og Knud Murmester 
i Maribo koble Tommeret fra Omgangen ved Kirken for 6 Daler og 
det sinaa Tommer fra Omgangen ved Sostei haven for 3 Vt Daler. 
Peder Henriksen i Maribo koble Tommeret over Talcportcn for 3 
Daler og koble endvidere et omstyrtet Stykke Mur, der ansloges at 
indeholde 900 Mursten, for 9 Daler. Endelig fik vclbaarne Fru Anne 
Willrup uden Betaling bevilget Tommer og Tagsten over det lange 
Hus mellem Brodre- og Sostcrklostrcl for dermed at forbedre de 
Huse i Brodrcklostrcl, hun af Akademiet har i Forpagtning*.

Et Regnskabsbilag fra 1GI6 oplyser: »givet Peder Tommermand i 
Maribo, som nedbrod det gamle Tommer, som var beholdende af alle 
seks Klosters Huse, som stod ganske ode, og deraf gjorde to gode 
Vaaninger«5. Formentlig er her ikke Tale om Bygninger paa Klostret, 
men om Klostrets Lejehuse i Byen.

Hvornaar Tommeret paa del sidste af Nonneklostrets fire Hovedbyg
ninger blev solgt, er allsaa forclobig ikke oplyst; men det er utvivl
somt sket inden Anrhundrcdcls Midte. Da man havde gjort Tommeret 
i Penge, solgte man væk af Stenene. Forst Tagstenene. Heraf fik Palle 
Rosenkrantz 1035 2000 Slk. for 26 Daler og forskellige Borgere 1750 
Slk. for 17}$ Daler, allsaa en Daler (4 Mark) pr. 100 Stk. Murstenene 
gik forclobig af i smaa Partier til Borgerne. Prisen var ligeledes her 
en Daler pr. 100 Stk.*. 1672 blev der gjort cl voldsomt Indhug paa 
Nonneklostrets Ruiner. Amtmanden, Elatsraad Cornelius Lerchc paa
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Niclstrup ansoglc Kongen oin nt faa bevilget 150 å 160,000 Mursten 
fra Kloster-ruinen for dermed al udvide Vaabensled Kirke ved Til
bygning af et Taarn. Han skriver, at Kirken er meget for lille, isaT 
paa Højtidsdage, og at dens Taarn, der ikkun er af Træ, er ganske 
broslfældigt og truer med nt falde ned. Han bar allerede kort de 
fornodne Grundsten sammen og kobl forskellige Materialer. Men 
Murstenene vil han gerne have fra Maribo Klosters Mure og Hvæl
vinger, hvori Stenene nf Hegn og Sne forda'ives; men her kan de 
komme til Nytte, selvom det koster Penge at udhugge dem.

Denne Ansøgning fik Forpagteren af Klostergodsct, Jens Clausen, 
til Erklæring. Hans Svar lyder, at af Maribo Klosterbygninger er nu 
kun en Lienge under Tag, nemlig den, han selv bor i, og den er 
»meget krostfældig og ilde fordærvet«. Han siger intet om, hvor 
denne Længe ligger, men vi ved nu, at den laa i Mimkekloslrel og 
ikke, som »Nyklostcr«-Skribenlcrnc troede, i Nonneklostret. »l)ct 
ovrige af Klostrets bygninger bar«, fortsætter Jens Clausen, »i mange 
Aar været ganske ruineret og moxen ode«; for faa Aar siden blev en 
stor Del Mure nedbrudt og Stenene henfort til Enkedronningens byg
ning i Maribo, saa der nu kun er »1 å 6 gamle Stykker Mure saavel- 
som en Del forfaldne Hvælvinger og Grundvolde« tilbage, hvoraf dog 
nok kan blive de 160,000 Sten, lier er Tale om at levere.

lifter en Murmesters Opgivende vilde Nedbrydning og benhugning 
af Stenene hoste 5 Sleltcdaler pr. 1000. Derefter fik Lcrchc bevilget 
de 160,000 Sten, og det paalagdes hver af Maribo Klosters bondcr al 
kore 5—600 Sten til Vanbensted Kirke7.

Lcrchc tog naturligvis alle de lettest tilgiengelige Sten i Murværket 
over Jorden; men der var stadig mange Sten under Jorden, og efter at 
Kirken 1737 havde faael bevilget Sten i Kloslerruincrne, betragtede 
Kirkeinspektionen hele Nonncklostcrruinen som sin Ejendom og brod 
stadig Sten ikke alene til Reparationen paa Kirken, men ogsaa til 
Salg. Da der ikke uden slorre Anstrengelser var stort mere at faa i 
Grunden, brod man ned paa Murene omkring Soslcrhavcn; i Regn
skabet for 1811/12 anføres, al der er solgt -1000 hele og 1000 halve 
Sten herfra for 298 Rigsdaler, vel al mærke i Sedler'. Der randede 
med andre Ord ikke den ringeslc Forstaaclse af Ruinens historiske 
betydning.

I Aarenc omkring 1840 lod Kommunalbestyrelsen de sidste Resier 
af de synlige Fundamenter opbryde ogGrunden jævne. Daværende Kap
tajn, senere General Caroc, foretog et Par Aar efter en delvis Afdæk-
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ning af dc all tilkastede Fundamenter og en Opmnnling og Kortlæg
ning af hele Tomten. Hnns Kort, der nu findes i Nationalmuseet, 
gengives oinstaacndc. Forklaringen dertil er følgende:

Dc med sort optrukne Grundlinier var opbrudle dc nærmest forc- 
gaaende Aar; dc skraverede Grundlinier angiver endnu tilstede
værende Fundamentrester; de varierer noget i Tykkelse, nemlig fra 
I y, til 2 og fra 2'/, til 3 Alen. Dybden varierede efter del faste Ler- 
underlag fra 1 til over 5 Alen. Rummene mellem dc storre og mindre 
Grundsten var rundeligen udspækket mod Kalk, men ogsaa under
tiden udfyldt med Grus. Del med a betegnede lyse Stykke Grund er 
en Murrest af 7—8 Fods Hojdc. Fundamentet b—c var opbrudt for 
3 Aar siden og er en ringe Strækning af den Mur, der har omgivet 
hele Nonneklostrets Have, helt hen om Torvet og Klostcrgadc (nu
værende Vestergade), og som skal være nedbrudt for 30 Aar siden 
(altsaa omkring 1810). Herfra ses el Fundament cl at gaa ned under 
Klostcrvængct; dets Tilstedeværelse tæl under Jordoverfladen robes 
ved, at Sæden paa en Stribe lier modnes tidligere end den anden Sæd. 
Af Fundamenterne i Gammel Kloster er de med sort betegnede op- 
brudtc i indeværende Aar (1843); de med Skravering angivne ligger 
endnu tæt under Jordfladcn, fordi man ikke har villet udælte sig for 
at beskadige Kirken. (Man erindrer, at Taarnet paa Caroes Tid var 
nedbrudt); e og / betegner lo Murstykker af 6—7 Fods Hojdc og 3 Fods 
Tykkelse; dc tjener nu som Sidemure for to Sinaaskurc; deres tid
ligere Forbindelse med Kirken kan ses paa Pillen g; paa Murslykket 
findes en Indgang med Spidsbue. Ved /i er udkastet en slcnsat lirond 
af omtrent 5 Alens Vidde foroven og med Skraaning nedefter, i—i er 
den sydlige Sidemur af Nordfløjen, den nordlige Sidemur har jeg 
ikke haft Lejlighed til al efterspore. I Købmand Krøyers Have har 
jeg (Caroc) eftersporet Fundamenterne k—l; og /—/. I Haven og 
Vænget er del ovcrslc Jordlag i meget forskellig Grad blandet incd 
Kalk og Muraffald; det findes i størst Mængde omkring m og /i, der
imod næsten slet ikke i Rummet o.

Det kan altsaa efter del forud anførte fastslaas, al Nordfløjen, Vest- 
flojen og den sondre Floj paa Resens Tegning af Nonneklostret er 
afklædt 1635, hvorimod Østfløjen ikke omtales i denne Forbindelse: 
den har faact Lov at beholde sit Tag. Ret længe er den dog ikke blevet 
skaanet. Paa Resens Tegning, der som nævnt inaa antages at stamme 
fra Tiden 1640—50, er kun Halvdelen af Længen under Tag, og af 
Jens Clausens Indberetning ved vi, al der 1672 ikke fandtes Tag paa
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Carocs Tegning.

nogen af de fire slore Klostcrlængcr, hvoraf der kun var nogle Mure 
og Hvælvinger i Behold. San er der kun tilbage al give en Forklaring 
af det lille Bygningskompleks paa Resens Tegning, der fik den tvivl
somme Ære at blive udnævnt til »Nyklosler«.
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BIRKETINGET var cn Institution. dor krævede sin egen lille Byg
ning. Kong Erik havde allerede 1417 givel Abbedissen og Kon

ventet Privilegium paa selv al bolde Ret og Ting og domme i alle 
Sager vedrorende deres Bondcr og Tjenere indenfor Kloslcrgodscls 
vidtstrakte Oinrnadc, og Maribo Birketing, som denne Retskreds lied, 
bestod lige (il Godssalgct 1092. Det er vel rimeligt al antage, at Ting
huset oprindelig bar hnft sin Plads i eller ved Munkeklostrot, men 
1072 lan det i al Fald paa Nonneklosterets tidligere Grund; del var, 
efter min Mening netop det, man uden videre doble til »Nyklosler«. 
Rosens Tegning viser tydeligt, at den omstridte Bygning eller Byg
ninger danner et belt lille separat Kompleks. Der er bande Stuehus og 
Udbygninger, og det hele er omgivet af cn Mur, saa del lille Kom
pleks helt er skilt fra Klostret. At Rosens Tegning lier er pnnlidelig 
nok, er der ikke Grund til at tvivle om; dens Mangler ligger ikke i, 
at der er for mange og for udpenslede Detailler, men tvertimod i, al 
der er for faa. Beviset for, al det er Birketinget, man soges i den 
for nævnte Synsforretning af 1070. Synet omfatter ikke Birketingel 
og heller ikke Nonneklosterruinen, men kun de Bygninger og Haver, 
som Jens Clausen havde hnft i Forpagtning. Det eneste af det tid
ligere Nonnekloster, som kommer ind herunder, er Soslerhaven; om 
den hedder del:

»For Indgangen i Soslcr-Hnugcn er en ny Fyr(relra*s)langc med 
Ihvngsler, Stahhcr og cn lukt Lans, snavel som en Dor med lukt 
Lans pna den anden Side ud til Dronningens Gnnrd. Denne Hauge 
er temlig vel paa alle Sider med Ringmur forvaret uden nlencslc 
ved Birketingel, hvor tilforn har været cn stor Port; dér stanr nu 
el Tjornegærde, saa og ved Kirken er Muren bel brostfældig«*. Be
viset maa soges i det af mig fremhævede Ord; thi hermed er jo 
givet, al Birketingel lan ved Soslcrhnven. Del var her indkapslet 
af Klostrets Grænser og sanlcdcs liggende paa Birkets Grund, 
idet Retssager vedrorende Klostrets underordnede Personale ogsaa 
borte under Birketingel og ikke under Bytinget. Kompleksets Beret
tigelse til al fremtræde paa Rescns Tegning som cn fuldt bevaret Byg
ning er herefter ogsaa givet, idet ’ringbygningen moppe er nedrevet 
for efter Birkclingcls Ophævelse.

UDGRAVNINGERNE af Nonneklostret, der forclogcs af Arkitekt 
C. M. Smidt fra Nationalmuseet og bckoslcdes ved stedlige Ind

samlinger og Tilskud saml ved betydelige Bidrag fra Overretssagfører
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Zcuthcns Mindelegat, gav store Resultater. Nordfløjen i den store 
Klostergaard blev nfda'kkct i hele sin Lanigdc, af Østfløjen blev del 
meste og af Vestfløjen en stor Del afdrekket. De øvrige Bygningers 
Beliggenhed og indbyrdes Forhold blev paavist ved Kftersporinger 
hist og her. Arkitekt Sinidl har i Aarbogcr for nordisk Oldkyndighed 
gjort Rede for sine Undcrsogclscr. Heraf tillader jeg inig at gengive 
følgende:

»For id komme ind lil deres Iwjlliggeiule Flads i Kirken. Sosler- eller 
Nonnekoret, passerede Sosirene fra deres Kloster gennem en l)or hojt 
oppe i Kirkens Nordmur, ikke langt fra Skibels Ostende. Resier n/ denne 
Dor er bevaret i Maribo. Dens Navn er »Naadens og Ærens Ports, ug dens 
Ta'rskel ligger omtrent i llojdc med det nuværende Orgelpulpiturs Gulvs.

»Mens altsaa den daglige Forbindelse mellem Soslerklostrel og Kirken 
Ioregik ad denne højtsiddende Dor i Kirkens Nordmur, var der endnu 
en Dor i denne Mur, som var forbehold! Sosirene. Men hver Søster /»is- 
screde den kun 2 Gange: forsle Gang nuur hun efter sin Indvielse i Kirken 
gik ind i Soslerklostrel, og anden Gang naar hendes Ug blev bragt lil 
Graven. I Vadstena finder vi denne. Dor forneden i Kirkens Nordmur i det 
midterste Fag: i Maribo derimod er der en Dor i del vestligsle Fag; og 
skonl det er et Sporgsmaal, om den i sin nuvarende Form er middelalder
lig, er del dog sandsynligt, at den oprindelige Dor har haft sin Plads her.*

»I Nordmuren af Vadslenas Kor sidder der 5 smaa Aabninger tal over 
Jorden, og disse Aabninger var, efter Aabcnbaringernc. bestemte lil, at 
Soslrcnc gennem dem kunde lages lil Skrifte og faa Nadverens Sakra
mente, idel Præsten sad indenfor Kormuren, Soslrcne knalede udenfor 
Ingen saadanne Aabninger findes i Maribo; men der er ved Gravning frem
draget Fundamenter af en Skriflemaalsbygning paa Korels Nordside lige 
ved Skibels Gavl, og i denne Bygning har da de foreskrevne Skriflemaals- 
og Nadveraalminger varel anbragt.« (Fra Korel farte en Trappe, hvoraf et 
Par Trin er bevaret, ned lil Skriftemaalsbygnlngen.)

»Del er den oslre Klostergaard, Erik af Pommern lader unlagge ved 
Aarcl lilti. Muligvis er den paabegyndt kori efter, at Kongen M13 var I 
Vadstena »for at faa el Forbillede og el Monsler* lil Klosterbygningerne I 
Maribo.

Oslre Klostergaard laa udfor Kirkens Kor og de seks vestlige Fag af 
Skibet Den havde h Kloslerfloje omkring en lukket Gaard, og hver Floj 
har haft Korsgang ind mod Gaarden. En saadan »Omgang* var foreskrevet 
i Birgittas Aabenlmringer, hvori del hedder, al »hver Fredag skulde Sosirene 
gaa omkring deres Omgange, lasende 7 Psalmer«.

Af delte ældste Soslerklosler er Veslflojen udgravet nasien i sin fulde 
Længde. Ikke blot Fundamenterne, men ogsaa nogle Skifter af Murværket 
er bevaret, og paa langs igennem Bygningen har der slaaet S runde, murede 
Piller. Desværre er der af de andre 3 Kloslerfloje kun fremdraget spredte 
Fundamenter, men ved Sammenligning med Yadslena kan vi dog — I
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hueri Fald ¡or nogle af Bygningerne — danne os en Forestilling om, hvor
ledes de enkelte Rum har været benyttet.

\'ed Undersøgelser i Vadstena og med Benyttelse af .1åbenbaringerne 
har den svenske Birgittincrforsker Bertil Berthelsson ridset nogle Hoved
træk op af Ruminddelingen og -Anvendelsen. Han mener, at det skønne 
Rum midt i Vadstenas Nordfløj, hvis Hvælvinger bæres af Søjler, har været 
Søstrenes Kapitelsal, Klostrets fornemste Rum. Og Salen Vest herfor, an
tager han, har været Søstrenes Arbcjdssal, hvor de udførte mangeartede 
¡håndarbejder. Efter Birgitta skal en liovisk Sul eller et fagert og vidt Hus 
bekvemmeligt gøres rede med lysende Vinduer og brkvemmeligc Stole her 
og der, paa hvilke Sostrene skulle sidde ved deres Haandgerning. Der er 
næppe Tvivl om, al disse lo Sale ogsaa i Maribo har liggel i Nordfløjen. I 
Mariboflojen var Nordfløjen og Veslflojen Hovedbygningerne, de bredeste 
og rummeligste Fløje i den ældste Klostergaard. — Med Hensyn til Vesl- 
fløjen i Vadstena mener Berthelsson al turde fastslaa. at dens nordre Del 
har rummel Refectoriel (Spisesalen), og at Fløjens sondre Del kan have 
været oplaget af Auditoriet, del vil sige den Sal, hvor Sostrene paa bestemt 
Tid af Dagen maatte samles og sumtalc. Netop disse to Sale mener jeg har 
ligget i den lange og rummelige Vestfloj af Maribos ældste Soslerkloslcr. 
Refectoriel har liggel nordligsi. I dels nordvestre Hjørne er der fremdragel 
en Brond, som er byggel af Egeslolpcr og -Planker. Fra denne Brønd forle 
en murel Vandledning i Retning af Soen. Da man senere opførte en ny, 
lang Nordfløj, kom denne til at skære Vandledningen, og man murede 
derfor en anden Vandledning. Resier af begge Vandledninger er frem
draget.

Klosler/lojene maa have haft 2 Etager, men del er dog ikke usandsyn
ligt, at Sydflojen, den smalleste af Klostrets 4 Floje, kun har haft en 
enkelt Etage. Ikke blot er nemlig dens Fundamenter lidt spinklere end de 
andre Flojes, men dens Afstand fra Kirken, med hvilken den er parallel, 
er kun 3% Meler, og en 2-Elages Bygning her vilde jo i nogen Grad 
skygge for Kirkens Vinduer. Det er imidlertid fra denne Kloslerfloj, So
strene er kommen ind i Kirken ad en højtsiddende Dor i Kirkemuren 
(»Naadcns og Ærens Porte), saa hvis ikke Sydflojen, eller i hvert Fald 
dens oslre Parli, har haft 2 Etager, maa der ud [or den nævnle Dor have 
været et særligt Trappehus mellem Klosler/loj og Kirke.

Den ældste Kloslcrgaard, indenfor de 4 Kloslcrfloje med deres Omgange 
og Korsgange, har været 24 å 24 *4 Meler i nogenlunde regelmæssig Kvadrat. 
Til Sammenligning tjener, at den store Fralcrgaard i det kendte velbeva
rede Carmelillerkloslcr i Helsingør er 26% X  20 % Meter, medens Frater- 
gaarden i Sortcbrodrekloslret i Ribe kun er ca. 17 J4 X  10% Meter. Det vil 
heraf forslaas, al det ældre, oslre Soslerkloslcr i Maribo har været el rel 
betydeligt Anlæg. Alligevel har delte ikke haft Plads til de 60 Søstre. Birgitta 
forskrev. Vi kan derfor formode, at Erik af Pommern ikke har venlet saa 
stor Tilslutning til sil lollandske Kloster, og at vi her har Grunden til, at 
det af ham oprindeligt anlagte Soslerkloster, den østligste af de ved Grav
ninger paavistc Klostergaarde, er opfort i mere beskedne Dimensioner.
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Men nuur det ved Gravningerne ag Undersøgelserne er godtgjort, at man 
senere — næppe ret mange Aar efter Fuldførelsen af det ældste Sosler
kloster — har udvidet delle betydeligt \est paa, synes der ikke at kunne 
være Tvivl om, at vi heri har Lov til al se et Vidnesbyrd om en stærkere 
Tilstrømning af Sosire, end der fra forsi var ventet. Tilbygningerne mod 
Vest er saa betydelige, at der, efter Fuldførelsen af det udvidede Anlæg, 
har været rigelig Plads til det fuldtallige, foreskrevne Antal Sostre. — 
Man begyndte med al opfore en lang Nordfloj, der fra den gamle Vestflojs 
Nordgavl strakte sig Vest paa ned mod Soen. Den er 57% Meter lang, mens 
Vadslenas Nordfløj kun er 55%. Til Gengæld er Bredden slorre i Vadstena 
end i Maribo (Vadslena c. 15. Maribo c. 12 Meter). Endelig byggede man i 
Maribo paa et noget senere Tidspunkt en ny Vestfloj langs .Soen. Den var 
kun c. 7 Meter bred, men udgaaende fra den lange Nordfløjs Sydside, nær 
dennes Veslhjorne, strakte den nye, smalle Vestfloj sig langt Syd paa, 
muligt endog helt hen til den høje og svære Mur, der ifolge Birgittas For
skrifter skulde danne et fast og uoverstigeligt Skel mellem Søster og 
Brodreklostret, og skulde gaa fra Kirkens Veslgovl ned til Muren langs 
Soen. Ligesom vi i Maribo ikke kender den nøjagtige Plads for denne 
Skillcmur, kender vi heller ikke Vestflojens I-ængde; men denne Floj har 
i hvert Fald været mindst ligesaa lang som Østfløjen (ældste Klostergaards 
Vestfloj), hvis ¡jengde uar 39 Meler.«

»Det Parti af Sostcrkloslret, der nu ved Gravning er blevet frilagt, er 
kun en Del af vestre Kloslergaard; hele Nordfløjen, det meste af Østfløjen 
og et betydeligt Stykke af Vcstflojen. De frilagle Partier er blevet restau
rerede ved Paamuring af nogle Skifter, og selv om det kun er en Torso, 
el Brudstykke af Klostret, der nu træder frem, faar enhver Besøgende 
dog el klart og anskueligt Indtryk af, hvor mægtigt dette Klosteranlæg har 
været.

