
SORØEGNENS KIRKER.
A f

M. Mackeprang.

et er i dobbelt Henseende en noget vanskelig 
Opgave at give en Særskildring af Sorøegnens 
Kirker. Først og fremmest fordi selve det 

geografiske Begreb Sorøegnen er ret svævende.
Skarpe Grænser findes jo egentlig kun mod Vest, 
hvor de store Skove skiller den fra Slagelseegnen; 
tilnøds tillige mod Syd i Tjustrup Sø og Susaaen. 
Her er det nærmest opfattet som identisk med A l
sted Herred, dog saaledes, at der ikke sjælden hentes 
Eksempler fra Naboherrederne. — Men dernæst ogsaa 
fordi Egnen er lidet lokalpræget. Kirkerne danner 
ikke som f. Eks. omkring Holbæk og paa Stevns 
nogen fast samhørende, fra Nabolaget forskellig 
Gruppe. Paa Forhaand skulde man have ventet det 
modsatte, saavist som Sorøegnen er et saa udpræget 
Klosterland. Selve Hvidernes berømte Kloster flan
keres jo paa hver Side af de store kongelige Stiftel
ser i Ringsted og Antvorskov, og mod Syd grænsede 
dets Besiddelser tæt op til Skovklosters ved Susaaen. 
Alle disse Kirker er — eller var — af Tegl og de to
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af dem: Ringsted og Sorø ovenikøbet Hovedmonu
menter indenfor vor romanske Teglstensarkitektur. 
Naar Klosterkirkerne her som andetsteds alligevel 
i forbavsende ringe Grad har paavirket de omlig
gende Landsbykirker, er Grunden den ganske simple, 
at de tilhører et yngre Kirkesæt. Da disse store og 
skønne Munkekirker rejste sig, var Landet i det hele 
kirkeforsynet.

Noget Særpræg har Sorøegnens Kirker altsaa ikke. 
Snarere maa man karakterisere dem som et typisk 
Udsnit af de sjællandske, eller nærmere bestemt af 
de vestsjællandske. Arkitektonisk set udgør Sjælland 
nemlig intet Hele; tværtimod sætter en Linje fra Hol
bæk til Næstved Skel mellem Øens Kirkebygninger. 
Forskellen ligger ikke i Tid — begge tilhører de den 
ældre Middelalder, Rundbuestilens eller den roman
ske Stils Periode —, men i det anvendte Materiale. 
Ganske vist har baade mod Øst og Vest Kampesten 
været Hovedbygningsemnet, men øst for Skellet op
træder jævnsides hermed forskellige Kalkstensarter, 
der paa sine Steder helt behersker Billedet. Der er 
Kridtstenen fra Stevns Klint, som ikke blot er absolut 
eneraadende paa Stevns, men strækker sig langs 
Stranden helt op forbi København. Der er Fakse- 
kalken, som navnlig træffes i den sydlige Del af 
Ringsted Herred, omkring Haslev, og der er endelig 
Fraadstenen eller Kildekalken i Holbæk- og Roskilde- 
egnen samt i Hornsherred. Sorøegnen ligger saa at 
sige paa Grænsen mellem de to Omraader. Den har 
ingen egentlige Kridtstenskirker, omend Kridtet her 
som vanlig hele Øen over er bleven brugt som 
Indfatning om Vinduer og Døre samt, hvad der er 
mere sjældent, ogsaa til en billedlig Fremstilling, det
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mærkelige, desværre ret ødelagte Relief over Slaglille 
Kirkes Sydportal, der antagelig maa tolkes som Evan
gelisten Johannes’ Martyrium. Derimod er Alsted 
Kirkes gamle Del helt bygget af Faksekalk, og den 
samme faste, flødegule Sten er ligeledes anvendt paa 
Broby og Fjenneslev. Endelig har den mere porøse, 
ved sine Aftryk af Blade og Plantestængler saa let 
kendelige Kildekalk været Hovedmaterialet i den stærkt 
ombyggede Kirke i Bringstrup, ligesom den har fun
det Anvendelse paa Slaglille og Munkebjergbys Kor
runding og paa Bjernede.

