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BERETNING FOR ÅRET 1996

1996 blev på mange måder et spændende og gyseragtigt år for vor forening.

Medlemstallet blev ved med at følge den opadgående kurve, og SLAGLOSIA er nu 

oppe blandt de største foreninger i landet. Det er selvfølgeligt glædeligt, når 

denne del af vor forhistorie interesserer en stadig stigende del af borgerne 

i Slagelse.

SLAGLOSIA var impliceret i den største arkæologiske undersøgelse, der indtil nu 

har været foretaget i Slagelse by. Det var de undersøgelser, der blev foretaget i 

forbindelse med etableringen af den meget omtalte indre P-søgering.

Muligheden for at undersøge en hel bydel er meget sjælden, og der kom også 

en del nye og spændende ting frem i dagens lys.

1996 blev også året, hvor vor traditionelle efterårsforedragsrække sprængte 

de hidtidige rammer m.h.t. deltagerantal. Vi måtte simpelthen flytte til stør

re lokaler. Nu må vi se, om det vil fortsætte sådan. Kan vi samle mere end 60 

mennesker til den næste foredragsrække?

Gyseren i 1996 var den besynderlige beslutning fra Korsør Kommune om at 

ville stoppe med tilskuddet til den arkæologiske afdeling i Sorø Amt. Her

med var der en alvorlig fare for, at vi ville stå uden et ansvarligt arkæo

logisk museum.

Uha da for en situation, for vor forening, som herned helt ville miste mu

ligheden for at virke. Med rystende ben lader nogle af os "gamle" i forenin

gen tankerne løbe 15 år bagud og husker, hvordan man dengang kunne stå på 

fortovet og se de mange fortidslevn blive kørt på div. lossepladser og jord

depoter. Og værdifuld viden om byen blev ødelagt for evigt uden, at de først 

blev undersøgt. UHA og skræk. Vi må se, hvad fremtiden bringer.

Til slut vil jeg rette en tak til vore samarbejdspartnere og dem, der med 

deres medlemsskab støtter foreningens arbejde.

Torben Hansen 
Formand
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Når vi en dejlig sommerdag kører ned gennem Vestsjælland, begyn 

dende i nord, kommer vi gennem det stærkt istidsformede land

skab med bakker, fjorde, skove og enge. Og videre ned gennem 

Vestsjælland, hvor udsigten bliver længere, og hvor Storebælt 

glimter mod vest med sine dejlige strande. Vi ender ved Skælskør 

med den idylliske havn og de gamle huse, noret og de lave strand

enge med fuglereservaterne. Og har så gennemkørt en af Danmarks 

smukkeste egne.
Overalt, hvor man færdes, skimtes mellem bakker og levende 

hegn de små og store landsbyer, hver med deres egen kirke, eg

nens vartegn, omkranset af kirkegårdsmuren med jernlågen. Of

te står ask og hængepil fordelt mellem søjlecypresser og skær

mer for de sirligt holdte gravsteder, omkransede af buskbomhæk- 

ke. Dette syn møder os næsten overalt i Danmark, men har det 

altid været sådan, har kirkerne altid ligget der og set sådan 

ud? Hvad er historien bag kirkerne i vores egen egn? 

Vestsjællands kirker er blandt de tættest beliggende i landet. 

Jorden var god og området rigt i den store kirkebygningsperio

de i 1100-årene. Trækker vi en nord-sydlinie gennem Ringsted 

og tæller kirkerne vest herfor, finder vi ialt 190 kirkebyer. 

Tyndest fordelt i Odsherred og tættere mod sydvest.

Kirketypen er den almindelige romanske med gotiske om- og 

tilbygninger fra 1300-årene med tårn, skib, våbenhus, kor og 

evt. sakristi og apsis.

I dette område har vi også landets to kirker med tvilling

tårne, Fjenneslev og Tveje-Merløse.