Vi har set, at vestre Klostergaards Floj er ældre end de andre Fløje, 
idet den oprindelig har været Vestfloj i det ældste Soslerkloster og utvivl
somt har rummet Refecloriel og Auditoriet. Da man imidlertid udvidede 
Klostret for at skaffe mere Plads, slorre Bum til det voksende Antal af 
Sostre, maa man ogsaa have foretaget Ændringer i Anvendelsen af de for
skellige Rum. Økonomiafdelingen, Kokken m. m., lagde man i Vestenden 
af den lange Nordfløj, og der kan naturligvis ikke være Tvivl om, al man 
samtidig flyttede Spisesalen hen i denne Floj. Den gamle Spisesal i Øst
fløjen kunde da antages al have fundet Anvendelse som Kapitelsal, da den 
sikkert har været ikke saa lidt slorre end den ældre Kapitelsal. Med sine 
svære, runde Piller, der bar to Rækker Krydshvælvinyer, har den været 
el værdigt og stcmningsfyldl Rum. — Umiddelbart Syd for var der uf 
vestre llvælvingsrække afskilt cl enkelt Fag, et kvadratisk Rum, hvor der 
utvivlsomt har ligget en Trappe lll Flojens øvre Etage. Og atter Syd her
for har der været en Dor i vestre Ydermur, mens der udenfor denne er 
fremdraget nogle Fundamenter af en lille Forstue eller el Vindfang. — 
Ved Flojens nordvestre Iljorne findes et kraftigt Fundament for en ydre 
Murpille, en Murforstærkning, der er saa svær, at den kan have rummet 
en Vindeltrappe.
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Den mægtige, nyere Nordfløj havde ligesom Ostflajcn en Hække svære, 
runde murede Piller gennem Bygningens Midte. Ogsau de har baarel 2 
Hækker Krydshvælvinger. \'ed Skillerum var Pinjens Vestende mod Soen 
adskilt fra den lange Pillesal, og det er her. Økonomiafdelingen har været. 
Her laa Kokkenet. I delte sydvestlige f/jorne fandtes den store Kokkenskor
slen, der har aabnet sig mod Nord ud mod Kokkenrummet. Desuden 
fandtes her en Bagerovn med sin særlige Skorsten og en Brand, der lige
som Bronden i Ostfiojen var bygget af Egeslolper og Egeplanker. Fra Kok
kenet forte el stort Kloakudlob gennem Gavlen ud til Soen. — Ejendom
meligt er det. at der udenfor denne Gavl ligger et Munkestensgulv. som 
strækker sig ti å 7 Meler Vest paa ned mod Soen. Det var ved Frem
dragningen dækket af el Lag fint Sand, der tydeligt nok var af te ¡ret af 
Soen. Der er ingen Tvivl om, at Gulvet er lagt her som et Glacis for at 
hindre Soen i ved Højvande og Tobrudstider at underminere Gavlmurens 
Fundament.

Inden den vestligste Floj blev opfort, har der nær Klostergaardens syd
vestre Hjørne ligget en Badstue. Af Badstuens Mure er der ganske vist 
intet fundet. Paa Stedet vokser nu store Træer, som vanskeliggør Under
søgelsen. og iovrigt er det jo muligt, ut det har været en Træbygning. Der
imod fandtes her Bester af Gulv og betydelige Rester af et ejendommeligt 
Afløbssystem bestaaende af en Hovedkanal med <’/i Stikkanal, der udmun
dede i dens ene Side. Hovedkanalen fortsatte ned mod Soen. At Kanalerne 
stammede fra en Badstue, fremgik deraf, at der intet Slam fandtes i dem, 
og al begge Kavaler havde en tragtformet Udvidelse ved deres ovre Af
slutning. Da Klostrets Vcstflaj blev opfort, kom dens Mures Fundamenter 
imidlertid lil at overskære Hovedkanalen. Badstuen er derved blevet 
ubrugelig, og den kan antages at være blevet nedbrudt. Heldigvis er der 
dog bevaret store Dele af Hovedkanalen og Stikledningen, foruden Bunden 
ogsaa el Par Skifter af Siderne, hvorimod Kanalernes Dækslen er for
svundet. Begge Kanaler er byggel af rode Munkesten, og en enkelt Sten 
bærer el morsomi Vidne om middelalderlig Overtro. Der er i Sienens Over
flade — antagelig af den Teglslrygcr, som formede den — ridset en Fcm- 
sljerne af den Art, der kaldes Penlagram, og som man menle havde en 
mystisk Tryllekraft som Værn mod onde Magter. Et lignende Pcntagram 
er ridset i en Gulvflisc i den store Østfløj. Da Vesljlojen, Soslrejlojens 
yngste Bygning, blev opfort, og den gamle Badslncs Kanalsyslcm sat ud 
af Virksomhed, maa del vel antages, at man har indrettet en Badstue el 
andet Sted. Maaskc netop i den nye Vcstflaj.«

»Man ser i Vcstflojen 3 store Skorslcnsfundamenlcr, af hvilke del nord
ligste, væsentligt bestaaende af Tcglstcnsbrokkcr, maa stamme fra Tiden 
efter Reformationen, da Kloslrel kom lil al huse verdslige Adelsjomfruer. 
Ganske vist kan det ikke benægles, at de alle 3 kunde lænkes at stamme 
fru denne Tid; i hvert Fald har de sikkert fungeret som Skorslcnsfunda- 
menter i delle Tidsrum.«

»Fra Tiden efter Reformationen stammer utvivlsomt nogle Skillerum i 
Nord/lojen og el enkelt i Ostfiojen, ligesom en Resi af en Kamin i denne
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Fløj (ved Pillesalens Oslmur). Der findes iovrigt i Nordfløjens Ulc—5te 
Fag fra Vesi Fundamentresier af en Skorsten, Iworlil slutter sig cl rekt
angulært Fundament, der kunde, stumme fra en Kamin, eller muligvis en 
eller anden Ovn lienlmrendc under Økonomiafdelingen. Ligesom Ost- og 
Nordfløjen har været overhvælvet, er der heller ingen Tvivl om, at Vcst- 
flojen har haft Hvælvinger, men kun en enkelt Hække Krgdshvælvingcr, 
vistnok med de sentmiddelalderligc, simple, uprofilerede Hihbcr.«

»Nogle faa Meter udenfor Vestflojen og parallel med den har der label 
en Mur som liegn mod Søsiden; men kun Fundamenterne er bevaret, og 
Tidspunktel for dens Opførelse er vanskeligt at bedomme. Den synes dog 
at være yngre end den lange Nordfløj. Muligvis har der tidligere ud mod 
Soen været el Ilegn af Træ.«

»Blandt de mange Smaagenslande, som Gravningerne har bragt for 
Dagen, er der el Par, som har særlig Interesse, fordi de synes at have 
haft personlig Tilknytning til Klostrets Beboere. Den ene, cl Blysignel, 
bærer Slægten Jernskægs Vaabcn, og i Kreds omkring Vaabenskjoldet staar: 
mariec : pers : dolle(r). Da Signetet stammer fra del 15de Aarhundrcde, 
er der nogen Sandsynlighed for, at Marine Persdolter har været indskrevet 
i Klostret*).«

»Mellem Søster- og Bradrckloslrcl skulde findes en lille Aabning, en 
»Taleporl«, i den Mur, der fra Kirken gik Vest paa ned mod Soen, og som 
skilte de lo Konventers Bygninger fra hinanden. Imidlertid var der i Bir- 
gitlinerklostrene ogsaa en Taleporl mellem Klostret og Omverdenen Den 
kaldes »Verdensporten«. Og i Maribo maa ni sikkert søge Stedet for denne 
Taleporl ud mod den verdslige Verden i Øslenden af det ældste Soster- 
klosters Sydflaj, der strakte sig 9% Meter længere Oslpaa end Østfløjen. 
Ved Undersogelsesgravningernc er del paavist, al der i denne Sydflojsfor- 
længelsc har været 2 mindre Hum. og i Skillevæggen mellem dem var det 
ikke usandsynligt, al Talcporlen havde været anbragt. Under en Samtale 
mellem en af Søstrene og f. Eks. hendes Slægtninge eller Paarorcndc vilde 
da de verdslige kunne slaa i del ydre Hum, mens Søsteren stod i det 
indre.«

»Hele del store Klostcranlæg Nord og Syd for Kirken var omgivet af 
hoje Mure, og indenfor Murene laa i Nord Sostcrhaven, i Syd Brodrchavcn, 
der begge sirakle sig el godt Stykke Øst paa. Mellem dem var der Øst for 
Kirken el Tcrain, hvor Kirkegaarden sikkert har haft sin Plads, og hvor 
der tillige var en Vej, ad hvilken det verdslige Folk kunde komme til 
Kirkea Ad denne Vej har Pilgrimmenes Skarer under de store Kirkefester 
bevæget sig frem mod Syndsforladelscns Porte, de 2 Dåre i Kirkens Ost
gavl. — Mens det ældste Sosterklosters Sydfloj med sin oslre Forlængelse 
sirakle sig frem mod del nævnte aabne Østterrain foran Kirkens Østgavl 
(indtil 9y, Meter fra Ostgavlen), fortsatte denne Sydflojs Nordmur videre 
Øst paa Nord for det aabne Terrain. Del var denne Mur, der dannede 
Hegnet om Sostcrkloslrels Bygninger og Haver, idel den, omtrent en halv-
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Arkitekt Sin id l s Plan over Indgravningerne. 
(Iler efter Airbog tor nordUk Oldkyndlghrd 1435.)

hundrede Meler Ost for Sydflojens Gavn. drejede mod Nord og forlsalle 
videre omkring hele Soslcranlwget. Ved Grundgriwninger i vore Dage er 
man slodl paa Resier al denne Mur, der haade i Ost og Nord har lukket 
Ior Soslerkloslrels Omraadc, og det eneste Sted, hvor selve Klosterbygnin
gerne har kunnet naa i nær Berøring med Omverdenen, er ved Ostgavlen 
af ældste Søslerklosters Sydfloj (Sydflojsforlængclsen). Det er derfor næppe 
muligt al paapege noget andet Sled end netop ved denne Ostgavl, hvor 
Taleporlen mod Omverdenen, Verdensporten, kan have været anbragt.

Det Terrain. Iwor KlostreI og Kirken er anlagt, skraanede ret stærkt 
nedad mod Soen. Jordsmonnet ved Kirkens Skib laa derfor hojere end 
ved Vestkoret, og en muret Trappe forle fra Koret ned tit den lille Skrifle- 
maalsbygning paa Korets Nordside.

Ogsaa det ældste Sosterklosters Gaard laa betydeligl hojere end Ter- 
rainel Vest for, Iwor vi ved Gravningerne har fundet skraanendc Spilde
vandsledninger, Brolægning og Rendestene. Da den yngste Kloslergaard 
blev fuldfort, regulerede og hævede man Terrainet; men selv efter denne 
Regulering kom Jordsmonnet i vestre Kloslergaard til al ligge lavere end 
i østre, og del blev stadig ved at have noget Fald Vest paa i Retning mod 
Soen, hvad bevarede Rester af Brolægningen viser.

Ligesom Klostret i Vadslena er anlagt ved en Vig af Vellern (paa Soens 
Østside), er Maribokloslrel lagt: ikke ved den store, aabne, sondre Maribo 
So, men ved Østsiden af en smal Vig etter rettere en langstrakt Smalso.
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der forhandl den store So med den lille Norrcso. Uvis man I ten kl c sig. al 
man i 15de Aarhnndredc, da lielc Klosterkomplekset var fuldfort, havde 
stillet sig paa Smalsoens modsatte (vestre) Side. vilde man herfra se Byg
ningerne. lofte sig amfiteatralsk over den skraaneiulc Grund: KirkeskibeI 
hævende sig over og bag Koret, og den ostre Klostergaard loflendc sig 
over og bag den yngre og lavere liggende, vestre Klostergaards lange Floj 
langs Soen. Del mxglige Klosleranlieg har. uden at prange med rige Byg
ningsdetailler, vceret af imponerende Virkning med Kirken, Gudshusel, be
herskende de lavere Klosterbygninger, samlende dem om sig og dog skil
lende dem strengt. Simpelt, ydmygt og stærkt skulde det virre efter Bir
gittas Krav

Saa vidt C. M. Smidls Redegørelse, hvoraf ovenslaacndc som sagl 
kun cr cl Uddrag.

Veslflojcn betegnes i Auklionspapircrnc fra Tommcrsalgct 1(535 som 
Nystuen, og Nordflojcn kaldes Pibeovnen; del er begge Navne fra 
Klostrets lutherske Periode. Del sidstnævnte Navn siger os, al i denne 
Floj var Jomfruernes Forsamlingssal med »Pibeovnen«, som Abbe
dissen ifølge Fundatsen af 1596 havde Pligt til at fyre op hver Dag 
om Vinteren, saa Jomfruerne kunde samles der. Navnet »Nystuen« 
kunde fremkalde Formodning om, al denne Bygning var »ny« d. v.s. 
stammede fra Klostrets Omordning og Ombygning ifl. Fundatsen af 
1672. Smidt kuldkaslcr altsaa denne Forklaring, idet han fastslaar, 
at Fløjen stammer fra den katolske Tid. Tilstedeværelsen af de tre 
Skorstene viser i alt Fald, at Bygningen er blevet indrettet med spe
cielle Lejligheder til Jomfruerne. Det er, som jeg straks skal vise, 
muligt at fastslaa Fløjens Længde med ret stor Bestemthed, og Læng
den aabner Mulighed for, at der har været seks Skorstene i denne 
Fløj, hver Skorsten markerer Tilstedeværelsen af to Lejligheder, en 
i første og en i anden Etage, og da der boede lo Jomfruer i hver Lej
lighed, har Veslflojcn altsaa afgivet Bolig til 24 Jomfruer. Flojcns 
Længde kan konstateres paa følgende Maadc. I de fornævnte Auk- 
lionspapirer fra 1635 hedder det, at »Pibeovnen« er paa 33 Bindinger 
(d.v.s. Tommcrfag i Taget) og »Nystuen« cr paa 39. Da Nordflojcn 
(»Pibeovnen«) cr afdækkel i hele sin Længde, cr del let at udregne, 
hvor bred hver Binding har været, del bliver 2 Alen og 15 Tommer 
regnet efter indvendigt Maal. Regner man saa samme Bindingsbredde 
paa Veslflojcn (»Nystuen«), naar man ned til en Linie fra Taarnels 
nordvestlige Hjørne ret ned mod Soen, eller med andre Ord til den 
Mur, der ifølge Birgittes Forskrifter skulde strække sig fra Kirken 
og ned mod Soen og danne Adskillelsen mellem Soster og Brodrc-
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Kloslcrlinvon med de udgravede Grundmure og del lille Anlæg i Midlen.

kloslrct. 1 denne Mur var lo »Vindogcr«, en Indretning i Lighed med 
de tvauskillc Cylindre, man bruger i Billctrudcmc paa Jærnbnncsla- 
lionerne. Gennem del ene kunde Maden fores fra Soslcrkloslrel ind 
lil Brodrene, uden at Parterne kunde se hinanden. Gennem det andet 
kunde Sostre og Brødre fore deres nødvendige Samtaler11, selvfølgelig 
uden at se hinanden og altid i Vidners Nærværelse. Med denne Mur 
som Nordvæg var der — om for eller efter Reformationen fnar hen- 
slaa ubesvaret — bygget et Hus. Det er anført hos Rescn, men har 
faact en gal Placering; del er nemlig anbragt med Skelmurcn som 
Façade mod Syd i Stedet for mod Nord. Paa Carocs Kort er Forholdet 
rigtigere angivet. At Huset har været der, er udenfor al Diskussion; 
thi i dc oftnævntc Auktionspapirer fra 1635 hedder det som tidligere 
nnfort, al Fru Anne Witlrup gratis fik bevilget »Tommer og Tag
sten over det lange Hus imellem Brodre- og Sbsterklostrel«” . Det er 
muligt, at en Del af delte Hus er bevaret efter 1035; thi i Synsforret
ningen af 1076 nævnes »Stenstuen«, cl ollcfags Hus af Grundmur 
med Dor ud til Gnmmclklosler.

173



Gavlen af K irkestræde Nr. 4. 1937.
Foto V. Paulli.

Munkeklostret.

VÆSENSFORSKELLEN mellem Sostre- og Brodrckloslret traadle 
meget skarpt frem i Bygningernes Placering og Formaal. I Soslrc- 

klostret var alt baseret paa al holde Verden og alt, hvad dens var, i 
slorst mulig Fjernhed som noget fjendsk og fremmed. I Brodre- 
klostrel var de fleste Bygninger tværtimod Udtryk for Nødvendigheden 
af al pleje Forbindelse med Verden udenfor Klostrets snævre Mure. 
Selve Munkcklostrct var jo nok Kernen i Bygningskomplekset, men 
paa begge Sider af del var en Gaard med et Utal af Huse, der i 
Mangfoldighed og Omraade langt overgik Kernen, om end deres 
underordnede Stilling fremgik af den simplcre og billigere Bygge- 
maade. Resen har ganske rigtig delt Brodrcklostrct i tre Gaarde. 
Han har anbragt dem liggende skævt for Kirken, men om delle 
udtrykker andel og mere end et Tegningsperspektiv, er manske tvivl
somt. Den lille Rest af Munkcklostrct, som stod endnu paa Cnrocs 
Tid, er i al Fald vinkelret paa Kirken. Derimod er del vist uimod
sigeligt, at adskillige Nyllcbygningcr laa spredt rundt om paa den 
mest tilfældige og planlosc Maade, der frembragte mange skæve Linier.
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Den midterste Gaard, Munkcklostrct, senere Borggaarden, havde i 
Nord Kirkens Kor og Taarn og i Syd Munkenes Bolig, der var af 
samme Længde som Koret og Taarnel. Paa begge Sider var Gaarden 
lukket med Buegange, en enetages i Vest, der gik fra Taarnets syd
vestre Hjorne ned til Munkeboligens nordvestre Hjorne, og en to
etages i Øst, der gik fra Hjornet mellem Skib og Kor ned til Munke
boligens nordostre Hjorne. De lo Buegange var i Syd forbundet med 
en Buegang under Munkeboligen; den ses tydeligt paa Resens Teg
ning, og det er vel sandsynligst, at der ogsaa har været en Buegang 
paa Sydsiden af Jomfrukorel, saaledes at Buegangen bar gaacl hele 
Gaarden rundt. Gangen havde hvælvet Loft og aabne Buer ud til 
Gaarden; kun den ovcrslc Gang i oslre Gangfloj var lukket, og her
fra var der Nedgang til Koret, hvor man endnu ser nogle Trin af 
Trappen. Buegangene havde 21 Tommerfag, d. v. s. al Afstanden fra 
Kirken til Munkeboligen har været 50 5 60 Alen.

Den ostre Gaard — d. v. s. den til venstre paa Resens Tegning — 
var Ladegaarden med Avlsbygningerne; den vestre rummede i al 
Fald efter Reformationen alle de til Husdriften nodvendige Bygnin
ger, Fiskehus, Slagtehus, Rogsluc, Bryggers, Mallkølle, Bryggeri o.s.v.