Som sig hør og bør paa Sjælland er Hovedemnet 
dog jævnt store, glatte Kampesten, lagte i nogen
lunde regelmæssige Skifter, men f. ø. uden nogen 
Tilhugning som i Jylland og det nordvestlige Fyen. 
Alene Bjernede Rundkirkes nederste Del og Peders
borg Kirke er opførte af regelmæssig tilhugne Kvadre 
— sidstnævnte Sted tnaaske stammende fra Peder 
Thorstensøns Borg — ellers var det kun Bygningens 
Hjørner, der blev udmærkede paa denne Maade. I 
Tidens Løb blev Murene dækkede af et tykt Lag 
Hvidtekalk, men ved de Restaureringer, Sorø Akade
mis Kirker blev underkastet i 1860—70erne, rensede 
man dem, saaledes at Kampestenene atter blev syn
lige. Saaledes troede man nemlig, at de oprindelig 
havde staaet. Dette er dog ikke rigtigt. Senere 
Undersøgelser har tilfulde vist, at Stenene fra første 
Færd næsten helt har været dækkede af et tyndt Lag 
Mørtel, i hvilken man med Murskeen har ridset lod
rette og vandrette Streger, hvorved der fremkom en 
Slags grov Kvaderinddeling, saaledes som den mange 
Steder kan iagttages, hvor yngre Tilbygninger har 
skærmet Murene. Overhovedet har de midtsjælland-
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ske Landsbykirker oprindelig virket ganske ander
ledes end nuomstunder. Skal vi danne os et B il
lede af dem, som de stod, da de gamle Mestre rejste 
dem i Løbet af det 12. Aarh., maa vi tænke os dem 
som lave, kullede Bygninger uden den Krans af 
Udenværker, der i Tidens Løb er skudt op omkring 
dem: Taarne og Vaabenhuse, Sakristier og Kapeller. 
Selve den gamle Kærne, den egentlige Kirkebygning, 
bestod af Skibet og et lavere og smallere Kor, der 
kunde være afsluttet med en halvrund Udbygning, 
en Apsis som den kaldes i det arkitektoniske Fag
sprog. Og her er det karakteristisk for Sorøegnen, 
at netop saa overordentlig mange af dens Kirker har 
Apsider; ja saa hyppige er de, at den ellers al
mindelige, lige Korafslutning her nærmest er en Und
tagelse. Stundom kan Apsiderne være prydede med 
Halvsøjler (som i Munkebjergby) eller med flade Mur
piller (Lisener) som i Slaglille, hvor modsat Munke
bjergby ogsaa de dobbelte Bueslag, der forbinder 
dem, er i Behold. Men taget over en Bank er de 
sjællandske Kampestenskirker saare enkle; forgæves 
søger man her efter de Relieffer, hvori Jyderne fandt 
saa megen Glæde, eller efter søjlesmykkede Portaler. 
Af de to Døre, der regelmæssig førte ind til Kirke
rummet, er den nordre, Kvindedøren, næsten altid 
tilmuret, men har som Følge deraf ofte bevaret sin 
Form bedre end Syddøren, der hele Tiden har været 
i Brug. Den kan enten være høj, slank og rundbuet 
(Fjenneslev) eller lavere, undersætsig firkantet (Flinte- 
rup). De meget højtsiddende, rundbuede Vinduer 
har saavel udad- som indadtil skraa Sider og virkede 
derved som en lyssamlende og lysspredende Tragt; 
trods deres ringe Størrelse giver de derfor forholds-
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vis meget Lys. Deres Antal retter sig naturligvis 
efter Bygningens Størrelse; et paa hver af Korets 
Sider samt tre og tre i Skibet synes at være Normen 
i Sorøegnen. De fremtræder tydelig med deres Kridt
stensindfatning paa en Række af Akademiets restau
rerede Kirker, smukkest virker de paa en urørt Kirke 
som den lille uskyldige Gudum nord for Slagelse,