Og rundkirker, som Bornholm har fire af, Fyn een og Jylland 

een, har Vestsjælland hele 2, nemlig Bjernede og Hørve. De sid-
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Aøxq øxsexj 9Q •a3q^TqAB;ls q^euiuBa x axsaøj aa

• sAjxq Joj xamuioq jba uauimopuaxsxaii uaui ‘Åqapaji 
go aqTH ‘B^axg gypuiau ‘uapjojsi T xaqaxq axx a§§^q XB unq gop 

apaeu cx3UIUIB^_J? £9 ‘£98 JBroqaj -g uap apøp Apas XBgsuy "Baj 
-pÅs puæuisxapusq auxsxjt^ aguaui paui pBxssxspuBq aops ua jba asgo 

jap ‘aqxg x ua gxxxuspoiujøj ajauag •Q£8 -1? T T sq:rl:q
apsjøj uap aggÅq xb piX aox JBgsuy ABg jap ‘qxjon Suoy aqsÅC 

uap soq xxBdm^s joxs xpuBA ubh ‘uauiajg jb doqsxqaqjæ mos guB§ 
auuap ‘g^S T uagx qjBmuBq xi^ Xsjøj JBgsuy moq xapfumo x ojxi 

japuxijf) -gjnqmBH JB doqsxqaqjæ piX xu^upn Aapq uuq xb ‘ax^øj 
-pam axxsq 'uoxssxm uxs pam ppsq X^oxs apABq ujøCg uøguoqaqsuaAs 

soq UBq joAq ‘agxjaAg x Bqjxg XTX usq axsfaj 628 I "nupua jap 
aqjxq uagux gop apABq usm uam ‘IZ8 T JBgsuy apaqxpæjd Åqapaq i 

•psjsajog x xqøp xaAspq Jba jap ‘puæmqøq aqsxsxjj jb apuaCaAjaAo 
gop poxsaq ag -Åqapan x gxpmau ‘japaqgxuara auxsxjq jap jba ap 
-Bjmo qsuap ad Bsgø 'JBØ aqsxxxjg ag fd xuibs BdojxiaqsaA §o Bd 
-ojxiapBJXuao x xpajqpn xpxA uammopuaxsxjq jba xaXTBX-009 I

•gBpx Jas xa ‘xsp JB aspaBxsjoj apxuj uap 
bj xb joj ‘pam agBX xÅ bui axjoqsxqaqjxq XPTI mo XJusjB xa

• sjepuy §xxx9H
jb axxom pam "B-xq ‘'XJ'111 asjsjø ‘aguxdjøqg ‘AapammaA x uadAq 
-aspsSeps So øssjx Joj pjou uauga x uadÅx-SjøqpuxipB^ jb uajaq 

-Bqs ‘xspBJmo x aqsxqsxjaxqBjsq z ;t9P 39 aJXsamspuojaqøp jy
*jappBpappxm agxppxx uap x uag 

-uagaquBX mo jaupxA jap ‘apspjaxBmpappxq xqxun xb jaAjg jap ‘ja 
-xjapBmqpBq pam xaqq^mspxi x§xj axjo ja jaqjxq spuBppæCsxsaA 
•aguxpsxø go ÅqpuÅ^ x *B*pq ‘apxspjou sxaqxqs Bd jøpsgusgpuxap 

-uxAq suapxxsp XBJBAaq Japaxs ajapj jap ja apfjmo xjoa j *<7X6! T 
uaguxug^qmo paA xsujaCj gop Aapq aqjxqpung aAjøq jb jaxsaj axs



bygget i årene 950 til 1150, og udgravninger har vist, at bå

de 2 og 3 stavkirker er blevet bygget ovenpå hinanden på samme 

grund. I året 1070 fortæller Adam af Bremen, at der på Sjælland 

var ca. 150 kirker. Vi må formode, at omkring halvdelen var i vort 

område. Men ingen af dem står idag. Af og til er dog en gammel 

bjælke blevet anvendt i en senere bygget stenkirke. Og via stol

pehullerne ved vi, hvordan de har set ud, idet der i Vestergdt- 

land i Sverige er bevaret en stavkirke, Heards Kapel, hvis mål 

svarer nøjagtigt til stolpehullerne i Danmark. Vi kan derfor 

i fantasien forestille os, hvordan de har taget sig ud i det 

danske vikingetidslandskab.
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"Z$ ‘sua^spøa