SYNSFORRETNINGERNE giver nu og da en Haandsrækning til 
al finde rundt mellem de mange Bygninger; de yder en fattig 

Erstatning for de manglende Udgravninger. Den ældste, bevarede 
Synsforretning er fra 1621. Heri hedder det om Munkekloslrel: 

»Udenfor Klostret findes et gammelt, halvt grundmuret og halvt 
med Træ opbygt Bryggershus, som er paa adskillige Steder fast byg- 
fældig. Desforuden findes i Klostrets Ladegaard adskillige Indmurede 
(bindingsværks) Huse, hvori Hospitalsforslandcr, Skriver og Foged 
har deres Værelser, som er temlig ved Magt. Laden, Fæhusc og Stal
den er Træhuse med Ler slagen, dog efter Omstændighederne vel 
ved Magt.«

Synet hnr formentlig affodl en Beslutning om at rydde op blandt 
alle disse gamle, forfaldne Bygninger. Der udgik i al Fald kort efter 
Ordre til at nedrive en hel Del af Husene og sælge Tommer, Sten 
og Jern til hojst mulig Pris1. I Regnskaberne*) fremtræder Resul
tatet af disse Salg saaledes:
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»Borgmester Soren Sorenscn koble det store, gamle, bygfaddige Hus 
i Borgganrdcn, som kaldes »Salen«, for 52 Daler. Skriver Jacob Lau
ridsen koble den gamle Skrivestue, »Indtbagthusel«, Porthuset, del 
gamle Bryggers og en liden Stald i Ladcgaarden for ialt 100 Daler. 
Christopher Organist koble et lidet Stykke Hus, kaldet Bispens Kam
mer, for 10 Daler. Hr. Christen Brun i Hillesled koble del gamle, ler- 
slagne Boghus for 8 Dnlcr. Frands Hansen, Raadmand i Maribo, koble 
det gamle forfaldne Fiskerhus for 12 Daler, og endvidere den gamle, 
meget forfaldne Kvægladc for 40 Daler. Laurids Kældersvend, Borger 
i Maribo, koble Slngtchusct ved Soen for 15 Daler, Peder Postrider 
koble Faarehusct, »med Ler slagel og tækket med Straa«, for 10 Daler. 
Knud Smed koble del gamle Smediehus udenfor Klostrets Porl for 
14 Daler, 1 Mark og 12 Skilling. Jacob Lavridsen i Maribo koble en 
gammel forfalden Vcjrmollc Ost for Byen, som med stor Bekostning 
skulde vedligeholdes, for 104 Daler’. Bispens Kammer har formentlig 
været del Hus, der stod til Bispens Baadighcd, naar han visiterede 
Klostret, og man har maaske Lov at gætte paa, at »Salen«, som 
Borgmesteren koble, har været den Bolig til Kongen, som Klostret 
baade som katolsk Kloster og som Jomfrukloster havde Pligt til at 
holde rede, naar kgl. Majestæt gæstede de Kanter af Landet.

Den oflnævntc Synsforretning af 1676 blev holdt i Anledning af, al 
Jens Clausen fratraadtc sin Forpagtning af Klostcrgodset og Kloster
bygningerne. Den gaar stierkt i Detailler, hvor det drejer sig om 
Smaating, son» Jens Clausen har ladet lave, hvorimod den gaar lettere 
hen over de store Linier; alligevel er den en god Kontrol til Rcscns 
Tegning. Forretningen begynder ved Brodrcgadc. Her man straks 
bemærkes, at Rcscn paa sin Tegning fejlagtig har flyttet Brodrcgnde 
ud paa Kirkcgaardens Sydside. Brodrcgadcn laa den Gang, hvor den 
ligger den Dag i Dag. Den udgaar nu som altid for fra Torvets syd- 
oslrc Hjomc. men den endte paa Rcscns Tid i Indkorsclsporlcn til 
Brodrckloslrcl. Vejen fra Porten og hen til Klostret kaldes i Syns
forretningen »Strædet«.

Synsforretningen begynder med at omtale Porten for Enden af 
Brodregade og Porten ud til Sondermark, der begge ses paa Rcscns 
Tegning. Derefter gores rede for Strædet, der (som Rcscns Tegning 
ogsaa antyder) bar cn Mur paa den ene Side og et Tjorncgærde paa 
den anden. Videic gaar Synet gennem Brodrchavcn, der kaldes »Store 
Haugen«, beskriver dens Led og Langer, dens Fiskeparker og dens 
tildels nedfaldne Mure, og beretter Synet, al der i Store-Haugen fin-
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Priesleslien nedenfor Pnesle^aardshuven.
Foto N. M. N ielan.

Baadebroeii ved Kloslerhaven.
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des *en vclanlagl Urlchauge med adskillige Træer, Blomster og 
Urler, hvorudi findes cl Lysthus, nys opsat af smaa, savskaarne Egc- 
slolpcr og med »Wener« behunden, ilem lo nye Fyrbænkc og lo smaa 
Ugebænke«.

Derefter folger den for gengivne Beskrivelse af Soslerhaven, og 
Synel gaar derefter nord om Kirken forhi Nonnekloster-Ruinen, der 
ikke nævnes, og Vesi om Taarnet, hvor Synet lager fat igen. Herom 
hedder del, at der findes en Fyrretræslaage paa »Muren fra Klokkc- 
laarncl (il Capilelslucn« og al alle »Hullerne« paa denne Mur, »som 
tilforn vare aahne«, nu er »¡genmurede«. l)ct er Resierne af den vestre 
Buegang fra Taarnel lil det nordvestre Iljornc af Munkeklostrets 
Hovedbygning, her er Tale om. De tilmurede »Huller« man være de 
forhenværende Bueaabningcr, og Buegangens Tag og Bagmur maa 
da formentlig være faldet. Paa Resens Tegning fremtræder Buegangen 
i hel fin Siand, kun at Bueaabningerne vender udad i Sledct for ind 
mod Gaarden. At ¿Munkeboligen benævnes »Capilelslucn« bor ikke 
vildlede.

Videre hedder det i Synsforretningen, al der er en nv Fyrredor for 
Kælderen under Jomfrukorel og at Kælderen er kalkcl og i god Stand. 
Og saa slutter denne Del af Synet med følgende interessante Be
mærkning: »En ny Ege-Dor for Fangc-Taarnel med Hængsler og 
Stabler«. Ordet »Taarn« i denne Forbindelse maa vist ikke lages 
bogstavelig. Antagelig er her Tale om en af Kælderhvælvingerne 
under Jomfrukoret, der har gjort Tjeneste som Arrest for Birke- 
tingel og maaske ogsaa som Afsvalingssled for en eller anden »hed- 
hovedel« Bonde, der har været uforskammet nok lil at mene, al han 
ogsaa havde lidt al sige over sin Person og sine Ejendele. Det rimer 
helt godt hermed, naar det senere i Beretningen hedder, at Jens 
Clausen har »en Træhest ladet opsætte«.

Fra Jomfrukoret gaar Synet lige over i Ladegaarden og begynder 
med Porllængcn ud til Strædet; denne Længe gaar ikke helt op til 
Kirken; mellem dem er en Laage ud lil Kirkegaarden. Længens 
overste Ende mod Kirken er Kostald; den er 9 Fag lang, tækkel med 
Straa paa Tagsiden ind mod Gaarden og med Tagsten paa den 
anden Halvdel ud mod Kirkegaarden. Muren lil denne Side er Grund
mur paa de 7 Fag og Bindingsværk paa de to, som er tilbyggct 
senere. Længens Gaardside er helt igennem Bindingsværk med Und
tagelse af Portrummel, som er Grundmur. Porten, som ses paa Resens 
Tegning, er lukket med en toflojet Fyrretræsporl. Paa den anden Side
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Porten er to Hestestalde, en til 2 og en til G Heste, ialt 8 Fag Hus; nll- 
samtnen Bindingsværk med Straatag mod Gaardsiden og Slcntag ud 
til Haven; den hele Længe er »noget brøslfældig«. For Enden af 
Hestestalden og i Forlængelse af denne har Jens Clausen ladet op
sætte el Vognskur paa to Fag Hus. Saa er vi færdig med den ostre 
Længe. Mellem denne og Kornladcn i Syd er en Aabning, lukket 
med et Stavgærdc. Synet oplyser ikke hvor mange Fag Hus der er i 
Laden, men nojes med at konstatere, at den helt igennem er Bin
dingsværksmur og har Straatag til Haven og Stening ind mod Gaar- 
den og al den er »helt brostfældig«. 1 julen ses lydeligt paa Besens 
Tegning liggende mellem Staldlængen og Munkckloslrct uden at 
være sammenbygget med nogen af dem. Derimod savnes paa hans 
Tegning en grundmuret Bygning paa 7 Fag, der har ligget frit i 
Ladegaarden. Synet oplyser, at den tidligere har været Hestestald, 
men al Jens Clausen har indrettet den til Beboelse for Folkene. Vi 
faar al vide, at Huset ligger paa tværs i Gaarden, og at del er en 
Del broslfaddigt.

Synet forlader saa Ladegaarden, gaar ind i Borggaarden og tager 
fal paa Hovedbygningen, den gamle Munkebolig. Den er af Grund
mur med Stenlag og er II Fag langt, hvilket nok kan passe med 
Længden paa Jomfrukoret og Kirketaarnet i Gaardens modsatte Ende. 
I Stueetagen findes 3 Kamre med tilsammen 20 (nye) Vinduer for
synet med Skodder. Paa Salen over Stueetagen er Vindueskarmene 
»noget brøslfældigc« paa den sondre Side. Synsforretningen gaar 
videre for senere at vende tilbage til Hovedbygningen; men for Over
sigtens Skyld samles det her under eet: Vindeltrappen op til Salen er 
ved Magt. Jordkældcrcn under Huset og Nedgangen dertil fra den 
store Stue er vel ved Magt. Det samme gælder en Dor ud til »Gangen 
i Klostret«, d. v. s. Buegangen. Hovedbygningen har i Vinkel mod Syd 
en Tilbygning i den vestre Ende, der rummer »Jens Clauscns eget 
Kammer«, del er paa 5 Fag i en Etage, Gulvet er belagt med Aslrag 
(smaa Gulvfliser). Vægge og Tag, der var meget broslfældigc, er for
bedret. For Enden af det store Hus »findes opsat en Locus privatus« 
i to Lofter med Indgang fra Stuen og fra Salen. Om den toetages Bue
gang, der forbinder Munkeboligen med Kirken, hedder det: »Fra Ca- 
pitclstucn til Kirken er en hvælvet Gang med Brandmur til begge 
Sider, men ovenpaa med Tommer og Murværk ind (il Gaarden i 12 
Spænderum«. Ud mod Borggaarden er der nærmest Kirken rejst et 
Halvtag op mod Buegangen i 16 Fags Længde, »af hvilke de fire næst
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Kirken er ode og nedslagne«. Den sydligste Ende af den modsatte 
Buegang synes ogsaa at være bevaret, thi følgende Bemærkning kan 
vist kun være møntet paa den: »Den Gang, fra Vindeltrappen og til 
Udgangen i Gaarden findes noget brostfældig« baade paa Taget og 
paa Muren; den er paa 6 Fag.

Saa er vi færdig med Munkegaarden og skal over i den vestre 
Gaard; inen her er det vanskeligt at finde Overensstemmelse mellem 
Ilcsens Tegning og Synsforretningen. Mellem Jens Clausens Kammer 
og Solaagen er »et lidet Bygi paa tre Fag« med »Tavlemur«. Det 
Hus, der »staar udover Soen«, er delt i (rende Kamre med nye Skille
rum. Udi det ene Kammer findes 6 nye Vinduer med Jern udi og
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Gulvel lagi med Aslrag. Udi del andel er lo nye Vinduer. Udi del 
Iredic findes ikkun el lidel Vindue og cl nyl velindrettet »Locus pri- 
valus«. Tagel cr overall omlagt og skelnet. Der findes en ny aaben 
Laas for den l)or, som gaar ind til Badsluen. Lofterne over Badstuen 
er allcsammcn nylagl indtil der, hvor Kolien (Mallovncn) sinar. Udi 
Gangen ved Bryggers og Siegers, findes fire nye Vinduer, ligesaa i 
Stegers. Vi cr nu oppe i nordre linde af Veslgaardcns vestre Isenge, 
hvori der bande er Bryggers. Stegerset. Spisekammer og »Mørkekam
mer«. Delle Mus har lmade l)or ud til Gammelkloslcr og ud lil Soen. 
Der er ogsaa i Husel »opsal en liden ny Bagcrovn«. Synet slutter med 
at notere, al der cr »en Humlehave vester i Byen, som i mange Aar 
har ligget ode. men nu i Foraarct af Jens Clausen er indelukt med 
Givrder, nye Led og Laas, og den halve Have lagt med Humlcrodder. 
Kilers er Muren allevegne rundt om Haverne over alt hrostfældig«. 
Aarsagcn hertil er de store Asketræer, som slaar ved Muren, saa det 
maa »befrygtes en Del deraf udi stor Storm ved Træernes Rodder(s 
Arbejde skal) omkuld falde«’.

— l)cn tidligere nævnte af Birket-Smidt fremdragne Synsforretning 
af 1605 cr meget summarisk og kortfattet og giver ingen Holde
punkter for en bedre Bedømmelse af Bygningernes Beliggenhed. Der 
cr iovrigl stadig lavet om paa disse billige Huse; nogle rives ned 
eller falder sammen, andre opfores paa nye, i Øjeblikket mere be
kvemme Steder, og i alle Tilfælde faar Grundstenene Lov at ligge 
og frcinbyder nu ved tilfældige Udgravninger et Virvar af Huslomtcr, 
som det er umuligt at finde Rede i. Ved el Kloakeringsarbcjdc 1922 
slodtc man paa en Samling saadanne gamle Tomler, og Stiftsmuscct 
afdækkede i den korte Tid, der var til Raadighed, en Del af dem. Hos- 
slaacndc Tegning viser Virvaret. Efter al de igen var tildækket, rejstes 
en Sten paa Stedet med en forgyldt Skitse af Fundet. I Grunden 
fandtes Pottcskaar og andre Smaasager fra del 16., 17. og 18. Aarhun- 
drede; de er nu al se i Stiftsmuscct.

T 7  LOSTERBOLIGEN, der ret naturligt burde være Præslcresidens 
— som Fortsættelse af dens oprindelige Traditioner — blev del 

nu og da i det forsle Hundrede Aar efter Klostrets Ophævelse, men 
Præsten maaltc stadig flytte ud, hver Gong der viste sig Mulighed for 
andet Brug af Boligen.

1647 beklagede Præsten Hans Dinesen sig hos Kongen over sine 
økonomiske Kaar og sogte om al faa fri Bolig paa Klostret. Biskop
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Henrik Hamel anbefalede Ansøgningen med en Bemærkning om, 
al den nemmeste Maade, Præsien kunde hjadpes pna var ved al 
lade ham >nydc den Vaaning i Klostret, som endnu er ved Magt 
med den tilliggende Frugi- og Humlehave«. Det bevilgedes af Kongen. 
Og Præsten residerede saa uantastet i Klostret indtil 1072.

Landsdommer i Lolland Anders Sinclar havde 1071 faact 1400 
Rigsdaler til Gode hos Kongen og ansøgte om som Betaling for en 
Del af dem al faa Munkcklostrets Bygninger, Nonneklostrets Sten- 
rester og Haverne. Men Sognepræsten, der havde faact Nys om 
Sngen, indsendte samtidig Ansøgning om al maatte beholde Prøste- 
ganrden under Paabcraabclse af, at Kongen i sin Tid havde givet 
den til Sogncpra;st Dincscn og hans Hfterfolgcr i Kaldet, mod at de 
gav Afkald paa den narlige »Genant«, beslaaende af Mel, Malt, Smor, 
Svin og andet. Kongen gav Ordre til at undersøge Sagen, og Resul
tatet heraf blev en Redegørelse fra Skatkammeret. Del hedder heri, 
at alle Præster, der har haft Præstegaard i Klostret, kun har faact 
denne bevilget indtil videre og uden Krav for Efterfølgeren. Præsten 
bar ikke i den Anledning afstand nogen »Genant«. men kun lidt et 
Fradrag paa 6 Pund (21 Tdr.) Korn. Sin Præstegaard havde Præsten 
nfstaacl til Kapellanen. Man sporger nu Kongen, om Præsten skal 
blive boende, eller Sinclar skal have Klostret. Det sidste kan ske paa 
den Maade, al Præsten flytter tilbage til sin Præstegaard i Byen, igen 
faar sine 0 Pund Korn, og al Kapellanen saa forhjadpes til et andet 
Kald. da Præsten godt kan besorge Kaldet alene, »efterdi Menigheden 
meget skal være aftagen og Kaldet meget ringe«. Kongen resolverede, 
at Sagen skulde bero indtil videre. Senere gav han dog Ordre til al 
lade Klostret taksere med en eventuel Overdragelse til Sinclar for 
Øje. 1672 fik Præsten alligevel Ordre til at flytte, idet bande Kloster- 
godset og Klosterbygningerne var bortforpaglcde til Jens Clausen, 
der tiitraadle Forpagtningen 1. Maj 1672.

I en Skrivelse dateret Skatkammcrel 19. September 1673 fik Kongen 
Besked om Taksationen, der lod paa, at Værdien af Klosterbygninger 
og Haver var 756 Rigsdaler og 4 Mark. Men, hedder det videre: Jens 
Clausen, der har forpagte! Maribo Klosters Gods, nyder i sin For
pagtning Klosterbygningen soin Residens, og da han har kostet flere 
Hundrede Rigsdaler paa nødvendige Reparationer, saa er del nu 
ikke let al imødekomme Sinclars Ønske, og han vil da ogsaa være 
tilfreds, om han kan faa en Gaard af Klostcrgodsel f. Eks. Vaarskov. 
Einbedsmændcnc fraraadede delte med Bemærkning om, al hvis
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Kongen faar i Sinde igen al oprellc Jomfruklostrcl, er del bedsi, Godsel 
er sandel. Kongen resolverede da, al Sinclar skulde hjælpes paa an
den Monde*.

Munkeklwostrel vedblev saa al være Holig for Godsforpaglcren ind
til 1085. Amlsforvallcr og Forpagter var da Hendrik Sorensen Rye. og 
nanr han nu inaalic roinnic Munkeboligen, var del for ingen ringere 
end Leonora Christina; i del Kapitel, som er helliget hende, er der 
gjort rede herfor.

Lnduu for Leonora Christina var dod, meldte der sig en Liebhaver 
lil hendes Holig og Kloslcrruincrnc med tilliggende Haver. Det var 
en nf Kongens Yndlinge, den indvandrede lyske Adelsmand Eggert 
Christoffer Knulli, der havde tilgiflet sig Aarsmnrkc, del senere Knu- 
Ihenhorg. Ilan ansogtc 1694 Kongen om at forunde ham «Maribo 
Klosters overblevnc Bygning med hosliggende Haver, og Fiskeri udi 
Sonderso« og tillade ham efter l'rokcn Lconoras Dod al gorc sig det 
saa nyttig som han bedst kunde. Han motiverede bl. a. sin Ansogning 
med, al Bygningerne paa Klostret ikke var Kongen til nogen Nytte, 
men snarere til Udgift paa Grund af de mange Reparationer. Kongen 
synes at have sundet sig lidt paa dette Forlangende, der aabenbart 
stod i Forbindelse med Knuths Kob af Lndegaaulens ydre Marker, 
thi forst del følgende Aar gav han Ordre til al lade Klosterbygninger 
og Haver laksere. Taksationsforretningen, der er den oflnævnte af 
1695, vurderede de bestaaende Bygninger, Ruinerne, Haverne og Fi
skeriet til 400 Rigsdaler. Kongen bevilgede derefter Knuths Andra
gende; i Resolutionen hedder det: »Maribo Klosters Bygning med de 
der tilliggende Hauger og Fiskeri har Vi allcr naadigst skænket og 
givet Supplikanten og hans Arvinger lil Arv og Ejendom, dog paa 
de Vilkaar, at Os elskelige, højbanrne Frøken Leonora Christina 
nyder der fri Husværelser hendes Livstid, og skal Supplikanten imid
lertid holde Husværclsernc der forsvarligen vedlige paa sin egen Be
kostning«*.