Gudum Kirke.

hvor de staar velbevarede mod Nord. Paa Fjennes- 
Iev, hvor de endnu er i Brug, er de udvidede. Kun 
undtagelsesvis som i Rudsvedby træffer vi dem paa 
Skibets Vestvæg. Apsiden har altid kun en enkelt 
Lysaabning, der kan være rund som i Bromme, fir- 
kløverformet som i Fjenneslev og Bjernede. Begge 
Former kendes ogsaa andetsteds fra; enestaaende er 
derimod den ottebladede „Lysrose“ , der smykker Ap
siden paa Lundforlund Kirke. Indvendig forbindes



Sorøegnens Kirker. 123

Kor og Skib ved en høj og smal, halvrund Aabning 
i Skibets Østmur, Korbuen eller Triumfbuen, der paa 
hver Side kan have en slank, foroven rundbuet, Alter- 
nische, saaledes som vi ser det i Bjernede og Siger- 
sted. Selve Korbuen er ofte i Tidens Løb bleven 
ommuret, i gammel Stand er den dog bevaret i flere 
Kirker som Fjenneslev og Slaglille. De Hvælvinger, 
der nu dækker Kirkerummet, tilhører den senere 
Middelalder. Fra først af var alene Korrundingen 
overhvælvet, medens Kor og Skib havde Bjælkeloft 
eller rettere fladt Bræddeloft, idet Sømspor paa de 
Bjælkestumper, der hyppig er bevarede over Hvæl
vingerne, viser, at Loftsbrædderne var sømmede paa 
Bjælkernes Underside. Bjernede Kirkes ejendomme
lige Byggesæt nødvendiggjorde dog fra første Færd 
Hvælvinger, og ogsaa Pedersborg har man aaben- 
bart haft i Sinde straks at overhvælve. Ganske vist 
er de nuværende Hvælvinger senere indbyggede, men 
over dem ser man paa Murene Ansætninger til ældre 
Hvælvinger, der dog aldrig er bleven opførte. An
tagelig er det Eksemplet fra Klosterkirken i Sorø, 
der har smittet. Dennes Midtskib blev nemlig over
hvælvet kort efter Branden i 1247, og den korsprydede 
Døroverligger, der er indmuret paa Pedersborg Kir
kes Nordside, viser, at Bygningen maa være rejst 
saa nogenlunde {paa denne Tid ved Overgangen fra 
Rundbue- til Spidsbuestilen.

Der er ovenfor givet et sammentrængt Billede af 
en midtsjællandsk „Normalkirke“ . Men op over dem 
rager to, der hver paa sin Vis hører til de mærke
ligste af vore Landsbykirker: Fjenneslev og Bjernede. 
Selve den oprindelige lille Kampestenskirke i Fjennes
lev adskiller sig ikke fra sine Naboer, det eneste
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skulde da være, at den er højere og slankere, lige
som mere ædelbaaren i sit Anlæg. Intet Under, da 
den var Qaardkirke for Sjællands fornemste Slægt: 
Hviderne, af hvis Gaard der er funden Rester tæt 
ved Kirken. Naar dens Navn er landskendt, skyldes 
det derfor dens sjældne Prydelser, de to Tvilling- 
taarne, eller rettere det til dem knyttede skønne Sagn

Fjenneslev Kirke.

om de to „Tvillingbrødre“ Absalon og Esbern Snare, 
som Øhlenschlågers ungdomsfriske Digt har givet 
evigt Liv. Men alene Materialet, de store røde Tegl
sten, viser, at disse Taarne maa være senere end 
Kirken, og det ligger da nær at tænke sig Absalon 
som deres Bygherre, ligesom han kan have været 
Ophavsmand til det bekendte Kalkmaleri af Foræl
drene, der overrækker Herren en Model af den taarn- 
prydede Kirke. Selve Idéen til Taarnene har han
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sikkert faaet fra Kirken i Tveje-Meriøse ved Holbæk, 
der var hans Fædrenearv, og derfra stammer ogsaa 
det Galleri i Kirkens Vestende, hvormed Taarnrummet 
er sat i Forbindelse med Skibet. Men Anlægget er 
langt rigere og elegantere udformet. De to kraftige 
Granitsøjler, der har afløst Tveje-Merløses murede 
Piller som Bærere for Galleriet, har saaledes polerede

Bjernede Kirke iør Restaureringen.