9^ax>[ apaaCj aeAq jg puBxiæfs:lS3A fd susiV '^spi^IT^ PT^I'B 

apunpusSuj ja xsp U3R -pn a^JT^Aqspuap qsuap ua jas uapas xa 
‘ojx in saisxjj xa ih ‘puappæCsisaA T apuajauxniop ja jap 
£aqjxqÅqspuap apxAq aqsxisxjaiqajaq as so joj ‘uap ja iaq

•aujaqjxqæji uios x9P0UI sunuas jaxja qxqs 

3o joq ja poxsaq unq jaqjxquajs axsjøj ap ia ‘aqsnq p^qs TA
•xaxxsxjqas x paABjSaq aijo Aapq aSypapa suauSg -pappai 

-OO1?! T ipuaAua xsjøj Aapq apoisaqjx^ -paApaiS ad do pops uap

-aqSxuaui jaAO paAæq uapsauaCpspnS ajæAJaAO auuxiq axpxuiBp suaq 
So uapuamajjaq JOAq £a§op ua *SAp ‘jnjxdpnd ja ‘AapsaunaCj x 

•B*pq ‘japajs ajapj sas Sapx nupuq •E"j*o papuapAj^ ‘pjaSøsuAy

‘ sæjp asnp ad "a-pq £puxij§ suapjaSajjaq ad apuaSSxp uaqjxq jaqaqs 
-puap x xa jas Sapx as§o *apjaS ajjøjs pxj jajuauiapunp jba au

-jaqjpq paA jæj jap ja £åxs jap ajsxA japuap mauuaS uaåuxuAajg 
-pxisagjnjau paA • auapuæuuojs jba jajjaqSAq ajsgxpapuxuipa aq 
•jappaj-oozi T Tiaq jsjøj jpuaASJop aujaqjpqæjp •uapoxjads§ua§ 
—jaAo x jgxpxjmas pojs ap ja sapapas ‘uaqjxqæjj pa aspaSuæpjop 
x ajjo 'SgOT-SZOT sua^a x jjøpdo Aapq jaqjxquajs ajsjøp aq



Men der er også rødkalkede kirker i området, nemlig Odden, 

Brejninge, Højby, Ubby og Tølløse samt to lige syd for vort 

område, nemlig Vester Egesborg og GI. Lundby. Enkelte gulkal- 

kede er der også, Rørvig og Tjæreby samt Køng og Hammer, der 

ligeledes ligger lige syd for vort område.

Lad os derfor se lidt på, hvordan kirkerne ser ud uden for 

Vestsjælland.

Tager vi til Nordsjælland, ser vi den karakteristiske kir

ke som en rødstenskirke med blytag. Syd for København, ned langs 

Køge Bugt, ses mange gulkalkede kirker.

Længere sydpå, omkring Stevns, er det almindeligt, at der i 

tværstriber på både skib og tårn er indlagt kridtkvadrer. Den

ne skik strækker sig helt op mod Roskilde.

I et område syd for Ringsted er det almindeligt at placere 
tårnet på sydsiden af skibet.

På Lolland og Falster har man tradition for at kalke kirker

ne lyserøde, ofte med hvid staffering. Jeg hørte for nogle år 

siden i regionalradioen en ældre dame fra Lolland sige:"Hvad 

er det dog de siger, at de vil kalke vor kirke hvid, kirker 

har dog alle dage været lyserøde!". I den sydvestlige del af 

Lolland har mange kirker ikke et tårn, men en klokkestabel, 

placeret lidt fra kirken.

På Fyn er den hvide landsbykirke, som på Vestsjælland, do

minerende; og mange er utroligt smukt bygget med indlagte og 

udstående sten, ja selv små tårne på kamtakkerne har jeg set.

På Ærø har samtlige kirker det sorte, heksehattelignende spir 

på tårnet.

Djursland har en egen form for tårn, et meget smalt, men 

med en porthvælving, der ofte når 2/3 op ad tårnet.