Knulli dodc 1697, allsaa for Leonora Christina, men hans driftige 
Enke, Søster Lcrchc, overtog efter Leonora Christians Dod Kloster- 
ruinerne, Ladegaarden, Haverne og Fiskeriet. 1712 udlejede hun 
Munkeboligen til Kirken, der overlod den lil Præsten, fordi Præstc- 
gaarden i Brodregade var saa forfalden, al den var ubeboelig. Sosler 
Lcrchc havde imidlertid bygget Maribo Ladegnard og vilde nu gerne 
have Klostergrundcnc gjort i Penge. Næppe havde Præsten sat sig 
tilrette i sin live Residens, for hun begyndte at tale om, al hun vilde
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sælge Klosterbygningerne med Haver og eventuelt sjette det hele til 
Auktion. Det havde den forønskede Virkning. Præsten blev bange 
for alter at blive husvild og gik M. Juni 1717 til Regeringen med An
dragende om, at den vilde kobc Klosterbygninger og Haver af Soslcr 
Lerclic og overlade den fattige Kirke det hele som Piæstercsidens. 
Hans Motivering af Andragendet viser, hvor meningslost det var, at 
man havde foræret hele Klosterarcnlel til en Byen og Kirken uved
kommende Person. Præsten skriver nemlig: »Klostrets Bygning (Bue
gangen) er med Kirkens Bygning sammenfnjel, saa at man næppe 
kan komme op paa Kirkens Tag til Reparation uden Samtykke af 
den, der ejer Klosterbygningen«. Og han skriver videre: I Byen er 
siden sidste Ildebrand ej noget Hus at faa til Leje. saa Præsien vil 
blive husvild, hvis den, der køber Klostret, ikke vil lade ham bo dér.

Biskoppen og Stiftamtmandcn attesterer Rigtigheden af Præstens 
Udsagn og tilføjer, at Sostcr Lerclic ikke vil sjclge billigere end 7f>0 
Rigsdaler. Naar man erindrer, al Klostret en Snes Aar tidligere var 
vurderet til 400 Rigsdaler, og at hendes Mand havde faael det for- 
jerende, mna man jo indrømme, at den gode Dame ogsaa ved denne 
Lejlighed gav Beviser paa sin Vindskihelighed og Pengesans. Biskop- 
|>cn og Stiftamtmandcn androg om. at Kongens ovrige Kirker i Lol- 
land-Falslcr maatte bidrage efter Evne til Kohel af Klostret, og dette 
bifaldt Kongen. 28. Februar 1718 tilskodcde Gehcimcraadinde Knulli 
(Sosler Lerclic) Kirken Klostrets Bygning, Tomter og Haver for 750 
Rigsdaler*.

1711 udbod Kirkeinspektionen Soslerhavcn og Arealet tiet Nord for 
Nonnckloslcrruinen til Salg ved offentlig Auktion. Magister Hcnrich 
Itolli blev hojslbydcndc med 285 Rigsdaler Sølv og fik Skude paa den 
store Grund midt i Byens Hjerte'.

Kirkens Erhvervelse af Præsteboligen belod ingenlunde, al der nu 
blev lysere Dage for det gamle Munkeklostcr. Svært medtaget var det, 
og naar man stadig savnede Penge til en nodlorflig Vedligeholdelse 
af den store Kirke, blev der selvfølgelig lidet eller intet til overs til 
Præsteboligen.

1741 indfortes ved kgl. Reskript en Nyordning vedrorende Præste
boligerne i de lolland-falslerskc Købstæder. Præslcganrdenc blev »for
æret« Præsterne med Pligt til al aflevere dem i den Stand, de var 
modtaget og med Ret til ved Afleveringen al faa godtgjort de ved 
Syn paaviselige Forbedringer, der var foretaget*. 1742 forclogcs der 
baade Synsforretning og Vurdering ved Præstegnardens Overdragelse
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til Provst Rotli. Om den gamle Munkebolig udtaler Synet, at del er 
cn grundmuret Bygning i lo Etager l>cggc med Hvælvinger; den over- 
stc er meget hrøslfældig, Kælderen har derimod Bjælker og Brædde
loft, d. v.s. at her er de oprindelige Hvælvinger forsvundet. Hesten 
af Munkcganrdcns hvælvede Bueomgang findes endnu og betegnes 
som cn hvælvet Gang langs Husets nordre Side. Af den ostre Bue
gang ved Munkeboligen er C Fag tilbage, der betegnes som en Ud
bygning med »Grundmur op igennem«, hvor der er indrettet Kamre. 
Af den vestre Buegang er kun lo Fag tilbage ved Munkeboligen, og de 
betegnes som meget broslfældige. Paa den sondre. Side af Hovedbyg
ningen er cn Udbygning paa fem Fag; del er »Jens ('.lansens Kam
mer« fra 1076, der endnu er bevaret. Taget paa den nordre Side af 
Munkeboligen skal omlægges, hvorimod Sydsiden kan repareres. Der 
findes i Huset cn dobbelt Skorstenspibe, to brostfaddige Kaminer og 
to Jernkakkelovne. l)ct hele vurderes til 600 Rigsdaler.

Fra Hovedbygningens Vestende strøkker sig i lige Fortsættelse cn 
Bygning ned mod Soen. Den overste Ende er Bindingsværk og har 
formedelst en »svaj« Gavl, fem Fag paa nordre Side, men kun tre 
paa den sondre. Fortsættelsen er otte Fag grundmuret Hus. hvor der 
i den vestre Ende endnu er bevaret fem Fag Hvælvinger, der ikke er 
værre end, at de kan repareres. Ved den vestre Ende af delte Hus 
ganr en Udlænge paa syv Fag mod Nord; deri er Bryggers, Bagerovn 
ni. m. Dette Hus er med Udbygning vurderet til 80 Rigsdaler.

Det grundmurede Hus, der ved Synet 1676 laa midt i Ladcgaarden, 
eksisterer endnu med saml sine Hvælvinger, det bruges til Skole, men 
Taget er raaddent og Murene broslfældige; del vurderes til 60 Rigs
daler. Den gamle Lo og Lade er nogenlunde ordentlig i Stand og 
Vurderes til 50 Rigsdaler. Gaardens oslre Længe, Portlamgcn, med 
Stald og Fæbus er vderst forfaldent og vurderes kun til 20 Rigsdaler. 
Det meste af den gamle Brodrchnvc (der nu er Kirkcgaard) laa hen 
som Græsfællcd. 1 Haven nærmest Gaarden var -10 Frugttræer®.

Ved Præsteskiflel 1751 — da Kapellan Wcrloes avancerede op i 
Pncsleembcdct — blev der igen laget Syn over Præstcgaardcn; den 
var saa vist ikke blevet bedre siden sidst. Det store Hus var saa for
faldent, at det kun blev vurderet til 150 Rigsdaler. Det vestre Hus med 
dels Udbygning blev nu vurderet til 48, Lo og Lade til 35 og Port- 
huset, der var »ganske ruineret«, til 10 Rigsdaler. Del lille grund
murede Hus i Gaarden var væk. Haven laa ode og »uindfredet«, og 
da den ikke uden stor Bekostning kunde indfredes, blev dens Værdi
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kun sal lil 15 Rigsdaler. All i all vurderedes Præstegaarden til 328 
Rigsdaler10 mod 710 ni Aar for. Ifølge den nye Ordning skulde Pnslor 
Rollis Dodsbo allsna svare Forskellen, 382 Rigsdaler, men Paslor 
Rolli, der havde beljenl Menigheden i Maribo i 55 Aar, hnvdc alle 
Dage været en fattig Mand, og han efterlod sig intet. Pastor Werloes 
var om muligt endnu fattigere; han havde hidtil hocl i Kapellan- 
gaarden, som han nu maatlc overlade til den nye Kapellon og selv 
som Sognepræst flytte ind i Præslcgaardcn, hvorfra han sendte Rege
ringen et Klageskrig. Del er, siger han, livsfarligt at bo i det gamle 
Kloster, »der daglig truer med Nedfald« og hvoraf »et Stykke ned- 
faldcr efter det andet«. Han har kostet en Del paa den allernodvcn- 
digstc Reparation, men da han ikke kan faa Penge at laane, kan 
han ikke gorc videre. Præslcgaardcn, der jo skal overdrages ham 
som Ejendom, saa længe han er i Kaldet, er vurderet til 328 Rigsdaler, 
og han heder nu om, al denne Sum maa blive udsal, saa han kan 
faa Renterne til Huslcjchjælp lil en Lejlighed i Byen. Delle bevil
gedes. Regeringen holdt dog paa, at Præslcgaardcn ikke maatte 
komme i fremmede Hænder, da den var saa nær »kombineret med 
Kirken«. Og Werloes skulde derfor være pliglct til med mindst mulig 
Bekostning al »sætte en skikkelig Bygning pau Pladsen«, som der
efter skulde vurderes og overlades lil Eftermanden for Vurderings-



summen. Den gumle Klosterbygning vnr hermed dodsdomt og blev 
nedrevet, lin lille Hest fik dog endnu en stukket Frist. Del hedder 
nemlig i Hesolutionen: »Dog man den murede llung. som guur fru 
Kirkegnnrdeu til Kirken«, ikke nedrives eller spoleres". Del er Munke- 
klostrets oslre Buegang, der sauledes blev fredet en stukket Stund; 
tbi stukket blev den.

Du His|tesonnen Chr. Humus 1700 overlog Præsteembedet og Piiesle- 
gnnrdstoiuten. hvor den flittige Werloes ikke havde formane! at rejse 
noget Hus. sntle hun sig for ut bygge en ny Præsteganrd og sogie 
og fik forst Tilladelse til nt nedrive f> af Buegangens llvadvinger. De 
undre blev stuuendc og fuldt Tid efter anden ned. sun der ISI1. da 
Cnroe foretog sin Opmunling, kun fandtes en lille Hest helt oppe ved 
Kirken. Humus byggede en Præstegnard. der skal have kostet ham 
over '¿000 Higsdnler. Ilnn sagte og fik Tilladelse til at afkræve sin 
liflermnnd 000 Higsdnler".

Af Brnudtnksntionsprotokollerne kan udledes en Del Oplysninger 
om Beliggenheden af Humus' Præstegnnrd. Det ser ud til, at han har 
bygget pnu de gnmle Fundnmenter. Stuehuset laa vistnok, hvor den 
gumle Munkeholig hnvdc ligget, det var pnn IH Fag og fortsattes mod 
Vest i cl O-Fags Udhus. Udhuset mod Ost vnr pnu ‘¿.'I Fag med Lo. 
Lade og Stald. Alle Bygningerne vnr af Bindingsvierk og enetages. 
Den sidste Hest nf Buegangen vnr indrettet til Hullestue in. in. Det 
vnr den eneste Bygning, der vnr nf Grundmur; den hnvdc Strnntng til 
den ene Side og Stening til den mulen1*.

1814 opforles det nuværende Stuehus mod Vest nf Grundmur 10 
Fng lungl med Tcgllug, vurderet til 1010 Higsdnler. Del tidligere Stue
hus blev nu Udhus med Konfirmandslue, Bryggers, Hullestue, Stalde, 
Knrlcknmrc m. in. Udhuset mod Ost blev stuuendc1*. 1888 tilskrev Mi
nisteriel Sliflnmtcl, nt man fnndt det rigtigst nlierede nu ni Inge 
Bestemmelse om, nt dette Udlms burde fjernes, nnnr del blev snu 
brostfaddigt, nt det trængte til en Hovedreparation", og ved den store 
Kirkcreslnurcring 1891—02 blev det nedrevet.
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IV.

KLOSTKlUiODSKT



Foto T. Hohe.
|’ r:i Anen mellem Soerne.

Sondergade 20. Fold V. PaulU.



Parli fra  Sonders« sei fra Skovnæs. 
Kiter Maleri af Schult/, ca. 1878

Bøndergodset og Bønderne.

JORDGAVKRNK var Kloslrcls økonomiske Fundament, og Hoved
parten af dets Indtægt var de Afgifter, som Jordfæstet, Jagt- og 

Fiskerettighederne afkastede. Naar Klostret blev betænkt med Gaver 
enten som Udtryk for Fromhed og Gudsfrygt, Betaling for Sjæle
messer eller Provente ved Nonnernes Indskrivning, skele det altid i 
Form af Jord, som Begel Bøndcrgaarde, undertiden ogsaa Skovstræk
ninger eller ode, d. v. s. ubebyggede Jorder. Den eneste bevarede Op
gørelse over Klostrets Jordejendom, der foreligger, stammer fra dels 
Overdragelse til Soro Akademi 1621. Bondcrgodset omfatter ikke min
dre end 151 Gaardc, 114 Huse, 3 Moller og nogle ode Jorder fordelt 
saaledes: Paa Lolland 2-19 Gaardc og 86 Huse, paa Falster 45 Gaarde 
og 9 Huse, paa Sjælland 83 Gaarde og 12 Huse, paa Fyn 14 Gaarde. 
paa Langeland 7 Gaardc, i Jylland 41 Gaardc og 7 Huse og i Skaane 
12 Gaardc. Fortegnelsen over Bondcrgodset paa Lolland ser saa- 
ledcs ud:

I Sontlcrhcrred: I Nobollc 3 Gaardc og 3 Gadehuse, i Gloslunde 
2 Gaardc, i Dnnncmarre 1 Gaard, i Stoby 3 Gaarde og 1 Gadehus, i
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Mnjbollc 1 Gaard, i Saunso 1 Gaard og 1 Gadehus, dernæst 12 Td. 
Byg af Saunso By, 12 Td. af Hollcby og 8 Td. af Tordingo (Færge
landet), i Emb 1 Gaard, i Ullerslev 1 Gaard, i Højreby 2 Gaarde og 
1 Gadehus, i Egebolle 1 Gaard og 2 Gadchusc. I Norrclierred: I Vin
deby 4 Gaarde, i Vedbv 1 Hus, i Tjorncbv 1 Gaard, i Bogholt 1 Gaard, 
i Horslunde 7 Gaarde og 2 Gadchusc, i Svinsbjerg 1 Gaard, i Brøn
derslev I Gaard, i Nobollc 4 Gaarde og 2 Gadchusc, i Taars 1 Gaard, 
i Veslcrbo 1 Gaard, i Torrig 2 Gaarde og i Magcltving 1 Gaard. I 
Fuglse Herred: I Pollcrup 1 Gaard og 2 Gadehuse, paa Askeby Mark
1 ode Gaard, i Reersnæs 21 Gaarde, 2 Gaardsæder, 1 Boel og 9 Gadc
husc, i Bandholm 13 Gaarde og 6 Gadehuse. Roe Molle, 1 Vandmollc 
Vest op til Klostret og 1 Vindmølle Øst for Klostret, i Sjorup o Gaarde 
og 2 Gadehuse, i Fulebæk 1 Gaard og 1 Gadehus, i Nørreballc 3 
Gaarde og 2 Gadehuse, i Øslofte 8 Gaarde og 7 Gadchusc, i Langet
0 Gaarde og 1 Gadehus, i Paarup 7 Gaarde, 2 ode Jorder, 2 Boel og
2 Gadehuse, i Erikstrup 11 Gaarde og 3 Gadehuse, i Gerringe 3 
Gaarde, 1 ode Jord og 1 Gadehus, i Hillcsted 1G Gaarde og 3 Gade- 
huse, i Haared G Gaarde, i Burso 13 Gaarde og 9 Gadehuse, i Kollerup 
2 Gaarde og 1 Gadehus, i Norre 1 Gaard og 1 Gadehus, i Boserup 2 
Gaarde og 1 Gadehus, i Norre Holehy 1 Gaard og 2 Gadchusc, i Sondei 
Holeby 1 Gaard og et Mollehusstcd, i Errindlcv 1 Gaard, i Hyldlofte 
5 Gaarde og 1 Gadehus, i Ringsebolle 1 Gaard, i Rodby 2 Gaarde, i 
Skorringe 1 Gaard, 1 Gaardpart og 1 Gadehus, i Nebbelunde 1 Gaard 
og i Tofte 1 Gaard. I Musse Herred: I Hunseby 2 Gaarde, i Maglcincr 
20 Gaarde, 1 Vandmollc og 8 Gadehuse, i Grimstrup 7 Gaarde og 1 
Gadehus, i Andersirup 2 Gaarde, i Skelsirup 9 Gaarde og 3 Gadchusc,
1 Rcfshalc C Gaarde og 1 Gadehus, i I'orncby 1 Gaard, i Budenip 
1 Gaard, i Rorbæk 1 Gaard, i Majbolle 3 Gaarde, i Hjelm 6 Gaarde, i 
Øster Langel I Gaard, i Skjelslofte 1 Gadehus, i Sundby 1 Gadehus, 
i Toreby 1 Gaard, i Flinlingc 1 Gaard, i Radsled 2 Gaarde, i Vester 
Ulslcv 3 Gaarde, i Pillet 1 Gaard, i Store Musse 1 Gaard og 1 ode Jord, 
i Dollcfjcldc 1 Gaard, i Fjelde 1 Gaard, i Lille Slcmmingc 2 Gaarde og 
i Ugesirup 1 Gaard.

— Bondcrgodsel paa Lolland omfattede ikke mindre end 1400 Tdr. 
Land. Hertil kom saa Hovedgaardene Vaarskov, »Henidzet og Kol- 
dinggaard saml Klostrets Ladegaard med dens Bygninger, Have og 
Skov. Desuden fri Birkerettigheder over vornede Bondcr, aarlig Jord
skyld af Maribo By, Indtægt af alle Kongssagcr og Boder, al Ægt og 
Arbejde af Byen, Told og Akcisc af det Kramgods. der forhandledes i
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Byen, og af de Varer, som ind- og udskibedes i linndliolm. Omsat i 
Penge indbragte Jordegodset ca. ¡5000 Daler nat lig1.

Alt Godset var samlet i den katolske Tid. ug da Giverne naturligvis 
gav, hvad de havde ved Haanden, og vel sum Regel ogsaa del. der 
laa dem ubclcjligsl, fik Godsets Beliggenhed en meget spredt og til
fældig Karakter, Bestræbelserne maattc du gaa ud paa gennem 
hlagclxg al sogc at faa Jorderne samlet saa meget som muligt og 
da naturligvis helst paa Lolland. Der skulde under disse Handeler 
passes godt paa, at man ikke blev snydt; thi hos mange nf de jord- 
samlende Adclsmænd var Samvittigheden i slige Tilfælde som Regel 
ersInUel med en Prangersjæl, der var ganske fremmed for saa uren
table Begreber som Ret og Billighed. I det Spil vilde en Abbedisse 
næsten altid komme til kort, og det var sikkert hojst fornodent, at 
Kongen indprentede dem, al Adelen tragtede efter Klostrets Gods, og 
al de ikke maattc sælge eller mageskifte noget, for Kongen havde 
givet sit Samtykke1. De fleste Magelæg gik som ventet ud paa at 
ombytte Gods i andre Provinser med Gods paa Lolland; men det 
kunde ogsaa ske, at Kongen for at favorisere en Adelsmand skilte 
Klostret af med Gods i dets umiddelbare Nærhed. 1598 lod Kongen 
f. Eks. Landsdommer Lauge Bcck faa 8 af Klostrets Gaarde, der laa 
samlet i Haulvkke, for nogle spredte Gaarde i Fuglse og Musse Her
reder5. De 8 Haulykkegaarde blev jævnet og Jorderne lagt under 
Haulvkkcgaard.

I det evige Jag efter at forogc Jordlilliggcndct var Skclslridighc- 
derne en af Adelen meget yndet og ofte farbar Vej, ister hvor det 
drejede sig om Skove eller Fælleder, hvor Grænserne ofte ikke var 
skarpt afsatte. Man rejste simpelt hen Indsigelse mod den hidtil 
gældende Grænse og besatte et saa stort Stykke, som man i Øjeblikket 
fandt gunstigt; ved det derefter foretagne Syn med efterfølgende ny 
Skcldragning kunde der altid falde større eller mindre Bidder af til 
Sagvolderen. Ofte skele Besættelsen paa krigsmæssig Vis ved med 
Vanben i Haand al besætte det efterspurgte Omraade og forjage 
Modparten. Som Eksempel herpaa kan nævnes den i Aarene om
kring 1450 yppede Strid om et Skovskel i Gstoflc. Sagen var rejst af 
Tyge Lunge til Tanslrup (Chrislianssædc), og et Nævn havde ifølge 
kongelig Ordre afsat Skovskcllel mellem hans Bondcr i Erikstrup og 
Hillcstcd paa den ene Side og Klostrets og Kronens Bondcr i Østofte 
paa den anden. Tyge Lunge vilde ikke respektere denne Afgorclse, 
og hans Bonder jog med Vaaben i Haand Klostrets og Kongens
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Bonder ud af den omstridte Skovpari. Klostret vilde naturligvis ikke 
finde sig i denne Form for Rettergang, og Abbedissen klagede til 
Kongen i cl Brev, hvori det bl. a. hedder: Tyge Lunges Foged har 
sammensvoret sig med Bondcrne i Hillestcd og Krikslrup og er i 
sluttet Trop, bevæbnet med mange Armbrøst og andre Vaabcn, draget 
ind i Skoven og har angrebet Kongens Bonder fra Oslofte saml Klo
strets Bondcr, der alle var ubevæbnede. Tre af Kongens Bonder og 
mange af Klostrets fik svære Hug, og en af dem blev skudt med en 
Fil, san han næppe kan leve. Abbedissen beder derfor Kongen om 
han for Guds og Si. Birgittes Skyld vil drage Voldsmændcnc til An
svar og sorgc for, at Retten faar sin Gænge, da Klostret vel man holde 
paa, hvad det tilhorer, men ikke ønsker at besidde noget med Urette.