Skafter, og deres Fodstykker har Ornamenter, vel
kendte fra andre af Hvideslægtens Kirker.

Helt afvigende fra vanlig Byggesæt er derimod 
Bjernede. I Stedet for det rektangulære Skib har vi 
her en rund, taarnagtig Bygning i to Stokværk, af 
hvilke det underste, overhvælvede bæres af 4 høje, 
murede Granitpiller, medens det øverste nu virker 
som Tagrum, men oprindelig har staaet i Forbindelse 
med Underkirken, saaledes som vi kender det fra
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Dobbeltkirken i Ledøje ved København. Det er nu 
Sjællands eneste Rundkirke — tidligere har den haft 
Fæller i Selsø ved Roskildefjord, Hørve ved Foden 
af Odsherred og Himlingøje i Køgeegnen — og dens 
nærmeste Slægtning maa søges langt af Led, nemlig 
i Thorsager i Djursland. Selv om Forsvarshensynet 
ikke er saa stærkt betonet som ved de bornholmske

Bjernede Kirke efter Restaureringen.

Rundkirker, maa dog ogsaa Bjernede have tjent et 
dobbelt Formaal, dels været Gudshus, dels Værn i 
Ufredstider. Som en kærkommen Undtagelse giver 
den selv Besked om sin Bygherre. Paa to Fraad- 
stenstavler over den søndre Indgang er nemlig ind
hugget en latinsk Indskrift, der beretter, at „Ebbe 
Skjalmsøn og hans Hustru Ragnhild byggede her en 
Kirke, som deres Søn Sune siden rejste af Sten til Ære 
for Gud, Vor Frue og St. Laurentius“. Ebbe døde c.
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1150, hans Søn Sune, Absalons Fætter, 1186; mellem 
disse to Aar, og sikkert nærmest ved det sidste, fal
der altsaa Kirkens Opførelsestid. Som den nu staar 
med kegleformet Tag og et lille Centraltaarn, har 
den i det hele og store set ud i Valdemarernes Dage. 
Men fra Slutningen af Middelalderen til Midten af 
1890’erne fremtraadte den i en ganske^,anden Skik
kelse, saaledes som Billedet S. 125 viser. I Stedet for 
Kegletaget havde den nemlig faaet et almindeligt Sad
deltag, der gav den en vis Lighed med en Bispehue. 
Den af Professor Storck ledede Ombygning var i 
fuld Overensstemmelse med Tidens Løsen, hvorefter 
alt skulde føres tilbage til sin „oprindelige Stil“ . 
Nuomstunder vilde man dog sikkert være gaaet 
mindre følgestrengt frem. Man vilde have nøjedes 
med at genopføre Kor og Apsis i sin gamle Skik
kelse, men ikke have nænnet at ændre den karakte
ristiske Silhuet, der havde Aarhundreders Hævd.

Ikke blot som arkitektonisk Mindesmærke har 
Bjernede Kirke Betydning, ogsaa rent teknisk set ind
tager den en ejendommelig Plads i vor Bygnings
historie. Medens de nederste Dele af Rundkirken 
som tidligere nævnt er opført af Kvadre, er de øverste 
Partier af store, rødgule Tegl. Ganske som paa 
Valdemar den Stores Takkekirke, Vitskøl ved Lim
fjorden, har der altsaa under selve Byggearbejdet 
fundet en Materialveksling Sted, og uden Tvivl er 
det Eksemplet fra den nærliggende Ringsted Kirke, 
der har smittet. Netop paa denne Tid afløstes nem
lig paa Kong Valdemars Bud den ældre Fraadstens- 
kirke af den nu staaende, hvor ikke blot som i Lund 
norditaliensk Byggeskik, men ogsaa det fra Nord-
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italien lærte nye Byggeemne, den brændte Teglsten, 
for første Gang toges i Brug.