De nord-vest og sønderjyske kirker er meget særprægede; det 
er, som om den jyske mentalitet kan spores allerede her.
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• ^og ajsS fd aujB^ 05 sSSÅq ^SxxspuxuixBn jba
px^ uap fd ^ap ‘fd aqsnq ta biu xaq us^ • aujB^aSuxppxAi au 

-xs joj ^puaq xæsx ‘aqjx^ AapsauuaCj; uios ‘aa uag; • puBj^æCs^saA 
x aaqaxq aasSxppxa aaoA jb ua bs^xb ‘ l3ITB;l-00II JB I9PAIBli

* axsaøj x xaøjdo ‘aqaxqsuaaspfaj ua aa a^ax^ asøjiaw bCbaj
•Sæadaæs aSTppaqsaoj §0 axa

t -oxsxq saaqaxqoqsu aaoA jb ax§ou fSuiauuaS uaumiBS nu so paj
•jpuaAUB

qp^^spiT^l øssxi paA aqax)i Åqæg XT^ P9U H91! U91U ‘dnajsøg §0 
apXTqaxi9A ‘asøxuaap *aps ‘dnaapog ‘asøxaaw aCaAj sauAæu UBq 
apfauio ajjap 1 -qæqxon Suxaqmo x9P a§TXXSø-pjou uap x qxB:>l9P 

-XT^l P9U1 aaqxxq puappaefsjsa^ T TA -^spuTJ aojaap fapxx^sog paA 
• b * xq ‘aapSuæui axojs x aapajs assxA aammoqaaoj qxB>l9PTIl

•ajspxæ sqaBuiuBQ ‘apqxqsog x aqxx)i 
SaaCqsuaSaøp *jos 'B-qq ‘qx9^9?!!^ T jaøjdo aa aaqaxq ajsSxxpxj 

aaoA jb ajSou dojau §0 * ax9!-39^™9^^ jSxxapuaAUB aqsuaS ja 
aa §0 pnsq uap aaAjpq SuxaaøjpujA §0 -pos paA uapj 'pøpq aqs 

-ub§ aa §0 Aaøj uios sapAaq uaqx93 ’asnqaxSaus §0 auaaS ‘apapq 
jb aajsaa axxssoJ bs§o aojaap aapxoqapux §0 puBA j§xpxoqqx9q 
jb jauuap ‘jaBuajs ua aa ‘qx9il9PITq l9PXBil ps§o ‘uajspfaj

• qjBuiuBg T J3qa;xq

sua oj jas aqqx SaC aBq aapaqSxpumsuoxjBxaBa bj ap spoaj
•aaqaxq aqsAjpaou ap Baj

é» sapuaq mos ‘§bj jampuajb pam uasj aSxjjsaq ‘aaojs jap aapajs aj

-paqua sas spy §° PUBIT°1 ‘u^W ‘japuap JB x9P aSapp-^s uap 1

# *„qou jpo§ n§s jap aa nuM aoj uapuBuxq fd uaAO japqejs aa 
poa juøqs ja x uajsaqunm §0 -qxBm aoAq ‘ auaapuæxxæf s:ls9A IT3 
aSBqjxj af§ auaaquuj - ‘sp 'jSapjuapao jbabj aaæA axxnqs 39P

‘quBpd So juAd uapuB aapj9 aaqqBjuiBq uaSux ‘Ssj^pq pam §0 aaapBAq 
auSnqpxj jqnms ‘anjqajxqaB guaajs So x9qu9 ‘xqaJ^oq ua aa jag



Mikkels Kirke i Slagelse havde oprindeligt tvillingetårne. I 

Kirke Hyllinge styrtede det ene tårn ned i 1746 og dræbte 5 

mennesker. Ved genopbygningen i 1761 opførte man så det ene 

tårn, der ses idag. Man mener, at kirken i Tveje Merløse er 

en lille kopi af den tidligste Roskilde Domkirke - netop Svend 

Nordmands bispekirke fra slutningen af 1000-årene.

Bakkendrup Kirke ved Tissø er fra 1180, den kirke i Vestsjæl

land, der ligger "omvendt", altså med tårnet mod øst. Årsagen 

er, ifølge pensioneret kirkebetjent Jacob Jacobsen, at man hav

de forlænget skibet mod vest, og da man så skulle bygge tårnet, 

valgte man at placere det ovenpå koret, hvor der jo var bygget 

i forvejen. Det er således kun i det ydre, at den vender "for

kert", inde i kirken er den som alle andre med alteret mod øst. 

Og p.g.a. skibets forlængelse mod vest, ligger våbenhuset midt

skibs på sydsiden. Det skal indskydes, at en del andre kirker 

i Danmark også har placeret tårnet mod øst, bl.a. Lillerød i 

Nordsjælland. Jeg har foreløbigt truffet fem.