1-159 blev Sagen behandlet paa Kongens Reltcrling i København, 
og Dommen lød paa, nt der skulde holdes et nvl Nævn, hcslnaende 
halvt af Riddere og Svende og halvt af jordejende Bonder; de skulde 
samles i Maribo og gennemgranske Sagen og derefter ride gennem 
Skellet, saalcdes som de mente, del burde være uden Hensyn til, om 
de derved gav det foregaaendc Nævn Ret eller Uret. Kongen ud
nævnte tre Ma*nd, der skulde være Opmænd, hvis Nævnet ikke kunde 
blive enigt4. Den Afgørelse, som derefter blev truffet, kom begge 
Parter naturligvis til at respektere. Naar det som her drejede sig om 
en Nævningekendelse, der med Magt blev kuldkastet, var Sagen altid 
moden til Kongens og Dannetingcls Afgørelse, ellers var Fremgnngs- 
maaden den, at hver af Parterne udpegede nogle gode Mænd som 
deres Repræsentanter, og Kongen gav derefter de saalcdes udpegede 
Fuldmagt til med Retsvirkning at afsige deres Kendelse5, som efter 
at være hest paa Landstinget var lovlig Afgørelse, der skulde re
spekteres.

BONDEKAARENE var fattige; men Bøndernes Velfærd var iovrigl 
i hoj Grad afhængig af de Ridefogder, som paa Klostrets Vegne 

forestod Administrationen. Del hændte jo ikke sjældent, al den Mand, 
der hjemme under Abbedissens Øjne og Øren gik rundt med fromme 
Lader, slog slemt bagud, naar han troede sig udenfor hendes Øjnes 
og Øres Rækkevidde; 1526 forte Bonden Jørgen Flyckii paa Hojgaard 
saalcdes 21 Danncmænd som Vidner paa Norre Vongs Ting imod 
Klostrets tidligere Fogder. De 24 vidnede, al Jørgen Flyckii havde 
bygget og forbedret Gaardcn i den Tid, han havde haft den i Fæste, 
og al lian havde »opfredet en skøn Underskov paa Gaardcns Enc-
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mærke* og hverken havde huggel eller solgi Træer fra Kloslrcls 
Skove og kun laget, hvad han behøvede lil Husbygning. Al den Skade 
som var skel paa Flyestrup Skov og Hojgaard Skov, skyldles Fog
derne fra Maribo Kloster, der havde hugget og solgi og bortgivet 
Træer fra Skoven. I et gammelt Hus paa Hojgaard havde de fort et 
værre Leben, ædt og drukket med deres Kammerater og paa den Vis 
odet Skoven bort. Jørgen Flvckii havde bebrejdet dcin deres syndige 
Færd, men de havde kun skældt og hundset ham derfor, og Fogderne 
havde senere, nnar de kom hjem til Klostret, anklaget Jørgen Flvckii 
for at have odel Skoven og forsomt sin Gaard. Abbedissen havde 
troet paa Klagen, og Jorgen Flvckii havde derfor lidt stor Uret og 
Skade, indtil nu, da Niels Thomsen havde faact Befalingen og vilde 
gorc Ret og Skel*.

Som oftest fandt Bonderne sig under Haabloshedens Tryk i Ride
fogdens Yilkaarligheder; men der fandtes jo nu og da en. der var 
»stædig« nok til at forfølge sin Ret lige til Toppen af den jordiske 
Retfærdighed, hvis ikke Abbedissen vilde hore paa hans Klage. 1606 
gav Chr. IV f. liks. Kloslerforvaltcrcn Henrik Lykke Ordre lil al 
undersøge en Klage fra Bonden Hans Povlscn i Viggistrup, der hæv
dede, al han var blevet sat fra Gaarden, til Trods for at han havde 
tilbudt god Borgen for sin Restance. Hvis det forholdt sig saaledes, 
skulde Henrik Lykke hjælpe ham til sin Ret, saa Kongen kunde blive 
forskaanet for at have Bonden lobende paa Hore med sin Klage1.

Ved Klostrets Ophævelse blev dels Bondergods i de forskellige 
Landsdele splittet. Kjusegodset blev f. Eks. lagt under Antvorskov*, og 
kun del lollandske Bondergods blev tilbage som et samlet Hele, der 
borlforpaglcdcs. Otto Pogwisch var den første. Han fik del billigt, 
og Bonderne, der gerne vilde være fri for denne nye Herre, tilbod 
saa at give dobbelt saa meget for del /ligt og Arbejde, der paahviledc 
dem. Resultatet blev kun, al Regeringen pressede Pogwisch op til 
samme Ydelse*, saa havde Bonderne haft del hanrdl for, fik de det 
nu saa meget værre.

Klostcrgodscl og Klosterbygningerne horle i Tiden efter Overdra
gelsen til Soro Akademi paa en vis Monde sammen; thi Bygningerne 
fulgte Godset, enten saa Akademiet forpagtede det ud eller admini
strerede det ved en paa Klosteret boende Ridefoged. Efter at Soro 
Akademi 1665 var ophævet, blev Kloslergodscl paa Lollnnd-Falstcr 
henlagt under disse Øers i Forvejen meget omspændendc Krongods.

Borgmester Jacob Jensen blev Ridefoged over Klostrets Gods. En
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Opgorclso over de bowler, som ikke har kunnet betale deres Land- 
gildckorn, giver et ret trist Billede af Godsels Tilstand. I Magteliter 
stod 15 Hondcr — formentlig hele Landsbyen — i Restance. Smedien 
stod lom og ode. I Skelsirup var der 6 Restanter, 1 af disse Gaarde 
laa ode. Om Heslo i Maribo So hedder det, at den ligger ode og kan 
ikke lilsaas, fordi Fugle og Mosegrise(Vandroller)opa-der det hele. 1007 
var det ikke bedre med de to Byer. og de andre havde det noget lig
nende. I Oslofte var der 7 Restanter, i Noi reballe 3, i Erikslrup 3. 1009 
vai det ligcsaa; der var 5 i Hillesled, 3 i Ilaa, 2 i Haarcd o. s. v. Det 
blev ikke bedre, fordi Ridefogden en Gang imellem log Syn over en 
Gnards Broslfældighed og fik Staklen domt til al have sil F.'rslc for
brudt og til at betale — Skadeserstatning. Nnar man horer om en 
Bonde, der sidder godt i det, er det i Anledning af den Brand, der 
har lagt hans Bygninger og Avl ode’". Paa Binnidsc, der var sunket 
ned til at være Fæstcgaard, var del ikke bedre. Galt var det, sna- 
kenge den stridige Bonde Anders Christensen sad der og omsider 
blev fradoml Fæstet, og rent galt blev det, da den tidligere Lands
dommer Stygge Hocg og linns ulykkelige Hustru Anne Marie Grubbe 
— en Soster til Marie Grubbe — fik den i Fæste. Han var romt af 
Landet, og hun sad ene tilbage plaget af en Hær af Kreditorer, der 
fik den ene Dom efter den anden over hende. Tilsidst innalle hun 
laanc Penge til Udsæd og give Pant i den Grode, der eventuelt kunde 
komme deraf“ . Skulde Bøndergodset ophjælpes, maatte der nabon- 
bart anvendes en anden Frcmgangsmnadc end de evindelige Rets
sager. Da Jens Clausen 1672 blev Amtsforvalter og fik Maribo Klosters 
Gods i Forpagtning, indsaa han vel dette; thi han lod tinglyse, at 
hvem som vilde antage, bruge og besidde de ode Gaarde, kunde 
melde sig hos ham; de vilde faa Frihed for Skat og Landgilde i nogle 
Aar og blive hjulpet med Bygningstommer i Skovene“ .

Medens alt det ovrige lolland-falstcrskc Krongods liortc til Enkc- 
dronningens Livgcding, var delte ikke straks Tilfældet nted Maribo 
Klosters Gods. Frederik III paatænktc at lægge ogsaa Klostcrgodscl 
ind under Livgcdingct; men Christian V forhastede sig ikke med al 
opfylde Faderens Ønske.

Efter Frederik III’s Dod 9. Februar 1070 overlog Enkedronning 
Sofie Amalie sit Livgcding; medens Klostcrgodscl borlforpagtcdcs til 
Jens Clausen, der liltraadtc Forpagtningen 1. Maj 1672. Sien kort 
efter henstillede Rentekammeret følgende til Kongens Afgørelse: 
Enkedronningen har anmodet om at faa Maribo Klostcrgods i For

197



pagtning og linr herfor budt 2000 Rigsdaler aarlig, hvilket er 200 
Rigsdaler liojere »end del for kori Tid siden til Jens Clausen blev 
bevilget nemlig for 1800 Rigsdaler«. Kongen skriver i øjensynlig (Ina- 
vcnlicd: »I skulde have erkyndigel lider bedre om alling, for 1 eks
pederede Brevel for Jens Clausen, nu del er skel, bryder jeg ikke 
Hnnnd og Segl for 200 Rigsdaler«1’. Korsi da Jens Clausen i 1070 
fralraadlc Forpagtningen, blev bande Klosterbygningerne og alt Klo- 
slergodset lagt ind under Livgedingel og overdraget enkedronningen, 
der ansatte Hendrik Sorensen Rye som sin Forvalter og »Pensiona- 
rius« over Klostergodset med Ropæl pan Klostret.

Klostrets Bønder vandt saa vist intet ved at komme under hendes 
Majestæts nnndigc Varetægt. Selv opholdt bun sig den meste Tid i 
Kobenhavn og lod sine Fogder presse og plage Runderne, saa meget 
de orkede. I)c Kommissioner, der senere nedsattes for al undersøge 
Tilstanden paa de lollnnd-falslcrskc Krongodser, konstaterede dog, at 
Tilstanden blandt Bønderne under Nykøbing, Aalholm og Halsted 
Klosters Amter var langt værre end blandt Maribo Klosters Ronder. 
Men del betyder ingenlunde, at Jens Clausen og Hendrik Sorensen Rye 
var naive eller hele Kugle: de var ganske vist ikke saa slemme som 
de Djævle, der de andre Steder huserede i enkedronningens Navn, 
men de havde alligevel nok paa Samvittigheden. Jens Clausens An
skaffelse af en Træhest taler sit eget knappe Sprog, og hvad Hendrik 
Sorensen Rye angaar, saa har Kommissionsberclnmgerne el og andet 
al fortælle om ham. Han var baade Amtsforvalter og Forpagter, d.v.s. 
han skulde inddrive baade Skat og Landgildekorn, var baade Øvrig
hed og Herskab i een Person. Her skal kun anføres enkelte af Klagerne 
over Hendrik Sorensen Ryes Regimente, lin Bonde anforle i sit Klage
skrift, at da han en Dag kom paa Klostret for al beklage sig over den 
militære Indkvartering, der var paalagl ham som Straf, fordi hun 
ikke havde betalt sine Skatter, tog Hendrik Sorensen Rye ham ind i 
cl Kammer, slog ham til Jorden, sparkede barn og huggede ham 
med sine Sporer flere Huller i Hovedet, lin anden Bonde — der vor 
kommet for al klage over, at cn af de Soldater, han som Straf fik i 
Indkvartering, havde mishandlet hans Kone, saa hun meppe nogen
sinde vilde komme over del — blev som Svar smidt i »Taarncl« og 
slap ikke ud, for hans Konefar havde betalt alle hans Skatter med 
cn Obligation. En tredie Bonde klagede over at være forfulgt med digt 
og Arbejde midt i sin Saalid, og da han saa ikke kunde betale sine 
Skaller, blev han forsi hjemsøgt med Indkvartering og derefter kastel
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i »Tuarnet« og niaalte ligge der i Fflernurskuldcn i 8 Dage og Nætter 
i Sledcl for al være hjemme og snu Hug. Henrik Sorcnscn Hye be
nægtede al have misliandlcl nogen med Slag og Spark og erklærede, 
al de, der hlev kaslcl i »Taarnel«, havde været trodsige og ikke vilde 
betale1*. Men al Bønderne kunde være lovlig undskyldt, fremgaar 
klart af de Skrivelser, der nu og da veksledes mellem Rcntckam- 
merel og Forvalteren augaaeude Hondcrncs Mangel paa Sa*dekorn. 
Sommeren KM I var f. Kks. orkenlor; Vandel svandt saa stærkt i 
Marihosoerne, at der ikke var Udloh nok til, at Vandmøllen ved Anen 
mellem Sonder- og Norreso kunde drives. Ilosten slog helt fejl, Folk 
og Fæ sultede den hele Vinter, og om Forumet manglede Bønderne 
hunde Snukorn og Brødkorn. Til Fordeling mellem Bønderne under 
Maribo Kloster sendte Regeringen 800 Tdr. Byg, 00 Tdr. Havre og 20 
Tdr. Ærler. Del var langt fra tilstrækkeligt, og Henrik Sørensen Hye 
lod da, efter hvad han selv oplyser, nf sil paa Femern indkoble Korn 
fordele 115 Tdr. Byg og 7 Tdr. Ærter, beregnet til »den samme Pris, 
som det havde kostet ham selv, nemlig Bygget for 15 Mark Tønden, 
uanset al del udi Sædetiden kostede paa nogle Steder 3 Rigsdaler 
Tomlen og mere«. Han spurgte, om han i Forpagtningsafgiften mnallc 
afdrage en Sum svarende til 15 Mark pr.Tønde nf del Korn, han havde 
leveret. Det hevilgedes mod, at han præsterede Kvitteringer for del 
saaledes leverede Korn. Del af Regeringen uddelte Korn skulde Bon- 
derne tilbagelevere med 1 Skæppe Opgæld pr. Tondc. Man regnede 
nemlig almindelig med, al Bondcrkorncl var saa urent, at der skulde 
ufharpes ca. en Sk.æppc af hver Tonde. Henrik Sorensen Rye indstil
lede, al Bønderne fik noget Afslag i deres Skallcydelser, eventuelt 
slap for al betale det halve Landgildekorn, de skyldte fra forrige Aar; 
men del kunde Regeringen ikke gaa med til; Bondcrnc havde fnnel 
stort 'Tilskud derigennem, al de fik Lov al betale del dyrt erhvervede 
Sædekorn tilbage med del for Tiden billige Korn, og mere kunde 
ikke ydes dem1». Alene delte lille Udpluk viser jo, at del snarere var 
Fattigdom og Usselhed end Stædighed og Trods, der var Aarsag til, 
at Bondcrnc ikke i rette Tid betalte deres Skaller.

1080 fralraadlc Henrik Sorensen Rye Forpagtningen af Kloster- 
godset, og Regeringen ansatte en Ridefoged, der under 'Tilsyn af 
Amtsskriveren paa Aalholm skulde administrere Godset.

Det sna en Tid ud til, at Henrik Sorensen Rye skulde huve Ladc- 
ganrden i Forpnglning, men derom senere. Da del endelig var afgjort, 
at han ikke skulde have den, optraadlc han saa bjergsomt, al der
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mmillc skrides ind. Leonora Christina Hjorde f. Kks. i en Ansøgning 
om at faa sine Værelser repareret, opmærksom paa, al Hendrik Søren
sen Ryes Tjenere fjernede adskilligt mere fra Ladegaarden, end han 
havde Ret til. Amlsskriveren paa Aalholm fik straks Paakeg om at 
paase, at sligt ikke skete. Hendrik Sorensen Rye havde nok ved sin 
Frnlræden haft noget til Gode hos Bønderne: thi der klagedes nu over, 
al lian lod det inddrive med stor Strenghed. Der gik da Ordre til 
Amlsskriveren om al forbyde Hendrik Sorensen Ryes Fuldnuegtigc at 
inddrive noget som helst hos Bonderne. Hendrik Sorensen Rye kunde 
komme med en attesteret Fortegnelse over, hvad han havde tilgode, 
og Amlsskriveren kunde saa. efter al have konstateret dens Rigtighed, 
indsende den til Rentekammeret, der saa vilde soge Forholdet ordnet1*.

Langt om Længe blev saa Hendrik Sorensen Ryes Affærer afviklet, 
og hans sidste Tilknytning til Klostret blev — en Gravkælder under 
Koret.

lifter Hendrik Sorensens l'ralræden blev der givet Ordre til at betale, 
hvad der udkrævedes til Anskaffelsen af Plovbæsler og Kvæg til de 
ode Gaardc og til at sætte Maribo og Maglemer Vandmøller i Stand 
med nyt Tommer” .

1693 solgte Kronen de tre yderstc af Klostrets Marker (den nuvæ
rende Maribo Ladcgaard) og 143 Td. Hartkorn af Bondergods bc- 
staaende af 5 Gaardc i Haarcd, 9 i Krikstrup, 7 i Osloflc, 2 i Norre- 
ballc og 2 i Sorup. Kobercn var Margrethe Wilders, Knkc efter Lcvc- 
randor Fr. Werdclmann, der havde mange Penge tilgode hos Kro
nen. Købesummen var 11.295 Rigsdaler1*. Olle Dage efter solgte hun 
del hele til Kggert Christopher Knulh, der ejede Aacsmarke (Knu- 
thenborg).

Om Bonderne er endnu kun al berette, at de i fem Aar for delte Salg 
havde haft en lidt blidere Skæbne. 1686 borlforpagtedc Kongen nem
lig alle Kloslcr-Ladegaardcns Jorder lil Maribo Borgerne, og derved 
bortfaldt all Hoveri for Klostcrbondcrnc, i Stedet blev de paalignel 
cn lille Pengeydelse lil Amtskassen, hvilket var el stort Gode for dem. 
Aarct efter mistede en halv Snes Gaardc nær Hojbygaard delle Gode: 
thi da cl lignende Antal Gaardc i Skorringc, Thirstcd og Brandsirup, 
der hidtil havde ligget til Hojbygaard, nu ved Magelæg var lagt under 
Jens Juuls nyerhvervede Gaard, Tosirup (Christianssædc), maaltc 
Forpagteren af Hojbygaard have Erstatning gennem et tilsvarende 
Antal af Klostrets Bondcr” . Alle de, der nu overgik til Aarsmarkc, 
kom selvfølgelig ogsaa lil al trælle i Hovmarken.
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Xorrc Mulle og K:ilko\mn.
Kiler Maleri af Schuft/. 1W ,

Ladegaardsjorderne og Borgerne.
OKIMMINGES Jorder eksislerer der selvfølgelig ingen Kori over, 
O  men del er dog ikke vanskeligt al optnekke Linien for Lunds
byens Marker. Aaen mellem Nørre- og Sonderso er jo del gamle 
Skel mellem I'uglse og Musse Herreder, og de Skinuningc Bønder 
havde intet al gore i det fremmede Herred; allsaa dannede Aaen 
deres Markskel mod Vest. Ogsaa Sognegrænserne var i Tiden 
omkring Klostrets Oprettelse fæstnede, og man har Lov at gaa ud 
fra, al Sognegrænsen mod Hunscby Nord og Nordost for Maribo ogsaa 
var Grænsen for Skimmingc Sogn og dermed ogsaa for Byens Jorder. 
Hcvshale By borte til Skimmingc Sogn, men dens Jorder blev ikke 
som Skimmingcs inddraget under Kloslerladegaarden. Skellet mellem 
Hcvshale Landdistrikt og Maribo Bygrund er derfor ogsaa del gamle 
Skel mellem Skimmingcs og Hcvsbales Jorder. Derimod havde Klostcr- 
ladcgaardcns Jorder mod Vest (Maribo Ladcgaards og Skovnæs’ nu
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værende Jorder) intet med Skimminge Sogn al gorc. De laa som sagt 
i Fuglse Herred og havde hort under Grimstrup Slot, som Dronning 
Margrethe koble og skænkede det vordende Kloster. Af Skimminge 
Hys og Grimsirup Slots Jorder opstod den til Klostret horende Lade- 
gaard. Skimminges Jorder blev til Ladegaardens Nørremark og Øster
mark, og af Grimsirup-Herresædets Jorder opstod Skaanshavemark. 
Kogeskovmark og Lillcinark. Hertil kom senere Rodsmark eller Ryds- 
inark. indvundet ved Skovrydning. Denne Mark fik i nyere Tid 
Hetegnelscn Vestermark.