Synderlig Udbredelse fik det nye Materiale dog 
foreløbig ikke paa vort Strøg. Da hverken Benløse 
eller Vetterslev med god Samvittighed kan regnes til 
Sorøegnen, bliver Kindertofte den eneste Landsbykirke, 
der helt er opført af Tegl. Dens af Taarnet skjulte, 
i Zigzag („Sildebensmønster“ ) murede Vestgavl peger 
tydelig hen paa Sorø. Anderledes i den følgende 
Stilperiode, den gotiske eller Spidsbuestilens, hvor 
Teglen saa nogenlunde fortrænger Naturstenen. Da 
den nye Stil i Tiden 1250—1300 trængte igennem, 
var Landet stort set kirkeforsynet. Tages Danmark 
under ét, er kun 6—7 pCt. af vore Landsbykirker 
gotiske. Ingen af dem ligger i Alsted Hrd., men i 
Naboherredet mod Syd, Øster Flakkebjerg, er der 
Haldagerlille, der.dog er ganske romansk i sit Anlæg 
med det lige afsluttede Kor og de senere indbyggede 
Hvælvinger, saaledes at alene Dørenes og Vinduernes 
Form røber, at man staar overfor en Bygning fra 15. 
Aarh. Helt gotisk er derimod dens Nabokirke, Ting- 
jellinge, hvor det tresidet afsluttede Kor gaar i ét 
med det lille Skib.

Trods det ringe Antal Nybygninger maa Gotikens 
Betydning ingenlunde undervurderes. Først og frem
mest fik Kirkerne nu Taarne, hvad der paa Sjælland 
gennemførtes saa konsekvent, at kun 11 af Øens 
godt halvfjerdehundrede Landsbykirker er kullede. 
Som bekendt ligger Taarnet næsten altid i Vest, men 
fra denne Hovedregel findes der netop forholdsvis 
mange Undtagelser i Sorøegnen: Pedersborg, Sønde
rup og det 1817 nedrevne Taarn i Bringstrup, der 
laa ved Korets Nordside. Ved Pedersborg har sikkert
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den gamle Borgbankes bratte Fald mod Vest spillet 
ind (jfr. Lyngby og Kregome ved Frederiksværk), men 
ved Sønderup maa det vel skyldes økonomiske Grunde, 
at man som i Baarse ved Præstø har bygget Taarnet 
ovenpaa et ældre Vaabenhus. Ogsaa disse rejste sig 
snart sagt ved hver eneste Kirke; til Præsten opførtes 
der — regelmæssig ved Korets Nordside — et Sakristi,

Broby Kirke.

og saavel mod Syd som mod Nord kunde Skibet faa 
tilbygget Kapeller, der antaglig har været foranledigede 
ved den stigende Helgendyrkelse og samtidig har 
tjent til Lejersted for Sognets Herremand. Smukke 
Eksempler herpaa er Stenmagle, hvor Kapellet dog 
er ombygget, Munkebjergby og navnlig Broby, der 
foruden det vanlige Sakristi har hele to, tæt sammen
byggede Nordkapeller. Men ogsaa selve den egent-