*
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sjo^s3sx9TApuT apuisS So aujaxixd fd aauojxBJo^ap apapeui^x®^
-unj ja jag -jappid apajmu fd apuapjAp auaaduxAxaeAq paui xaqxqs-^

uaqjxq Aapq pBAjan ' ZZQl T dl^oS x pÅs §o qsø poui xspxApn ja 

SuxuSÅqsuajsaduiBq aqsuBiuoj aSxxspuxjdo uap ra^jTra §jaCqx3SSøjq

•apCøqsqqox J9A0 ^auiuioq ja ua§ 
-uxuSÅquio jaqja fsqp® :t3P jaxjaxBmqxBil s^aqxqs jb aujaqsaj au 
-a§gæA sSubx 3abx ubui jas ‘qaApæAq jbag ^a^jop fd §xs ubui jaSæA 
-aq uaj^ *jaqjxq aqspuBXXæPs:lS3A sxpuB aSusm bs mos ApæAqsp^jq 
aqsx^oS pam ^a^^B^sja ja pxrjjaxpxmx jap ‘^joxsqx96?^ P3m ' SAP 

‘XTXS qsuBmoj x aqjxqsuaxsqjBm/-suaxspøj ua ja a^j-ra SjaCqajia^S

• ^SuæqdouaS A3XP uajaqsamapaxSria jb 

sqxjxonjq qsx^oSuas xa So ‘/.9-S96T T XsxsxuBxsaj ja uaqjxa • sp 

-aiixqjoj qsuaxpBxx jaqja japBiu sxASxxnm So apaJpunqjf *21 xsp 

bjj Ja xaxjaxsmqxBa •snxsxja apuauojx uap jaxXTXsajoj So XI6I 
Xix ^981 T XSiRæpjB Aaxq sssxq •jaxjaxBmqx^q 3Xspxæ spuBxx^fg 

•B*xq jammnj So apuaSSxxaq xqnms xsSam J9 øssxx psA. a^jpa Aqæg



på væggene. Som et visitkort fra 1000-årene fandtes i dørkar

men ved en tilmuret norddør en runeindskrift;"WILHELMUS". Lige

ledes findes blandt bænkerækkerne Niels Skrædders private stol 

med tydelige inskriptioner.

Gierslev Kirke har i kapellet kalkmalerier, der aldrig har væ
ret overkalket.
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uauo-n^riB paA gø 'spogaa^^Ay ao^sjoa^uv ad aa^paAaoj jba uaq 
‘sa^^ajaq cp9/.x pøp ‘qSo^ uasaaq subh jsao apABaspuTiu ua bj 

•uuBuiaSuj axotiq jb xuapBuiaaøx® ^3 fsSo aeq a^jx^ aqjoqxapux^

•xaxBAaq uximspaeg
-aqux>i agxxJBpTBXsppxui uap ua jøh •Jaqax^ suauSa jb aSuBiu x xap 

-CaqxB auxs x§BxquB ^xj qøp suapxx x xap ‘uuBmaguj axaxiq ruxs 
-xiq suuBiuagui ’S'g jb xsibui xa uapABxxudXV 'X3^^ x§TxspuxuixB 
nu xa uaux ‘uaqgæxspxox^suaxsBø-doquaAaxø ‘xaCa spunxs^xxapaxg 
•XS JOJ X3deqABx§ IT5 quuuBpuio Aaxq qaxqsxxqBg 'a^xx^ dnxaqxos

• uinasnmsqmv øxog fd nu sapuxj sqxj 
-xonx^-anqxoq axaSxxpxq 33 -uxbx XT^ 1110 sSlIP^ou qap ubui apa§ 

-SAq qsxi^i-OOSI T §° ‘asnquaqBA z apABq uaqxxq qs ‘sapp^s aqqaq 
•pxou pou qaxaoBpd qauxpq paui a^jxx^suaqspøx ua xa a^xx^ dnxapuøs

' c,Z9l B:IJ -19 susioqsaqxx^ ‘qxuBxS jb 
XBqspuBAaxA qsuBuiox qa sapuxj qauiuinxuxBq j • psdBq XT5 qauuBpuio 
xa qasnquaqfA suam ‘qauxpq uiauuag gusSpup xsq 93[XX2 dnxqspnps



i 1774, da Antvorskov gik fra kronen over på private hænder, 

blev "Herre af den Deel, han til erkiendtligt Minde om sin troe 

Hielperinde gav navn af Liiselund". Det blev senere til Store 

Frederikslund.