Samtidig med al man ophøjede Skimminge Kønder til Korgcrc, 
log man allsaa Jorden fra dem og degraderede dcin til Husmænd og 
Ugedagsmænd under Klostret.

lin Kobslad uden Kohsladnæring og en Bondeby uden Jord er den 
rene l'sseldom, og andet og mere kunde det heller ikke blive for de 
til Borgere ophøjede Skimminge-Bønder. Kloslerledelsen har selv
følgelig va ret klar herover og har skyndt sig at give disse jordløse 
Bunder med Borgernavn tilbage til Jorden; men ganske vist ikke (len 
Jord, man havde taget fra dem. Klostret læholdt selv den Jord, der 
laa det mermest, og anviste Borgerne Jord længere borte. I Købstad- 
vedtægten af H88 hedder det, at den, der vil have nogen Jord, maa 
hos Klostret faa Brev paa »hvor bred og lang hans Jord er, og hvad 
Landgilde og Arbejde og anden Ydelse, han skal svare heraf«. Og del 
hedder videre, at den, der har »en hel Jord, skal have Slaldrum til 
fire Heste, og den, der har en halv Jord, skal have Staldrum til lo 
Heste«.

Ladegaardens Jorder var delt i seks Marker, tre indre og tre ydre. 
De indre Marker var Østermark, Nørremark og Rydsmark; de ydre 
var Skaanshavemark, Bøgeskovmark og Lillcinark. Det var i de tre 
yderste og mest besværlige Marker, at Borgerne fik anvist Fæslcjord, 
og denne udvidedes snart til helt at omfatte alle tre Marker, men 
derimod ikke de til de ydre Marker grænsendc Smaaskove med Græs 
til Høveder og Olden til Svin.

Paa omstaaendc Kort fra 1859 er de tre indre Marker angivet, 
hvorimod de tre ydre Marker er opslugt af Maribo Ladegaard. Fæl
leden, der laa mellem Rydsmarken og Bøgeskovmark, blev efter 
Maribo Ladegaards Oprettelse delt, saa en Part kom ind under Vester
mark (Rydsmark), en anden under Maribo Ladegaard.

Fn Del Smaaskov (saakaldtc Haver) og Vænger hørte ligeledes 
under Kloster-Ladcgaardcn: I den østlige Side af Norremark laa
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Norrehave. Omkring Nordenden af Norreso laa Nvhavc og Præslc- 
have, der gik i cl ined Lysemose. Nord for Skaanshavcmarkcn laa (og 
ligger fremdeles) Skaanshave. Ved Bogeskovmark laa Bogeskov eller 
Bogchavc. Vesi for Fælleden eller Overdrevel, der skille Rydsinarken 
fra Bogeskovmark og Lillcmark, laa Pudscrodhnve, mellem Soen og 
Rydsmark laa (og ligger fremdeles) i Syd Kidhave eller Rydsmark 
Skov, og i Nord — ved Aaens Udlob fra Sonderso — Bnngshnvc. 
lindelig var der i flere af Markerne Smankrat, der »ligesom Haverne« 
afgav Græsning lil Kvæget og lidi »Olden« lil Svinene. Af de mange 
Vænger ved og omkring Byen skal her kun nævnes de storslc af dem 
alle, nemlig Raadmandsvængc og Lysemosevænge. Del forslnævnlc 
grænsede i Osl lil Norreso, i Nord lil Lysemosevænge og i Vest (il Lande
vejen Maribo-Nnkskov. Vængerne henregnedes ikke lil Markerne, 
man blev drevet udenfor del almindelige Sædskifte.

De Ire inderste Marker blev af Kloslrcl drevel ved Hjælp af Godsets 
hoveripligtige Bonder, der korte Godning, pløjede, snoede, harvede og
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hostede, medens Borgernes Ugcdagstjcncstc mest gjaldt del daglige 
Arbejde og Pliglkorslon for Kongens Folk. Beretningen pan Klostcr- 
lndegunrden omfattede 1021 følgende D.vr: 2 Tyre, 13 gamle Koer, 
14 unge Koer, 5 unge, golde Koer, 5 Ungsvin i andel Anr, 11 Sonnner- 
kalve, 52 Fnar, 21 Lam, 8 gamle Svin, 3 Soer, 2 Orner, 6 unge Svin,
I Grise, 2 gamle afdrevne Arbejdsheste, 2 Portvognsheste, 1 Posthest.

De tre vderste Marker drev Borgerne ved deres egne og deres 
Husfolks Kræfter. Forpagtningen vor ganske vist besværlig, men og- 
saa billig. De svarede aarlig en Læst (22 Td.) og 2 Pund (;\ 1 Td.) 
Byg til Klostret af de 3 Ladegnardsmarker, der var bevilget dem af 
Klostret; af Bven svaredes aarlig i Jordskyld -43S4 Daler, IJi Skil
ling, V-, Album Mønt1.

Tid efter anden tog Borgerne sig stiltiende Lov til lidt Gnesniug 
hist og her i Krat og Vænger, og naar det var gaacl godt en rum 
Tid. rejste de Krav om al faa dem overladt som deres Bel. Del gik 
naturligvis ikke. 1613 opstod f. Kks. en af disse Tneltcr. Abbedissen 
henskod Sagen under Kongen, der befalede Lavrids Grubbe og Axel 
Brahe at begive sig til de omtrættede Aasleder, noje undersøge, hvor
ledes Sagen forholdt sig, og erkkære sig skriftligt og udførligt derom. 
Del drejede sig, hedder det, om nogle Jorder i Klostrets Marker, som 
Borgerne havde haft i Brug, dels for Afgift, dels for den »store Umage 
og langsommelige Tjeneste, de haver haft paa Klostret samt udi andre 
Muader«. Kommissionsafgorclsen gik i det væsentligste Borgerne 
imod. Hvad f. Kks. Gra'sningen i Bogeskov angik, maaltc de overfor 
Kommissionen vedgaa, at der ikke fandtes og aldrig havde va>ret 
noget Skel mellem de inderste og de yderste Markers Andel, og at 
Byen slet ingen Krav havde her; thi hvad de havde haft, skyldtes 
»Øvrighedens synderlige Naadc og gode Yelhclænkendc«’.

BOHGKllK i fuld Forstand blev Maribofolket forst ved Klostrets 
Ophævelse 1021, da de slap fri for den forhadte Ugedagstjenestc. 

der mindede vel meget om Fa'Slcl>onder. Samtidig havde de Held til 
at mage det saaledes, at de fik de tre inderste Marker i Forpagtning 
i Stedet for de tre yderste Skoleforstander Hans Stacffcnsen i Soro 
var paa Veje til al bortforpagte I^degaardsbygningerne, de tre inder
ste Marker og en passende Del af Klostrets Bonder til Kiler Quilzow 
paa Solioll. Borgerne sendte da bnade Hans Stacffcnsen og Kongen et 
Bonskrift om al fan de inderste Jorder i Forpagtning. Det forsinævnte 
Andragende er holdt i den sædvanlige Jammerstil med flittig Paa-
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bcrnabclsc af Guds Hisland og med dvrc Forsikringer om, al Borger
skabet er viet (il Undergang, hvis ikke dels Bon bliver opfyldt. Del 
hedder bl. a.:

»Fromme Mester Hans! Vi fattige Borgere og Undersaatlcr heri 
Maribo er paa det allervcnligslc for Guds Skyld begærendes, al I ville 
hore og vide denne vor store Anliggendes nodlorfligc Supplication, 
Bon og Begæring«. I samme Stil udvikles, al Borgerne har bort, nt 
Mester Hans vil bortforpagte de tre inderste Marker til Kiler Quilzow 
og lade en Del af Klostrets Bonder mcdfolge, der kunde samme Mar
ker ploje, saac, harve og hoste. Hvis delle skele, var at befrygte, al 
den gode Mand Eiler Quitzow vilde formene os fattige Borgere Ad
gang gennem hans Marker for os og vorl Kvæg lil Vanding udi 
Soerne og deslige, ligesom han kan hindre os Adgang lil vor Græs
ning (paa Fælleden) saaledes som vi hidtil af vor gunstige Øvrighed 
i Maribo Kloster haft haver. Ligesaa vil han kunne paaforc os stor 
Trætte, om noget af vorl Kvæg uforvarende og imod vor Vilje kom
mer i hans Marker.

Derfor beder de den fromme Mester Hans om at faa disse tre Mar
ker i Forpagtning; de er villige til at give del samme, som Kiler Quit
zow har budt, skont de ikke begærer nogen af Klostrets Bonder, men 
paa egen Bekostning vil drive Jorderne*.

Resultatet af Ansøgningerne blev, at Kongen gav Klostrets hidtil
værende Forstander Palle Rosenkrantz og Skoleforstander Hans 
Staeffensen i Soro Ordre til at drage til Maribo og se at komme 
overens med Borgerskabet om Forpagtning af Klosterladcgaardcns 
Jorder.

Forhandlingerne resulterede i en Kontrakt af 12. Marts 1622, hvorved 
Borgerskabet fik de 3 inderste Marker mod al give 200 Slcttcdalcr 
om Aaret, hvoraf de 160 skulde betales til 10 fattige Elever i Latin
skolen og de 40 til »de fattige i »Beginnehusel«, hvilket er, hvad de 
ungefær tilforn haver faael«. Og saa hedder det udtrykkelig i Kon
trakten, al Forpagtningen kun omfatter de 3 inderste Marker og ikke 
de 3 andre Marker, som Borgerskabet tilforn haver forpaglct. Ikke 
heller omfatter Forpagtningen Klostrets Haver eller Lysemosc, Ny
have, Skaanshave eller Pudscrodhave, som alle er bortforpagtede. 
Men Borgerskabet skulde af Klostrets Foged aarlig have udvist det nød
vendige Gærdsel til Markernes Indhegning, uden dermed at skade 
Underskoven.

Ifolgc Kontrakten belob Saalandet i de 3 Marker sig lil »Tredive og
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halvsjclle Pund Hartkorn og femten Td. Havre«*, d. v. s. at der kunde 
saas M2 Td. Hyg eller Rug og 15 Td. Havre, og da man vel kan 
regne med 1 Tonde Udsæd pr. Td. Land, skulde der allsaa være 157 
Td. Saaland. Desuden var der saa megen Eng, al den blev ansat til 
»el Hundrede og tredive Læs« Ho. Ved Rydning og Opdyrkning 
kunde Saalandet udvides meget betydeligt, og det er sikkert ogsaa 
nok blevet gjort. Og endelig var jo Fordelen ved at have Jorderne 
lige ved Byen i Stedet for en Fjerdingvej borte overordentlig stor.

Borgernes Forpagtningskontrakt paa de tre indre Marker fortsættes 
i det væsentligste uforandret op gennem Aarcnc, idet Afgiften kun 
bliver ogel med 2S Td. Bvg til Klostret. End ikke den Omstændighed, 
at Jorderne ved Soro-Skolcns Ophævelse 1665 gik over til Kronen, 
inedforle nogen Forandring.

HAVERNE borlforpagtedes stadig særskilt. 1623/24 havde Borg
mester Soren Sorenscn Folhavcn paa Mcrritsskov og Pudtzerod- 

liavcn paa Bogoskov for henholdsvis to og een Daler aarlig. Jacoh 
Lauritzscn svarede 1 Daler af Lysemose, 2 Daler af en Humlehave 
Osten for Byen og 16 Skilling af en lille Kaalhavcplads i Ladegaardcn. 
Christoffer Organist og Anders Nielsen 2 Daler af Skovhaven ud til 
Mcrritsskov. Christoffer Hansen 1 Daler af Nyhaven ud til Mcrrits
skov. Christen Thordsen 2 Mark af en Have Vesten for Byen mellem 
Humlehaven og Vandmollen. Sognepræst Jorgcn Faxe 1 Daler af Borgo 
og Pra'Slo; desuden havde han Præstchaven ved Klostret frit for 
Livstid. Morten Fisker svarede 'A Daler af Hesto og Fruero. Knud 
Rasmussen af en Humlehave og Smedepinds ta>l op ad sin Gaard 
Vesten paa Byen % Mark og 2 Skilling. Endelig svaredes der af tre 
Molleslcdcr 1 a 2 Mark af hver. Enkedronning Sofie havde forpagtel 
Fiskeri og Aalcruser i begge Soer for 60 Daler. 1624/25 noteredes 
6 Daler i Jordskyld for nogle »Byggesteder, der er indlaget, da Klostret 
blev afskaffet«. Fru Anne Wittrup betalte samme Aar 70 Daler for 
Brodrc- og Humlehaven samt 15 Daler for Husværclser paa Klostret. 
1627/28 betalte Lensmanden Axel Urne pna Halstcd Kloster 50 Rigs
daler (75 Sletdalcr) for Fiskeri og Aalcruser i Norreso. 1628/29 be
talte Landsdommer Holger Bille 25 å 30 Daler aarlig for Sostcrhaven. 
1665/66 stiger Prisen for Soslerhaven til 40 Rigsdaler (60 Sletdalcr) 
for Aaret efter al falde til det halve. Grunden er, forklares det, at 
der kun er lidet Frugt paa Æble- og Pæretræerne i Haven4.
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USIKKERHED og Frygt afloste 1685 den lange, fredelige Periode, 
Jordsporgsmaalcl havde hvilel i siden 1G2I. Genvordighederne 

bcgyndlc rned, al Kongen eller niaaskc snarere Rentekammeret ved 
Enkedronningens Dod onskede al oprellc en Lndcgaard ved Maribo, 
henlægge alle den gamle Kloslcr-Ladcgnnrds Jorder derunder og lægge 
den og al Klostrets Bondergods i Musse og Fuglse Herreder ind under 
Aalholm Amt. 1685 udgik der Ordre lil Aintsskriveren Frederik Sulir 
paa Aalholm om at indgive »Forklaring* om, hvad der udkrævedes 
til Opførelsen af den nye Ladcgaard. Han skulde i Tidc »frasige« 
Maribo Borgere den Jord, de »nogentid har haft i Brug«, sorgc for, 
at alle Marker, der »fra Arilds Tid har ligget til Ladcgaardcn«, bliver 
indhegnet og henlagt under den nye Ladegaard.

Amtsskriveren svarede tilbage, at Borgerne var i fuld Gang med 
Rugsaaningen og spurgte, hvad han derved skulde gore. Svaret lod, 
al Borgerne senere kunde faa Betaling for Rugen, de havde saaet, saml 
en passende Godtgorelsc for Arbejdet.

Nu vaagner Borgerne til Daad. Der maa gores noget for om muligt 
at bevare den gode Forpagtning, de nu har haft i 64 Aar. 28. Novem
ber 16S5 tilstiller de Rentekammeret et Andragende om at udvirke 
hos Kongen, at Borgerne faar Lov at beholde Jorden. Tonen er kry
bende underdanig, Fromheden mere fremtrædende end overbevisende, 
medens Argumenterne bærer et umiskendeligt Præg af Overdrivelse. 
Det hedder om Jorderne, al dem har »vi og vore Formænd dog udi 
nogle til 100 Aar i Brug haft haver og meste Afgiften lil Kirken, Sko
len og fattige svaret«. De 64 Aar er altsaa blevet til 100, og Kirken 
anføres som Afgifltager, skont Borgerne skal vedligeholde den enten 
de har Jorderne eller ej. Vi beder, hedder det videre i Skrivelsen, 
de hoje Herrer om at befordre delte vort underdanige Andragende 
til Hs. kongl. Majestæt og for Guds Skyld være denne fattige By og 
Menighed behjælpelig med at vinde Kongens Naade og overbevise 
ham om, at det er Hs. kongl. Majestæt mest gavnligt, at alt bliver 
ved del gamle, og at det tillige vil være Byen en stor Hjælp. Naar man 
sammenregner de Hoveripenge, Maribo Klosters Bonder giver (for 
at være fri for Hoveriarbejde i de tre indre Marker), de 200 Slcldalcr, 
Skolen og de fattige faar, og del Korn, Kirken og Klostret nyder — 
vil det vise sig al være næsten lige saa meget, som en Forpagter af 
den nye Ladcgaard kan give for disse tre Marker. Dertil kommer 
Kongens Udgifter lil Opførelsen af den nye Ladcgaard, Erstatninger 
til Præsierne, som nu har deres Ophold af en Del af Jorderne, og
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andel mere, som de liojc Herrer slet ikke linr tilret i Betragtning. Ved 
Siden nf nit delte mna del endvidere erindres, al Byen bliver lagt ode 
og ude nf Stnnd til ni svnrc det store Kvantum af ordinære og ekstra
ordinære Sknllcr, den hidtil linr ydet, foruden Indkvartering og des- 
ligcslc. De huje Herrer man derfor for Guds Skyld og egen inedfodl 
Fromheds Skyld være os fattige og arme Borgere behjælpelig, san vi 
fnar Lov at beholde Jorderne til samme Afgift som hidtil. Gaar Jor
derne og dermed Græsgangene frn Byen, vil det ikke være muligt al 
holde saa meget som en Hest til de (kongelige) Hejsendes Befordring.

Og sna slutter Andragendet med folgende dybe og underdanige 
Suk: I nit vil vi i storstc og dybeste Ydmyghed bede de lioje Herrer 
have Medlidenhed incd denne vores Nod og paakommende Klendig- 
hed og i Gunst og Nandc modtage denne sandfierdige Beretning, idel 
vi sluttelig onsker de liojc Herrer under Guds guddommelige Beskær* 
mclse og trygge Varetægt »til al Sjæls og Livs Velstand«.

Al Ydmygheden, Jammeren og Gudspaakaldelsen hjalp dog ikke. 
Den kongelige Hesolution afslnnr blankt Andragendet og bestemmer, 
at Jorderne i det kommende l'ornnr skal behandles af de nærmosl- 
lioendc Bondcr. Men ikke nok med del. Borgerne tales ydermere 
hnardl til for den Uforstand, der kommer til Orde i deres Andragende; 
thi i Stedet for al gnvnc Borgerne hindrer Avlen dem blot i at lægge 
sig efter »Manufaktur« (Fabrikation) »og Scjlnds«, snaledcs som del 
»rette Købstæder nnslnnr«. Derfor bor de forlade den Bondeavling, 
der kun med Udbytte kan drives ved Bondens »egen Sved og Tilsyn«, 
medens den dreven med kostbare Tjenestefolk opæder all.

Sagen udvikler sig derefter videre nd Baner pna tværs nf Borgernes 
Ønsker.

Knkedronningens tidligere »Pensionarius« og Forvalter Hendrik 
Sørensen Rye har tilbudt al forpngtc den nye Lndcgnnrd og har ind
givet Forslag om at bygge den i Sostcrhnven; men dette Forslag 
vinder ikke Bifald. Den nye Lndegaard skal ligge udenfor Byen. 
Hendrik Rye fnar en længere Rcntckammcrskrivclsc derom sammen 
incd hans nu sluttede Kontrakt om Forpagtning nf den nye Lndegaard 
med alle 6 Marker. Han underrettes om, al Amisskriveren linr fnnel 
Ordre til at udvise Fgetommer til den nye Ladegaard; Fyrrelommerel 
er forskrevet fra Norge og kan forventes med del første. Noget nf 
Fgelommeret kan vel kores til Savning mellem Fornnrsplojningcrnc, 
og Resten kan vel kores mellem Vaarsaaning og Høslæt, sna Laden 
og Fæhusel kan blive færdig til Host. Da Hendrik Rye ikke har turdet
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paalage sin nl bygge Ladcgaardcn for cn forud nkkordcrcl Sum, skn) 
Amtsskriveren Inde den bygge efter Regning under Hendrik Ryes Til
syn med Arbejdet.

l)et ser all andet end lyst ud for Rorgerne som Avlskrugcre. Kndnu 
den 27. Marts 1080 fanr Henrik Rye Ordre til at Inde den af Bor
gerne foretagne Rug-Udsæd taksere, san de kan fan den Krstnlning, 
de har Krav pna.

l'lvkken hænger nu over Byen som cn Tordensky, hvorfra Ned
slaget hvert Ojehlik kan ventes. Men Borgerne taber ikke Modet. Vil 
de »linje Herrer« i Rentekammeret ikke hjælpe dem, nuvel, san er 
Kongen højeste Instans, og med Ryfogden Hans Jensen Mindst som 
Ordforer faar cn Deputation ikke een men flere Gange Foretræde for 
Kongen og jamrer deres Nod i næsegrus Underdnnighcd. Og det 
usandsynlige sker; i Lobet af cn Uge vender del hele, trods den all 
undei skrevne Kontrakt med Hendrik Rye. Den 3. April 1030 fanr han 
Meddelelse om, al Kontrakten er annulcrct, og at han man opgive, 
hvilken Krstatning han skal have, fordi Kongen har bevilget Borger
skabet »alle Lndegaardcns Marker pan de samme Betingelser«, han 
havde i sin Kontrakt.