9
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lige Kirkebygning kunde ændres ved Udvidelser, snart 
af Skibet mod Vest som i Sørbymagle, Broby, Lynge 
og Bringstrup, snart tillige mod Øst ved at man 
nedrev Koret som i den sidstnævnte Kirke. Sjældnere 
er det, at selve Koret forlængedes som i Kindertofte. 
Medens Udvidelserne mod Øst snarest skyldtes Ønsket 
om at øge Gudstjenestens Pragt, maa Vestforlængel
serne være foranledigede ved, at Sognets Folketal er 
vokset, og det er derfor naturligt, at de netop op
træder saa forholdsvis hyppig i denne skovrige Egn, 
hvor der var god Lejlighed til at tage ny Jord under 
Plov. Alle disse Tilbygninger og Udvidelser, der 
altid fik takkede, blændingsprydede Gavle, gav Kir
kerne et Udseende, der var vidt forskelligt fra det 
lave, undersætsige, romanske Kirkehus, som vi endnu 
saa ofte møder i Jylland. Her skabtes i Virkelig
heden en hel ny Kirketype, som er bleven en uad
skillelig Bestanddel af et dansk Ølandskab. Men 
ogsaa Kirkernes Indre omformedes. De flade Bjælke
lofter gav overalt Plads for Hvælvingernes hvide Kupler, 
hvis Ribber og bærende Led kan løbe ned paa mor
somme Kridtstenshoveder som i Pedersborg. Enkeltvis 
som i Broby er disse fra Midten af 14. Aarh., men 
i det hele og store tilhører de ligesom Kirkens Uden
værker Tiden fra o. 1450 og nedefter, hvor der over
hovedet udfoldedes en Bygningsvirksomhed, der i 
Omfang ikke staar tilbage for Valdemartidens. Fra 
Middelalderens Slutning stammer ogsaa de statelige, 
murede Kirkegaardsportaler, hvorpaa navnlig Slagelse- 
egnen er rig (Gudum og Hemmershøj, Slotsbjergby 
og Sludstrup), medens de i Alsted Herred kun er 
repræsenteret i selve Navnebyen.

Aledens i hvert Fald Kirkernes Kærne gaar tilbage
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til Valdemarernes Dage, er der kun levnet os lidet 
af deres ældste Udstyr. Bortset fra enkelte Alterborde 
og da navnlig den prægtige Skive af sort belgisk 
Marmor i Fjenneslev egentlig kun Fontene. Egnens 
romanske Granitfonte falder i to Hovedtyper, den 
almindelige kalkformede, der f. Eks. kendes fra Fjen
neslev og Bjernede, hvor Kummen dog er firkløver
formet, og en helt cylindrisk, der navnlig har hjemme 
i Sydvestsjælland, men har Udløbere i Tjustrup og 
Munkebjergby. Det er hæderligt og reelt Haandværk, 
men heller ikke mere. Andetsteds er disse hjemlige 
Arbejder i stort Flertal, men netop ved Sorø har vi 
adskillige Fonte af Kalksten, der er importerede fra 
Gotland, hvor der havde udviklet sig en fuldstændig 
Fonteindustri. Saaledes i Kindertofte, i Alsted, hvor 
Kummen er smykket med en Række udhvælvede Blade, 
og i Flinterup, hvis nærmest som Tegning virkende 
rige Bladdekoration tilhører Gotiken, medens de to 
andre maa betegnes som senromanske. Ganske for 
sig staar Fonten i Bromme. Ogsaa her er Foden 
af gotlandsk Kalksten, men Kummen dannes af en støbt, 
sentmiddelalderlig Malmgryde. Helt nede fra 17. Aarhs. 
Midte er endelig de to af samme Mester skaarne, 
næsten ganske ens Træfonte i Pedersborg og Sten- 
magle.

Adskillig mere er levnet os fra den yngre Middel
alder. Først og fremmest er der talrige Krucifikser, 
af hvilke det ældste, fra c. 1300, hænger i Fjenneslevs 
Vaabenhus, medens det paa Kirkens Alter staaende, 
tilhører Katholicismens sidste Dage. Det er nemlig 
skaaret af den bekendte Billedskærer Claus Berg, 
den samme Mester, hvem vi skylder det pragtfulde 
store Korbuekrucifiks i Sorø Kirke fra 1527. Mod-

9'
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sat Fjenneslevkrucifikset, der i ny Tid er kommet til 
Kirken fra Fyen, møder vi i Stenmagle en Type, der 
har Rod i Egnen. Ganske den samme Komposition 
med de svævende Engle, der opfanger Blodet fra 
Christi Vunder, genfinder vi f. Eks. i Kvandløse Kirke 
ved Holbæk. Fra 14. Aarh. stammer et Krucifiks i 
Broby, fra o. 1500 Lynges og Pedersborgs. Nu er 
de alle ophængte paa forskellige Steder i Kirkerne, 
men oprindelig var deres Plads over Korbuen; saa- 
Iedes som i Gudum, hvor ikke blot selve Krucifikset 
men ogsaa dets to Sidefigurer, Jomfru Maria og Apost
len Johannes, er i Behold.