Ottestrup Kirke.har mange kalkmalerier. Specielle er dens dyre
fabeltegneserier. De forestiller en ræv, der prædiker for 2 gæs 

mens en anden ræv løber med sit bytte. Et andet billede viser 

gæs, der klynger to ræve op i en galge.

Netop kalkmalerier er meget hyppige i vestsjællandske kirker. 

Bl.a. er navnet Morten Maler nævnt igen og igen, bl.a. i Ger

lev, Gimlinge og Nordrupvester. Han havde sin gård i Klingeberg 

i Slagelse, hvor Christian den I. tilbragte nytårsnat 1472.

Gudum Kirke er ret lille og en af landets få lavt placerede kir 
ker, de såkaldte møllekirker. D.v.s. at kirken, der som de fle
ste andre landsbykirker, er bygget af den lokale stormand, som 
så desuden har været ejer af stedets vandmølle. Og da skikken
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•(epTS a^sæu papp-pq)

'^£61 T 9pU9jT9AX3S
A9pq u9^jt^ ‘uojBq A9pq UBq X9px ‘qxj bs UBq mos ‘xsXTXspgpB 

U9 qxj Axss UBq potn ‘xuigpBqy øaog xi^ U9P U9Juxuøuibxsbx So 

uaqxxq Sjaqxon SxApnq uaqøq O^ZT I ‘P-ipSdruxsøg §0 uix0PsSBua 

Xisibs xaxsox}! AoqsxoAquY So Åg asxaSBxs 330PXT3 9P?q ^Tsq

•X3XIBX-005I §o -OO1?I T 

jaSuxuSÅqxxx X9?J aSuxxXT^S ^os uuq So ‘XapP^l-GOOI JB
uaxpxtu bjj xa x3P axspxæ uaq -uaxsquBm So uaxsaqunui ‘uaxsad 

-uiBq apaAøxq JB x3§§Åq ‘ aqxxqsuaxspøx ua xa a5j-iT2 SxaCqaxABH •

• X3XTB:l-00£I BJI xuøqs ‘SuxxaxuauiBuxo

qsuapaq pam xxoJI^^^od dsnqpunx paui 0P9I B:cJ xøppAs suaqjx)i 

•auaxB-009X So -0091 T axpuæxq auapxuS jb axsaxj ap uam cuaq 

-xxq Suxxquio uaÅq bx PTX xsuIIIIBS i • aunumioq uinpno XT3 3UJ9-0P6T 

x sax§Xos US111 ‘osp^fSaxXØR IT9 sx:tøq x§TIsPuTJ<30 ‘us^nui
-spxuSaqxxq jb x9P u9 xauuup SuxuSÅq aua suapxBSaxxøW Sø 'Xabx 

aSSxp XB XTX bsxxb u9P ‘purtxS uaSa ud uaqxxq aSSÅq xb xba



Kirke Stillinge Kirke hører til egnens største romanske kirke
byggerier. Den er bygget i kløvet kampesten og teglsten fra 

midten af 1100-tallet, dog er kun skibet bevaret. Omkring år 

1400 blev det romanske kor og taggavlene nedrevet og kirken 

udvidet med nyt kor, og samtidigt blev hvælvingerne lavet. I 

kirken findes flere fortællende kalkmalerier. De første fra 

1400-tallet, de efterfølgende er malet med hundrede års mellem

rum .

Udvendigt er det bemærkelsesværdigt, at våbenhuset er pla
ceret på nordsiden af skibet, side om side med sakristiet. Det 
første, øjet fanger, når blikket falder på den gamle kirkemur
er, at der som perlerækker er indlagt små stykker sort basalt 
i pudset mellem de kløvede kampesten.

Kirken har tilhørt Antvorskov Kloster. I 1684 fik justitsråd 

Poul Nielsen (adlet Rosenpalm) på Brorupgård råderet til kirken. 