Den sidste Bcnuvikning er nu ikke helt korrekt. Hendrik Rye 
skulde give 300 Rigsdaler det forstc Aar og 1000 Rigsdaler hvert af 
de to følgende Anr, medens Borgerskabet kun skulde give 200 Rigs
daler det forstc Anr og 100 de følgende plus den gamle Afgift af dc 
indre Marker, der kun var 200 Daler og 28 Tdr. Byg. Ganske vist 
skulde Borgerne san drive alle Markerne ved egne Kræfter uden Hjælp 
af Hovbondcrnc, og dc Hoveripenge, Róndeme betalte for at være fri 
for Arbejdet paa Ladegnardsmnrkcrne, gik nllsaa i Kongens Kasse, 
der jo tillige blev sparet for Udgiften til Opforelsc af den nye laule- 
gnnrd. Naar Borgerne det forstc Aar slap med 200 Rigsdaler, hidrorle 
delte tildels fra, al Hendrik Rye i dette Anr fik Lov gratis nl beholde 
nogle Vænger, han havde tilsand.

Borgerskabets Glæde over det vundne Resultat var stærkt blandet. 
Dc 6 Marker var mere, end de kunde overkomme, og desuden syntes 
de al have været for ivrige efter at sian til, san dc ikke havde haft 
Tid til at overlænke Rækkevidden af forskellige Bestemmelser i Kon
trakten. Da denne blev sendt ned til Underskrift, gav dc den Pnn- 
tcgnclscr, som Rentekammeret ikke vilde modtage. Der blev en hel 
Del Skriveri og Misstemning i den Anledning, indtil Rentekammeret 
satte Trumf paa og erklærede, al enten underskrev Borgerskabet Kon-
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Irakten uden Forbehold eller ogsaa blev Jorderne lagel fra dem igen. 
Saa skrev de under. Senere kom der andre Tvistigheder. Horgerne 
nægtede f. Kks. Præsten Hel til al tage Tiendekorn paa de ydre 
Marker, som han altid havde haft Ret til. Han klagede til Rentekam
meret, som gav Borgerne Paalæg om at yde Præsten hans Tiende. 
Under all delle fik Byfogden Hans Jensen Mindst en Næse, fordi han 
syntes »mere at hindre end befordre Hs. kgl. Majestæts Tjeneste« 
d. v. s. ban havde staact for meget paa Borgerskabets Side. Senere 
blev der Strid mellem ham og Borgerne om Jorderne, fordi lian kræ
vede sig særlig en Del udlagt. Rentekammeret gav Borgerne Medhold 
og befalede Byfogden al holde sig fra sligt. Uro og Ufred var der alt
san nok af.

Den nye Kontrakt medforte, at Ordningen fra 1G2I med de 200 
Sleltcdalcrc til Skolen og de fattige ophævedes. Borgerne skulde frem
tidig udrede Forpagtningsafgiften i klingende Mont, og Udgifterne 
til Skolen og de fattige overtoges fra I. Januar 1687 af Amtstuen.

De 6 Marker var som sagt mere end Borgerskabet kunde magte, og 
allerede om Eftcraarct 1686 fandt man paa al udleje en Del af Jor
derne i de yderstc Marker til de omboende Bonder. 1687 udstedtes der 
bestemt Forhud mod denne Trafik, og Borgerne fik saa se at komme 
over Arbejdet bedst muligt og navnlig lettest muligt. Da den 3-aarigc 
Forpaglningspcriodc 1689 udlob, var Borgerne all andet end forhippet 
paa at forny Kontrakten, især da Faren for Oprettelse af den nye 
Ladcgaard nu syntes at være drevet over. De bod kun 200 Rigsdaler 
i Forpagtning for de 3 ydersle Marker. Herover blev de »liojc Her
rer« i Rentekammeret meget forlornet og tilstillede Amtsskriver Fr. 
Suhr en lang Skrivelse. Han mindes jo nok, hedder del, hvorledes 
del gik i 1686, da Hendrik Rye havde faael Kontrakt paa fra 1. Maj 
at faa alle 6 Marker, og hvorledes »Byfogden da tillige med en Del 
af Borgerskabet overlob Hs. kgl. Majestæt saa længe, indtil del allcr- 
naadigst blev bevilget«, al de fik Forpagtningen. Man læser tydeligt 
mellem Linierne, at Rentekammeret finder, al Borgernes Optræden 
er Udslag af den sorteste Utaknemlighed. Men man liar nu intet andel 
Valg end se at faa Forpagtningen i Orden igen, og Amtsskriveren skal 
derfor drage til Maribo og foreholde Borgerne det uanstændige i det 
Bud, de har gjort, og true dem med, at alle Jorderne bliver bortfor
pagte! til andre, hvilket »vil udfolde til slorsle Skadec for Borgerne. 
Men for dog at gore dem cn Indrømmelse kan lian tilbyde dem at 
blive fri for at yde »Tiende udi Kærven til Præsten og Kirken«, idet
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Kongen vil holde Præsien og Kirken skndcslos herfor. Pna del Grund
lag sluttes saa Kontrakten om ny Forpagtning af de ydre Marker.

I)a den nye treaarige Kontrakt udlob 1692, udbød Rentekammeret 
Forpagtningen af de lrc ydersie Marker ved Auktion: men da der 
ingen fremmede kom og bod, undlod Maribo-Borgerne ogsaa al byde, 
og Auktionen blev resultados. Rentekammeret spurgte vredt, hvad 
Meningen var, om Borgerskabet vilde beholde Markerne eller ej. 
Borgerne syntes mere end trevne og langt om længe endte del med, 
al Klatsrand Kggcrl Christopher Knulh til Aarsmarke (Knulhenborg) 
forpagtede de tre ydersie Marker for 155 Rigsdaler, og Borgerskabet 
de tre inderste for 118 Rigsdaler, hvoraf de 66'/, skulde udbetales 
Præsten. Forpagtningsafgiften var allsaa faldet lælydeligt: Priserne 
paa Kornet var aabenbni t daarlige, og del forklarer jo i nogen Grad 
Borgernes Trevenhed. Men de fik forovrigl snart Lejlighed til at for
tryde. Knuth gjorde nemlig Fordring bande paa Rnadinandsvamge, 
Lysemosc og hele Overdrevet som henhorende under de ydre Marker, 
medens Borgerne holdt paa, at de burde folgc de indre Marker. Amts
forvalteren fik saa Ordre til at begive sig til Mnrilm og undersoge 
Sagen saml give Borgerne Besked om al holde sig fra de omstridte 
Arealer, indtil den Kommission, der skal træffe Afgorelsc i Sagen, 
har talt. Tre Uger efter udgik Ordre om Kommissionens Nedsættelse. 
Men for der var truffet nogen Afgørelse, provede Borgerne del gamle 
Middel: al sende Kongen og Rentekammeret en jnnunerfuld Klage.

Klagen er dateret 5. Juli 1692 og underskrevet uf 28 agerdyrkende 
Borgere. Man er dristig nok til at begynde med al hyle over Tabel 
af de tre ydre Marker, der betegnes som »den slorslc og bedste Del 
af Avlingen, hvoraf vi fattige Indbyggere os skulde nære«. Derefter 
deler man Klagen i 3 Punkter. Det forsle angaar Græsningsretlen paa 
Overdrevet, »som til Byen haver ligget i nogle Hundrede Aar« og nu 
af Knuth »bliver taget fra Byen til dens ganske totale Ruin«. Del 
meste Punkt angaar Raadmandsvænget og Lysemose. Her hævder 
Borgerne, forovrigl med Rette, at disse Vænger aldrig har været hen
regnet hverken (il de ydre eller indre Marker, men »tilhorer Hs. kgl. 
Majestæt som aparte Indelukke«, der har været bortforpagte! for sig 
selv. Nu anraaber de Kongen om i Mildhed og Naade al forbarme 
sig over de fattige Indvaancrc. Men under alle Omstændigheder beder 
de om Lov til at hoste »de Gaver som Gud almægtig os paa samme 
Jord givet haver« eftersom vi hnr saacl Jorden. De kan ikke tro, at 
den gode Hr. Elalsrand Knuth »vil være saa ubarmhjertig mod os
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fällige Undersaatter at begave at hoste del. som lian inlct haver 
sanet, hannem cjhellcr vedkommer, og i saa Maade drage Tusinde Suk 
paa sig, thi Gud ved, det er tungt nok, at miste vor gode Vinlcrmark«.

Del er alter de ydre Marker, man her beklager sig over, men man 
ender dog med kun al hede om Betaling for den i Kfteraaret 91 saaedc 
Vintersæd.

I Punkt 3 paaberaaber man sig de hoje Skatter og beder under 
flittig Gudspaakaldclsc om Mulighed for at blive ved »vores gamle 
Huse«; thi skal Knulh nyde Fordelen ved Jorderne og Tolderen Hans 
Monlerossi fremdeles have Lov at »sidde med Handelen og Kobmands- 
skabet Byen til allerstørste Afbra'k, m m  vi jo gaa til Grunde og ode- 
lægges«. De »beder for Guds Skyld om Hjælp, idet vi til vor Dodedag 
forbliver Hs. kgl. Majestæts tro Arvc-Undcrsaatler og de hojhvdcndc 
(Hentekammer-) Herrers ydmygste og lydigste Tjenere«6.

Kommissionens Kendelse gik Borgerne imod, hvad Baudmands- 
vænget og Lysemose angik, medens de fik Medhold i. al de havde 
Hel til en Part af Græsningen paa Overdrevet, ligesom ile tilkom Be
taling for den gjorte Udsæd. Del kneb forovrigt med at faa denne 
Betaling, idet de to Parter nu var hidset saadan op mod hinanden, 
at man bare spekulerede paa at genere Modparten, hvilket gav An
ledning til adskillige Klager.

I Foraaret 1693 braglcs Sporgsmaalet om de ydre Marker for 
stedse ud af Verden, idet Markerne solgtes til Margrethe Wilders. I 
Skadet, der er dateret 23. December 1693, hedder del, at Handelen 
omfatter Lillcmarkcn, Bøgeskovmarken og Skaanshavemark saml 
Lysemose Vænge, Raadmands Vænge, den Del af Bøgeskovs Over
drev, der ligger nord for en Linie dragen »fra den yderste Skelsten 
ved Pudscrods Have og til Raadmandsvængel«, endvidere Skaans- 
have, Pudscrodhavc, Nyhave, Præstchavc, Hesto og Præslo samt alle 
de Skovplcttcr, der findes i de tre Marker. Fru Margrethe Wilders 
skal endvidere nyde Sædegaards Frihed paa de erhvervede Jorder 
mod, at hun ved Hjælp af Bøndergods faar 200 Tdr. Hartkorn ind 
under den nye Sædegaard.

14 Dage efter Skødets Udstedelse solgte Margrethe Wilders sine ny
erhvervede Jorder til Geheimeraad Eggert Christopher Knulh. der af 
de tre Marker oprettede Maribo Ladegaard.

Klostcrjordcmc blev Byjord og Herregaardsjord. De tre indre 
Markers Grænser blev Byens Grænser, og de tre ydre Marker blev 
sammen med Revshalc Maribo Landdistrikt.
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Efterskrift.

Tliuras Grundplan af Maribo Kirke l'.'lfi.

Gravkapellerne.
I Afsnittet oin Kirken er kun na vn! to Grnvkapellcr: Steen- 

sens oc Helium, idel Antydningerne om Tilitedcvserelscn af 
el Iredie Kn(iel forekom saa uklare, at jeg kunde lade det ligge, 
l'nder Korrekturlæsningen salte Amtsforvalter llolck imidler
tid Fingeren paa delte Funkl, og jeg tog derfor paniiv de 
sparsomme Oplysninger op til Undersøgelse og Analyse. Re
sultatet — der jo i ikke ringe Grad maa hygge pnn Hypo
teser — meddeles her, da det ikke uden stor Forsinkelse og 
Forstyrrelse kunde indsættes Side 117, livor del horer hjemme.

TRAP liar i sin 3. og 4. Udgave en Bemærkning om, at der ved Kirke- 
gavlen tidligere har »være! to stnaa Kapeller, af hvilke det nordlig

ste forst blev nedrevet 1812«. Tilstedeværelsen af disse to Kapeller kan 
ikke dokumenteres. Der har næppe været mere end eet ved Gavlen i 
Øst og eet ved Koret i Vest. Mon ikke den Omstændighed, at disse 
to gennem de skiftende Tider optræder under forskellige Navne, har 
givet Anledning til Misforstaaelsen.

Del er hedsi forst at minde om, at i Katolicismens Dage var Øsl- 
gavlen det eneste Sted, hvor Verdens Horn kunde opforc et Kapel 
slottet til Kirken, idet denne paa alle andre Sider var omgivet af 
Klostret. Inde fra Kirken kunde der heller ikke blive Indgang til noget 
Kapel nogen af disse Steder, eftersom Menigheden kun havde Adgang 
til Kirkens Midterparti; den var ved Gitre afskaaret baade fra Koret 
og den yderste Halvdel af Sideskibene. Saavel Ostgavlcns som Korets 
Kapel var bygget i den katolske Tid, antagelig omkring Midten af del 
15. Aarhundrede. Hvis Kapellet ved Koret var bygget til Gravkapel, 
maallc del altsaa udelukkende være bestemt for de overordnede 
Munke, der ¡forvejen havde Gravkapel nok i de to sondre Hvælvinger
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under Korcl. Den lille Bygning liar da næppe heller haft »ogel med 
Munkcbcgravclsc at gorc; den har sikkert tjent et andel og langt vig
tigere Forinaal. men derom senere.

l’aa Thuras ovenfor gengivne Grundplan fra 17.'ki er kun disse to 
Kapeller angivne. Hans Tegning cr ganske vist noget skitsemæssig, 
sierlig hvor det drejer sig om Præstegaordcn og andel udenom Kirken;

men man kan dog med Sikkerhed 
gaa ud fra, at han ikke vilde have 
undladt al antyde et tredie Grav- 
kapel, om el suadant havde eksiste
ret. Kapellet ved Ostgavlen er utvivl
somt opfort af Familien Walkendorff, 
der residerede paa Hojhygaard og 
var stærkt indgiftet i den rige Goyc- 
slægt. Den sidste Walkendorff paa 
Hojhygaard var Henning W., der 
dode 1175, hvorefter Gaardcn gik 
over til hans Svigcrson og dermed 
ud af Slægten. Walkendorffs Kapel 
nævnes 1538 i cl Tingsvidne, der be
kræfter, al den af Eskild Goye stif
tede Messe i Walkcndorfs Kapel har 
været holdt i 10 Aar eller mere'. 
Henning Walkendorff har formentlig 
hvilet i Kapellet i over hundrede Aar, 
indtil hans — og maaske flere an
dres— Kiste har været saa medtaget, 
at den ikke kunde bevares. Man maa 
saa formode, al Kapellet er blevet 
ronuncl og Ligreslcrnc begravet i 

Kirken nedenfor Prædikestolen og dækket med en anselig Ligsten af 
graalig Marmor. Den laa der endnu 1765, da Abildgaard tegnede den. 
Der cr ingen Beviser paa Rigtigheden af denne Forklaring; den slottes 
kun af den Omstændighed, al Stenen cr forfærdige! længe efter Hen
ning Walkendorffs Dod, idet den nævner ham som den forslc Mand 
af sin Slægt i Danmark, skont Walkendorfferne havde levet her i 
Landet i over hundrede Aar, da Henning dode. Dansk Adels Aarbog 
mener, at Stenen er hugget tidligst 1560*. Den, der lod Stenen hugge, 
har i al Fald ikke kendt noget til Slægtens ældste Historie, og det cr

Henning Walkendorffs Ligsten. 
(Eller Ablldgaards Tegnlog 

1 Nationalmuseet).
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derfor utænkeligt, at nogen af Ætten har haft med den Sag at 
gorc.

Det rommede Kapel blev derefter benyttet til Opbevaring af Kalk 
og andre Materialer og benævnedes nu og da Kalkhusct. Senere maa 
det formentlig være delt ved en Skillevæg, saa Joh. Reimer har kun
net faa den ene Del overladt til Gravkapcl. Hans Begravelse nævnes 
1742, men er da ikke ny. 1765 hedder det udtrykkeligt: »Joh. Reimers 
Begravelse (Kalkhusct) Øst for Kirken«. 1768 forekommer den mis
visende Bemærkning, at 20—25 Tdr. Kalk haves i Behold i »et lidet 
Kapel ind til Kirkegaarden ved Kirkens sondre Side«. Ordene paa 
»Kirkens sondre Side« og »ind til Kirkegaarden« er indbyrdes mod
sigende. Kirkegaarden nanede kun Kirken ved Øslgavlcn, idel Præsle- 
gaardens ostre Udlænge stodlc op til Kirken ved Hjornet af Gavlen 
og laa i lige Linie med denne, og Kirkens sondre Side vendte allsan 
ikke ud til Kirkegaarden. Der kan derfor ikke bygges noget paa denne 
Benuerkning, der formentlig rettere burde hedde: Ved Kirkeinr/- 
gangens sondre Side«: thi netop her laa jo, som Thuras Tegning viser, 
del walkcndorff'skc Kapel alias Reimers Kapel. 1772 blev der hygget 
et nyt lille Kalkhus, saa Kapellet i sin Helhed kunde overlades Fami
lien Reimer, og 1792 blev Byfoged Reimer »lægravet i sin fædrene Be
gravelse ved Kirkens ostre Ende«. 1812 blev »den saakaldte Reimer- 
ske Begravelse solgt for 506 Rigsdaler D. C. til Moller Appel«*.

Kapellet ved Koret var i to Etager; til den ovcrsle var der Adgang 
fra Koret. Efter Ophævelsen af Adclsklostrcl fik Familien Slecnscn 
overladt den nederste Etage til Faimlicbcgravcl.se, og Bygningen be
tegnedes efter den Tid gerne som »Steensens Kapel«. Resen siger om 
del steensenske Kapel, al her var tidligere Stedet, hvor Kirkens hellige 
Kar og Kostbarheder opbevaredes*. Hvor meget tor man lægge i denne 
Bemærkning, og tor man paa del Grundlag drage en Sammenligning 
med Vadstena? Lad mig vove del. I Vadslena indrettede man 1442 et 
hemmeligt Gemmested for Klostrets Kostbarheder. I Vadstena Minne- 
bok beskrives del saaledes: Der var »hemmelig mellem de fire Mure: 
Sovestuen, Sygestuen, Madsluen og Kirken indrettet cl Forvarings
sted, hvor Klostrets Bogcr og Klenodier kunde forvares under Tve
dragt i Rigel«*. — I Danmark var der »Tvedragt« nok i Erik af Pom- 
merns sidste Regcringsaar. Klostrets store Velgorcr var blevet ked af 
Spillet, og Opror flammede rundt om, ikke mod Kong Erik, men mod 
Adel og Gejstlighed, saa der var Grund nok for de rige Klostre til al 
sikre sig skjulte Gemmesteder for deres mange Kostbarheder. .
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Ser man paa den lille Bygning, der i de Aar rejstes syd for Koret, 
saa falder det straks i Øjnene, at nogen aabenhar Brug for den var 
der ikke. I den mægtige Kirke eller del lange Kor kunde der let være 
afskildret et Hjorne, hvor man kunde opbevare de Kostbarheder, som 
ikke til daglig skulde staa fremme i Kirken. Alligevel opforlc man en 
bel lille Bygning til dette Forman). Dens »Stueetage« Ina i direkte 
Forbindelse med Koret og havde sin Indgang her. »Kælderen« havde 
derimod ikke nogen synlig Indgang, der kunde robe dens Eksistens; 
ved en hemmelig Dor eller Lem stod den i Forbindelse med Stuen, 
saa Kostbarhederne let og hurtigt kunde gemmes i den. — Det er, 
hvad Resens og Minncbokcns Bcma*rkningcr kan give Anledning til; 
men — Beviserne savnes.