Endnu har Pedersborg sin sentmiddelalderlige Alter
tavle, hvis Midtskab har en skaaret Fremstilling af 
Christi Nedtagelse fra Korset, medens der i Fløjene 
er 6 Relieffer af Lidelseshistorien sluttende med Grav- 
læggelsen og Opstandelsen. Ogsaa Ottestrup har sin 
katholske Fløjaltertavle med de hellige Trekongers 
Tilbedelse og Statuetter af Apostlene. Men her er 
den rigtignok indbygget i en stor Renæssanceramme 
fra c. 1597 ganske paa samme Vis som i det noget 
fjernere liggende Stillinge (1602). De tre Figurer af Jom
fru Maria, hendes Moder den hl. Anna og Barbara, der 
er opstillede i Lynge, har ligeledes oprindelig hørt 
til et Alter, og det samme er Tilfældet med den lille 
Bispefigur i Bjernede.

Sentmiddelalderlige er ogsaa de svære, jernbeslaaede 
Montranshuse i Bjernede og Munkebjergby. De har 
nære Slægtninge i adskillige andre midtsjællandske 
Kirker f. Eks. Vigersted og Alindemagle og har i deres 
solide Plumphed sikkert gjort god Fyldest som Gem
mested for Kirkens hellige Kar, omend de rent æste
tisk unægtelig ikke kan maale sig med det elegante
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Monstranshus i Haraldsted. Samtidig med dem er 
vel den solide gamle Kirkedør i Bromme, hvor det 
væsentlig er Smedens Arbejde, vi lægger Mærke til, 
medens Døren i Stenmagle, der ved stærkt fremsprin
gende Lister ligesom er delt i smaa firkantede Fyldin
ger, er et typisk Snedkerarbejde fra Overgangen 
mellem Middelalderen og nyere Tid, nogenlunde sam
tidig med den smukke Degnestol i samme Kirke, der 
bærer Aarstallet 1533. Et tidligt Eksempel paa de 
Stolestader, Protestantismen maatte kræve indbygget i 
Kirkerne, har vi i Sigersted (1546); de fortløbende 
historiske og religiøse Indskrifter, der er skaarne paa 
Endestykkerne, er karakteristiske for Midtsjælland (jfr. 
f. Eks. Fuglebjerg).

Sorøegnen har ingen af de skønne, gotiske Alter
kalke, der endnu gemmes i flere Kirker i Slagelses 
Omegn som Hejninge, Sludstrup og Hemmershøj. 
Derimod er der en Del middelalderlige Kirkeklokker, 
saaledes i Bjernede og Stenlille (14. Aarh.), Lynge 
og Slaglille (15. Aarh.). Mærkeligst er dog paa sin 
Vis den smukke, lille Klokke i Kindertofte fra 1600. 
Den er nemlig støbt til Byen Zechow i Brandenburg 
og maa antagelig være kommen til Sjælland som 
Krigsbytte fra Trediveaarskrigen.