Ludvig Holberg købte kirken i 1740, hvorefter Sorø Akademi ar-
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-sojyi ao^sjoa^uv jb ^Bijuae^s aa So bxatxo Jsppsq Ja^^op^ sua^ax^ 
jb aua uag -^jopsaqBS sSbjs ua p9A cqaqspaxajjBjqs ppauraiaS qa 

mos uap uaqSBjqaq auaaSuxaaAaxaaAO *MuauaqsaS§Åjauminjqn sappu^ 
jap ‘uaqsadmBq ua qgxpuaApux jappxs jnm ajqsø sqasnquaqBA j 
•qapuBp x aqjx^ apuaSSxpaq qsføq uap ja a>[j:x3 ÅqSuaCg sqoxs

•uajapxBpappxmuas bjj 
ja SuuSpux aSxxp-^s sqaqxqs paA Jøp ajæAS uaq • xapp^q-QO1?! T 
saqqBspux aujaSuxApæAq jøj bjj jammaqs jap ‘jaxjapum^x^d 3U 

-jaspajpApBq x sapaqqæpjB apxspjou sqaqxqs bj -aqjx^ dnjqspnps 
jBq apuaaspxi apuauSxq -apxspAs sqasnquaqeA jb aspaSuppun pam 

Sop ‘uaqjxq jb uaqsaj mos apaqpBqpxAq ja uapxsqsø So -qsaA suam 
‘pSaq apøj x ja uapxspAs So -pjou x pap Bp ‘pSxpapuxmpB aqqx pom 

-xjap ja apuaaspn spaujap -psø pom aoq pa 'e-pq ‘ jaSuxuSiCqpxp 
aqsxpoS pam qsuBmoj ‘jaqjxq apsapj ap mos ‘ja a^jx^ aSuxuCaH

•aCaApas uap qxj gpgl I *uap apaA



ters sidste prior Eskild Thomsen.

Hemmeshøj Kirke kender vi bedst for sin romanske tøndehvælving 
i koret samt for sine kalkmalerier, der for nyligt er afdækket 

af Nationalmuseet.

Ja, netop disse landsbykirker har gennem århundreder været eg

nens vartegn. Og folk i denne landsdel har altid søget for, 

at disse monumenter fremstod smukke og velholdte. For monumen

ter er det jo, det er mindesmærker i vort landskab, opført af 

forlængst henfarne slægter i fordums tid. Og der står de endnu. 

De har skuet over landskabet i hundreder af år. De har oplevet 

de sidste vikinger, Kong Valdemar og venderne. De har set op

rørske bondehære blive slået ned af kongens rytterhære. De op

levede "heksene" blive brændt i Guds navn. Fra disse kirker 

blev de faldne unge mænd fra egnen i 1864 begravet. Og deres 

klokker ringede den 4. maj 1945. De har oplevet pest og ufreds

tider skifte med fred og opgangstider. De vil stå der, når vi 

forlængst er borte, og livet vil så være helt anderledes end 

nu.

Lad os derfor i ærbødighed sende dem en stille tanke, næste 

gang vi haster dem forbi.

Erling Kristensen

Romansk granitdøbefont, Slagelsetypen. 
Vemmelev Kirke, Sjælland.
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* aps^aAaasqo ta uios ‘jappBua^s jb jods a§BAs ap btj aaæA aSxp Bp 
apinqs xap Japau axaguæp jasejaSSÅq ajaSipjapÅ ja jap ‘aqqx Sop 

SaC jauaui xSxxuosjaj *m o1?'! bxsjsaø ap x sapuxj uios ‘uiap ja jas 

-BjaSSÅq a^x5^11110 -391! SQ 'SIX9^1110 -131! 9P ^spun japoxjadaSSÅq ajaxj 

ja jap uio ‘aqqx jaxx9R jojjap paA ja • sapuxj uapunjSjapun apau 

jqÅp JOAq ‘jajaxBxsuoq sqqx xa JBq jojjaq ‘auopB jba xa jbu ‘aj 
-ø§ xa axjBui xap bs ‘uajaxsauiqBOxq soq pjoC poS x aqqx px^Jappi111! 