Efter Kirkens Overdragelse til Byen blev Bygningens Kælder som 
nævnt laget i Brug som Gravkapel for en Gren af Familien Sleensen. 
Stueetagen stod stadig tom som cl Slags ubrugt Sakristi. 1759 fik 
Landsfysikus Dr. Halm den glimrende Ide at sikre sig Rummel som 
privat Ligkapel. Han bod 20 Rigsdaler for det. og fik det virkeligt 
overladt for denne Spotpris. Dog skulde han sorgc for Bygningens 
Istandsættelse og Vedligeholdelse og betale 4 Rigsdaler, hver Gang 
der indsattes en ny Ligkiste i Kapellet. Var der hengaaet 20 Aar uden 
noget Lig, skulde der betales 4 Rigsdaler*. Skodel er dateret 11. April 
1760. Halm var meget glad for denne smukke Begravelse med Ind
gang fra »Jomfrukorcl«, og ban foreviste den gerne for Familie og 
paarorende1. Kapellet blev herefter i Reglen betegnet som Halms Ka
pel. 1765 hedder det i en Besigtigelse af Begravelserne: »Dr. Halms Be
gravelse (ved Jomfrukoret) og under samme Stcensens.« Del forslc 
Lig, der nedsattes, var Halms Datter, som han havde betalt Begravelse 
for andet Sted i Kirken. Vedligeholdelsen af Kapellet paahviltc som 
nævnt Halm, og hvis den forsomles, skulde Begravelsen falde tilbage 
ti) Kirken. For at sikre sig imod, at dette skulde ske efter hans Dod, 
sluttede han 1784 den skriftlige Overenskomst med Kirken, at denne 
overtog den fremtidige Vedligeholdelse mod, al han betalte 100 Rigs
daler; samtidig fik han en af Amtmand og Biskop underskrevet For
sikring om, at hans Begravelse stedse skulde forblive i Fred. 1789 
dode hans Hustru 76 Aar gammel og blev stedt til Hvile i Kapellet. 
1802 dode Hahn i den hoje Alder af 97 Aar, og hans Kislc indsattes i 
Begravelsen*.

Skikken med at begrave Folk i Kirkerne havde allerede da vakl 
megen Opposition, og 1805 udstedtes der Forbud herimod. I Forord
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ningen hedder del: Da Kongen ikke finder del sømmeligt, at Bygnin
ger, indviede lil det højeste Væsens Dyrkelse, tillige afbenyttes til 
Gemmested for Legemer, der overgives lil Forraadnelse. og da den 
nedarvede Skik at begrave døde i Kirkerne ofte har haft farlige Til
fælde, endog Helbreds Tab for de efterlevende, saa skal Begravelser i 
Kirkerne herefter være forbudt. Kirkcbcstyrclscrne skal forhandle med 
dem, som har Begravclscsrcl i Kirken, og formaa dem til at afslaa fra 
Benyttelsen i Fremtiden mod al faa anvist Gravsted paa Kirke- 
gaarden'.

Denne Kgl. Forordning faar tjene som tynd Undskyldning for, al 
Kirkcbcslyrelsen — paa Trods af den til Hahn udstedte Forsikring — 
1812 nedgravede hans Kister paa Kirkegaarden og solgte Kapellet til 
Nedrivning. Købmand Lunddahl købte del for 705 Rigsdaler D. C.

Katolsk Hogelsckur 
I Maribo Domkirke.



Kilder og Beviser.
Ved Henvisning lil benyttede trykte Kilder er nnvendl fulgc-nde Forkortelser: 

G. IC. Klemming: Hellign Ilirgillns Anbenbarclscr oversat frn latinske llannd- 
skrifter til gi. Svensk. Stockholm 1857—1881: A abenbaringerne. Vadstenn Klo
sters Minnebok (Diariuin Varstcncnsis): M lnnebogen. Karl Silver*lol|>c: Kloster- 
folket i Vndstenn: Kloster/nlket. Thorvald llojer: Studier i Vadslena Klosters og 
Blrgillincrordcncns Historie (Fppsula 1905): l lo je r . Acta ponlifieutn Dnnicn: 
Pavebrevene. Kancelliets Brevboger: Brevbogerne. Alle de gumle Kirkeregnskaber 
er gennemgnaet af Kall-Itasmussen. Jeg hur fundet det umidvendigl nt gnn dem 
efler og har derfor under Forkortelsen: Kall-ll. henvist til lians Bog: Maribo 
Sogn. Khhvn. 1800.

Den hellige Birgitte og hendes Orden.
Del meste nf delle Afsnit er skrevet pna Grundlag nf Thorvald llojer: Hirgit- 

llnerordcncn og Fr. Hammerich: «Den hellige Birgitte«. ijMinnehogen Side 8. 
i), 1) og 4) Auhcnharingerne IV Side 23, 99, 30 og 25.

Birgittinerne i Maribo.
I| Brickn: Biografisk Leksikon I Side 120. Carl Ncrgnard: Anrhog for nordisk 

Oldkyndighcd 1890 Side 266 f. *) Nye danske Magasin V Side 3. i). 4) og 
») Minncbogcn Side 22, 40 og 41. •), 7), *) og ») De ældste danske Arkivrogislrn- 
lurcr III Side 250, 267, 293 og 304. ••) Brickn: Biografisk Leksikon III Side 189. 
• I) Danmarks Breve frn Middelnldercn 111 Side 220 og 369. I*). <>), 14), 11) og 
>•) Minncbogcn Side 79, 84, 86, 88 og 90. >7) Danmarks Breve fra Middelalderen 
III Side 220. ti) Kloslerfolket Side 121. 11») Danske Magasin I Side 360. 1»), **), 
il) og il) Kloslcrfolkct Side 113, 117, 118, 122, 39 og 41. » ) og 14) Anbcnbnrin- 
gerne IV Side 10. 12 f. *4») Dr. Norlund I Lol. Fal. hist. Snmf. Anrhug 1934. U). 
M) og *7) Aahcnbaringcrnc IV Side 10—22, 24 f., 37 f og 39. *«) Aabenbaringerne 
V Side 87. 1») Minncbogcn Side 40. **«) Henry Petersen: Danske gejstlige Sigilcr. 
M) og >1) Kall-ll. Side 03 og 62. « ) Ældste Registraturer III Side 280, 291 og 
296 ») llojer Side 263. *4), *») og »•) Pavebrevene II Side 320, VI Side 532, II 
Side 201 og 262, III Side 115. *7) Danmarks Breve frn Middelalderen III Side 
534. M) llojer 202—03. »•) og 4») Pavebrevene 11 Side 320 og 385. 41) og 4i) Hojcr 
Side 265. 41) Kall-R. Side 71 f. 44) Minncbogcn Side 104, Pavebrevene II Sidc349. 
4>) Hojcr Side 187. 41) og 47) Minncbogcn Side 110 og 119, llojer Side 188 ff. 
4«) Kall-R. Side 73. 41) llojer Side 200, 210 f. *0) Pavebrevene II Side 201. 
*1) Hajer Side 215 f. Pavebrevene III Side 110 f. » ) Kall-R. Side 75 f. M) Pave
brevene II Side 379, llojer Side 180. 14) Pavebrevene III Side 410, IV Side 74, 
94 og 161. Hojcr Side 222 f. ») Kall-R. Side 110 og 117. M) 0g >7) Minncbogcn 
Side 293, 307 ff. M) A. Brlnkmann: Den hellige Birgitte (Khhvn. 1893) Side 4. 
H) 0g M) Kall-II. Side 132 og 142. <>) Danske Knncclliregislrnntcr 1530 den 30.
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Juli. •!) OK O) Knll-R. Side 144 og 130. «) og *») Brevbogerne 1551 den 21. 
Jnnunr og 1570 den 20. Juli.

Det adelige Jomfrukloster.
• ) Kiill-K. Side 153. l)  Danmarks Adels Aarbog 1031 Side 278. 3) lircvbogcmc 

1551 den 19. September og 9. Oktober. 1) Knll-R. Side 159. »). •) og Jj Brev
bogerne 1557 den 27. Jnnunr, 1550 den I. Oktober, 1558 den 0. Maj og 1559 den 
10. Mnrls. *) Knll-ll. Side 105. •) Brevbogerne 1559 den 19. Oktober. U) Knll-It. 
Side 108. ■■) og l l j  Brevbogerne 1505 den 22. Maj og 1508 den 28. September. 
IS) og 11) Mogens Gyldcnsljcrnes indkomne Breve 1509 (B. A.). 11) Abildgaards 
Nolesboger (Nr. 1) i Nationalmuseet. ••), 17), IS) og i*) Brevbogerne 1570 den 
20. Juli, 1572 den 17. Juni og 3. August, 1573 den 20.1'cbruar. **) Kirkehistoriske 
Samlinger 4. Ha kke 11 Side 288. SI) og folgendc Numre Brevhogerue 1570 den 
22. November. *S), SS), *1) og *5) 1582 den 20. Januar, 8. Oktober og 13. Novem
ber. SS) 1583 den 10. Februar. SS) 1581 den 30. Marls. SS), «) 0g «1 1580 den 
2. November og 1587 den 2. Januar, 2.Maj og 29. Oklober. >•) Troels bund: Mo
gens lleineson. s*) Brevbogerne 1590 den 0. August og 21. November. **) llnugncr: 
Hodbv Kobslud og Fuglse Herred Side 370. **) Brevbogerne 1595 den 29. Juli, 
15. September, 11. November, 11. December, 1590 den 8. Juni. *3) Samme 1595 
den 8. Maj, 4. og 12. Juni. **) Kall-R. Side 190. *>) og inlgcndc Numre Brevbo
gerne 1590 den 5. August og 18..September. **) 1590 den 25. September, 1597 den 
28. og 29. April og 16. November, 1598 den 28. Januar. **) 1597 den 23. Seplember, 
1000 den 21. April. 4*) Kall-R. Side 203. U) og følgende Numre Brevbogerne 
1G03 den 20. Juli, 1008 den 27. Juli, 19. og 30. Seplember, 1012 og 31. Oklober. 
IS) 1017 den 23. Januar. 1018 den 1. Januar og 12. Juli, 1020 den 29. Februar. 
IS) 1018 den 11. Juli. l<) 1020 den 30. December. 43) 1621 den 21. Februar. i<) 1621 
den 17. Seplember, 1022 den 23. September, 1625 den 15. Januar, 1030 den 30. 
December.

Leonora Christina i Maribo.
I) Svend Ankjær: Kroniker i Nalionaltidende 1028 den 8. April, 1029 den 

20. Oklober, 1030 den 10. Marts og 4. Maj. >) og >) Rentekammerets Kopi- 
bog med Bilag 1085 den 22. og 27. August og 8. Seplember, 1680 den 0. Marls. 
1088 den I I .  Februar og 17. Marls. —  Iovrigl henvises lil Birket Smilh's Leonora 
Christina pnn Maribo Kloster, der Indeholder en Mængde Aktstykker, som er be- 
nyttet i delle Kapitel.

Klosterkirken.
I), S), 3), 4), 3) 0g •) Minnebogen Side 170, 27. 44. 83. 89 og 150. 7) Danmarks 

Breve fra Middelalderen III  Side 005 og 709. >) Knll-R. Side 85. *) Minnebogen 
Side 112. i®) Pavebrevene IV Side 74 og 04. H) Kall-R. Side 232. is) Ældste 
danske Arkivrcgistrnlurcr 111 Side 289. ■*) Kall-R. Side 80, 107 og 144. Chri- 
stian l's Missiver I I  Side 108. 14) Pavebrevene IV Side 402.

Bykirke — Domkirke.
>) og <) Brevbogerne 1621 den 31. December, 1022 den 23. September. 

3) Knll-R. Side 230. 4) Indkomne Breve lil Danske Kancelli 1621 den 12. Maj.
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*) Resens Atlas V. 217 ff. •) Smaalnndskc Registre 1749 den 10. Jnnuor. 
7) Knll-R. Side 237— 88. 282— 84. Smnalnndskc Registre lf>80 den 19. Maj, 1749 
den 10. Januar. Maribo Kirkes Journal 1839. *) Kall-R. Side 228— 28. ») Smaa- 
landske Tcgnelser 1674 den 27. August og Smnnlnndske Registre med Rilng 
1674 den 8. og 27. Juli. !•) Smnnlnndske Tegneiser 1673 den 18. Mnj. ti) linje- 
sierels Stievningsprotokol 1677 den 10. Februar. 1*1 Smnnlnndske Tegneiser 1675 
den 3. Juni. II) og 14) Kall-R. Side 232 og 237. 14) Indkomne ltrcve til Danske 
Kancelli 1729. 2det llalvnar Nr. 607. 1733 2dct lln lvnnr Nr. 136 og 741, 1737 
2del llalvnar Nr. 135, 398, 728, 838 og 937. Smnnlnndske Tcgnelser 1733 den
19. August, 1737 den 12. April. 9. August. 20. September. 19. November, 0. og
20. December, 1738 den 10. Jnnunr og 8. August, 1739 den 4. December, Knll-R. 
Side 260— 277, Hrcve til Stiftamlmanden fra Maribo 1737 den 16. Oktober. 1738 
den 5. Marls. 24. April, I. Oktober, 3. November og 23. December. 1*1 Samme 
1740 den 9. Februar og 11. April, 1741 den 15. Marls. U.i og 1*1 Maribo Kirkes 
Journal 1839. ■•) l.ollandsposlen 1891 den 23. September og efterfolgendc Numre. 
*4) Kall-R. Side 230. SI) Smaalandske Registre 1688 den 1. December. *7) ind
komne Sager til Danske Kancelli 1734 2dcl lln lvnnr Nr. 607. *4) Knll-R. Side 261. 
74) Breve lil Stiftamlmanden fra Maribo 1738 den 24. April. 4*1 Indkomne Breve 
til Danske Kancelli 1781 7 Ila Nr. 447. *•) Knll-R. Side 288. Ny Kirkebisloriskc 
Samlinger II 660. 77) Stiftamlmandens Kopibog 1795 den 24. Mnrts. 2,.l Ind
komne Rrcve til Maribo Kirkcinspeklion 1849 den 8. December 1851 den 29. Juli. 
!*) Kall-R. Side 284 og 286. M) Amtets Kopibog 1810 den 20. December. *1) Kir
kens Journal 1839 (Kirkcnrklvcl). 47) Indkomne Breve til Maribo Kirkeinspek
tion 1891 dm 4. og 22. Juni og 27.September. **> Kali Sml. 377* II Side 264 ff. (Kgl. 
Bib.). >4) Kall-R. Side 232. 280, 288, Kirkeinspcklioncns Forhandlingsprotokol 1847 
den 2. November. Breve til Kirkeinspektionen 1863 den 29. Juni og 1863 den 5. Ja
nuar. 44) Breve til Stiftamlmanden 1771 den 22. Maj. *•) Soro Klosters Lens 
Regnskab 1621/22 og Kvitteringsbilng af 1621 den 18. Oktober. 47) Knll-R. Side 
288. 45) Breve til Stiftamlmanden 1741 den 11. April.

Gravminderne.
1) Kall-R. Side 225. 4) Abildgaards Notesbøger Nr. I '(Nationalmuseet). 4) Mis

siver fra Christian I og Kong lians* Tid 1506 den 2t. April. 4) Kirkeinspektionens 
Forhandlingsprotokol 1903.

Nonneklostret.
t) Nakskov Tidende 1929 den 2., 6., 9.. 13., 18.. 20. og 23. Februar. *) Brev

bogerne 1015 den 15. Juli. 4) Indkomne Breve til Knncellict 1621 den 12. Maj. 
4) Soro Kloster Lens Regnskab 1035/36. 4) og •) Maribo Klosters Regnskab 
1646/47, 1647/48, 1636/57, Soro Klosters Lens Regnskab 1634/35. 7) Kall-Knsin. 
Side 223— 24. *) Samme, Side 284— 90. •) Rentekammerets Kommissionsakter 
1660— 79 B Kommissioner angnnende Ovcrlcvcringsforrelninger 5— 10. Nr. 7 
Maribo Klosters Amt, Kommissionen 1070 den 25. Juli. ■*) Aurhogen for nordisk 
Oldkyndighed og Historie 2dcl Halvbind 1035 Side 225— 256. ■■) Soro Klosters 
Len* Regnskaber 1635/36.
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Munkeklosbet.
• i Brevbogerne 1022 <lcn 26. Septcmlicr. *| Soro Klosters l.cns Regnskab 

1021/22. 4) Rentekammerets Kommissionsaktcr 1600/79 R. *) Rentekammerets 
Dclibcrntionsprolokol Nr. 1 1671 den 16. August, Nr. 2 1673 den 19. Oklobcr og 
1074 den 12. September. l |  ltenlckummcrels Protokoller Nr. «01 I69A den 13. 
Juni og 0. Juli. *) Indkomne Suger lil Danske Kancelli 1717 1ste llnlvnnr Nr. 
472. Snuiiilnmlskr Tegnelscr 1717 den 29. November. Kirkens Regnskabsbog 
1717/1« l-'ol. 209 b. Lamlslingcls Skodcprolokol 1718 l:ol. 333 b. l|  Maribo Sk ode 
protokol Nr. I, 1741 den 12. Januar. *>) Foglmanns Reskripter 1741 den 22. De
cember. ») og l-‘| Handslueprolokollen 1742 Fol. 80 a. 1753 Fol. 101. ••) og **t 
Suumlaudske Tegnelaer 1732 den 27. Oktober, 1763 den 6. April. 1*) Rrnndlasa- 
lionsprolokollerne 1701, 1781, 1801. H) Samme 1847. 14) Skrivelse fra Sliflamtr> 
lil Kirkeinspeklioiien 1888 den 0. April.

Klostergodset.
■ ). >1 og *) Kuli-Il. 210 f. Brevbogerne 1621 deu 22. August, den 7. og 17. 

September. 1383 den 8. Februar. 1597 den C. og 7. Oktober. 1598 den 27. April. 
4| Knll-ll. Side 77 og 81. 4) Brevbogerne 1561 drn 14. August. •) Kall-ll. Side 
123. 7j, 8) og •) Brevbogerne 1600 den 25. April, 1022 den 30. Januar, 1624 den 
13. Juli. <*) og il)  Maribo Rirkclings Protokol 1665 den 3. Marts, 28. April. 
20. Maj, 1000 den 0. April, 18. Maj, 8. Juni, 1668 den 28. Februar, 17. Juli, 30. 
Oktober, 0. November, 18. December. 1069 den 6. April, 1070 den 22. Juli og 
12. August. 1071 og 1672 omtrcnl hver Mnnncd. >*) Uirkclingsprolokollen 1072 
den 1. Muris. U) Rentekammerets Deliberallonsprolokol 1072 den 18. Maj. ■*) Ak- 
lerne frn Undcrsngelscskommissionernc 1082 og 1083. **) Rentekammerets Kopi- 
liog A. 1085 den 26. Maria og 5. December. I*) og H) Rrnlckamrcts Kopibog II. 
bog A. 1083 den 20. Marts og 5. December. >*) og 17) Rentekammerets Kopibog II. 
1*1 llcnlekamnicrels Kopibog II. 1687 den 12. November.

Ladegaardsjordeme og Borgerne.
I) Optegnelser i Overlagelscsregnskabel 1021. *1 Brevbogerne 1013 den 10. 

Juni, 1015 den 12. Juni. 4) og 4) Rilag lil Skode 23/12 1093 Kommissionsforret
ning Nykøbing 10. Juli 1092 og Snutnlnndake Tegneiser 1021 mellem Brevene 
frn 27. September til 10. November. *| Soro Kloslers Regnskaber 1623/27, 1633/36 
og MnrilKi Kloslers Jordebogsrcguskab 1661/68. •) Rentekammerets Kopibuger A. 
1685 21. September, 3. Oktober og 26. November, Resolution uf 3. December 
1683, Kopibog II. 1686 den 6., 13. og 27. Mnrls. 15. Maj, 17, Juli. og 1087 den 
20. Mnrls. Kopibog C. 1089 drn 29. Jnnunr. Kopibog 1692 153 n drn 4. Juni og 
170 b den 25. Juni.

Gravkapelleme.
I) Kull-ll. Side 145. <) Danmarks Adels Anrbog XLV 2. Side 129. l |  Kall-ll. Side 

279. 283. 284, 285, 288 og 290. 4) Rcsen V. Side 205. 4| Minncbokcn Side 143. 
() Lolland-Fnlslers Stifts Breve, skont del er dalerel 16. Juni 1759, ligger del un
der 27. April 84. 7) Loll.-Fnlst. hist. Snrnf. Anrbog 1923 Side 134. <1 Kall-R. Side 
283, 287, 289. •) Schotts Forordninger 1805 den 22. Februar.
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(Cursivlnllenc henviser til Billedteksterne.)
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Asko 60
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Beck, Lauge, landsdommer 81. 191
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liurso I I I ,  192
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Christensen, linns 151 
Chrislcnscn, Jorgen 150 
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1) .

Dnnneinarrc 191
Diderichscn, Christopher, Sognepræst 

135. 151
Dinesen, lians. Præst 159, 181, 182 
Drucken, Hans Jensen 116, 137. 158. 
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Duc, Meile Jcnsdntlcr 101, 102 
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llcrmanscn, Nids. Munk 27 
lirslo I I .  197. 207. 214 
llillehrandis, Johannes, Munk 34 
11 ¡Hebralidsen. lllllehrnnd. Hiindnmud 

113. 119
llillc ilcd  102. 194. 197 
Hjelm 34. 192
llolck, Greve |Kiu Orehygnnnl 85
llolleby 192
llorreby 101
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