Er saaledes ikke faa middelalderlige Sager i Be
hold, er det dog her som andetsteds Christian IV’s og 
Frederik I l l ’s Tid, Højrenæssancen og Barokken, der 
præger vore Kirkerum. Fjenneslev, Slaglille og Munke
bjergby har saaledes gode Prædikestole fra Aarene 
omkring 1600, enkle, men kultiverede i deres Opbygning 
og alle udgaaede fra et Værksted, ligesom de rigere 
Stole i Bringstrup og Qyrstinge. Bjernede Kirkes 
ældre Altertavle, der nu gør Tjeneste som Vægpry-
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delse, er en ganske statelig Type paa en Højrenæs- 
sancetavle fra c. 1625, men har dog særlig Interesse ved 
sine samtidige Malerier af tre kirkelige Handlinger: 
Daab, Skriftemaal og Nadver, medens vi paa Sønde- 
rups Prædikestol fra 1616 møder selve Sognets Fader 
Hr. Knud Nielsen, der er udskaaret i en af Fyldingerne. 
Det store Epitafium „Oberförster og Wiltmester, By- 
og Birkefoged“ Mads Christensen 1691 lod ophænge 
i Bjernede — selve Rammen synes ældre — er et 
pompøst Stykke Barok, og Maleriet af den saa alsi
dige Foged og hans nærmeste giver et udmærket 
Tidsbillede fra Enevældens ældre Dage. Men ellers 
lader det sig ikke nægte, at Sorøegnens Kirkeinventar 
staar tilbage for Naboernes mod Nord og Syd. For
gæves søger man efter Arbejder af Holbækmesteren 
Lorens Jürgensen eller Næstvedbilledsnideren Abel 
Schrøder, og heller ikke Henrik Werner, der i 1650erne 
gav Sorø Kirke dens pragtfulde Barokudstyr, har sat 
sig Spor i Omegnens Kirker.

Fra de senere Tider er der kun Grund til at 
nævne to særlig soranske Navne: Ingemanns Hustru 
Fru Lucie, af hvis talrige mere velmente end vel
lykkede Alterbilleder til Egnens Kirker kun det i 
Bromme endnu er i Funktion, og den gamle, fine 
Mester Dalsgaards Alterbillede af Maria og Elisabeth 
i Stenmagle Kirke.

Denne lille Oversigt vilde være ufuldstændig, hvis 
den ikke til Slut dvælede lidt ved Egnens Kalkmalerier. 
Noget af det ypperste, den romanske Kunst har ydet 
paa dette Felt, findes — eller fandtes — nemlig i de 
tre Nabokirker Alsted, Fjenneslev og Slaglille, der 
omkring 1200 er blevet udsmykkede af en Mester, 
som ogsaa har virket andetsteds f. Eks. i Hjørlunde
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og Hagested. Hovedinteressen samler sig om Apsi- 
dens Udsmykning, der er beJst bevaret i Alsted. 
Paa dybblaa Grund og omgivet af en regnbuefarvet, 
mandelformet Glorie troner Christus i sin Herlighed 
som Verdensdommer. Om nam flokkes de 4 Evan
gelisters Tegn, medens« Jonfru Maria og Johannes 
samt to Ærkeengle staar Aed hans Fødder. Nederst 
afsluttes hele den skønne, rolige og dog saa magt
fulde Fremstilling af en yndefuld Frise med Bladværk, 
Fugle og nydelige, smaa Brystbilleder af Helgene 
med Palmegrene. Til dette Hovedbillede slutter sig 
andre paa Korets Vægge, hvor der i Slaglille har 
været malet Apostle, paa Korbuens Underside og paa 
Skibets Østvæg, hvor saavel Slaglille som Fjenneslev 
har det samme Motiv: Øverst de hellige Trekonger, 
der bringer Gaver, nederst Stiftere, der overrækker 
Herren en Model af Kirken. Ogsaa i Munkebjergby 
har den samme Mester virket, hvorimod det er en 
anden Kunstner, der har malet det saa nænsomt 
restaurerede Billede af den sejrende Christus i Broby. 
Korhvælvingen i samme Kirke har udmærkede Male
rier fra Midten af det 14. Aarh., bl. a. med Billeder 
af Skabelseshistorien, hvorimod den sentgotiske Maler
kunst, hvis Værker er saa almindelige i Naboherre
dernes Kirker, ikke har Repræsentanter i den egent
lige Sorøegn. Her som paa andre Omraader falder 
dennes Glanstid i den ældre Middelalder.