appBj apx auuaq 'uauxqsBui pam jbaejS jba jap pua ‘Jap ajaqÅp sabjS 
ajXfui TA ‘apuapuæds bs jba (aujax jxqspp^j) auaSux JB ‘uio aS 

-xua xa Aapq SuxuSajdo So SuTpeuido uapux japxs suajjøjS jb Sutu 
-suajjB paA •uaxjøjSsSuxjaqBopq jb apua aSxpjsø uap x Sxs apauSaj 

-jb xusuiBpunjsuaxspx^s apuajøqpxx So SajApriS apuaSSxjXsaq^p xaq

•aujasBjaSSAq aAjjqsaq unq 

uaui ‘apuaSjØJ xap I ajøS jb aSøsJOj XTA §9f :19:XXTAH ’Suxjaj

-Bp ua jb Suxujaj x SadjaSuxj jpoS jaj ja so saxS usq punj assxq 
•jajjxqspx^J ajxsqus 9p JB pn punj jajsxj bj jb appæjxT^ ax§ou x 
Sopua so sapaqqi.x jaq "poS Jjsq A9XCI PPOP-^OJ aSxpaqsuBA ap spojj 

mos ‘SuxuSaJXTJo^d apuajøq pTd-iap §o Suppamdo STjamxj ua bj jb so 
joj Sop sapaqqAp 39G ’XSOJj - jspuxui aqqx - So jsæpq So uSaj pam 
jppoqapuuq aspaSøsjapun sjøpuapn uap ajBq Japun jap jba apuapuæds 
ajam ax9P 39p sjlø2 jb joj -jadBja ajpuxm x uaSx do jpx^J §o jba 

-bjS Aapq uajjøjSsSuxjaqBopq dspi ‘apajs XT3 ^ba SubS ua ud
uaqa uajjøjS apaq pam SuxuSajpTJO-^d ua babj jb joj aujapaqSxxnu

*XAoqsaABjS apuanjj uap ubjoj So jodspoj suajøABjSapuaj 
x Sojajoj SaC So uaSjøf uios ‘ jaspaSøs japun ap aAjjqsaq SaC xiA 
apuaSpøJ jap I •SuxuSiCq apajaAouaj uap x „joj uapux,, jaSsjajoj 
Aapq Jap ‘jaspaSøsjapun ap SaC Aajqsaq ^661 :tod jajjpjqssjf p
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JBA Uøp C9J3^B^SU0^ TA 9UUn^ ^ >iæA U3^S JBd ^9 9§B^ p9A
U9ra ‘x ^bj gpABq ta c gqqæasug^sppiCs ug jiba ^ap uio • ^qm paqjaq 

-qxsn uaSou pi^ SupupapuB ab§ paq 'SuTuSÅq øjpupui ua paaæA jsq 
pap bs £ui q'z s^uaci • aqqæusuapspp^s ua jb popsaq §o uap
-ppoadp^s x §xs apsxA ‘pam pqBpuoq qxp xa ‘guxuSAq apspxs uaq
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•auaxB-0O9P JB papApuq apspxs x 
paqs xa pap pb ‘auaui pjA Sap 'guBg aua auuap SuxxapBp ua øaoa 
Sop SaC pxA asBjsaspapxApxi auuap x punj ppaqua pa jb punjg B<p 
* pappxuiapuxq papuB xappa papxøui ppuaAUB paxæA xuq xap pB uapxi 

gop ‘paføqxoj paAapq puauiBpunjsuapsppls agxpjBjq pap xa uaguxu 
-gAqmo paA ’pagg^quio paAapq pqundspxp papuu xappa pa Bd xa guxu 
-gAq apaxq So agppjBxq auuaq ’apsxøj uap pua uauoxpqnxpsuoq x.ax 
-agxpjBxq pagou xba xaqqæxsuapsppAs z ap go ‘uappaxq x m g Bd xba 

guxugÅq aÅu uaq ’auxapsax fd uøao pxøjdo paAapq xa guxug^q Åu 
ua go ‘ppnxqpau paAapq bs xa uap So ‘ppuæxq axæA pb pxp pn bs 
uaguxugÅg BduaAO snxg go uapsams jb gsp ppuÅp pa pam ApngpxoC 

padmBps pa apABq uaguxugÅg -m 5 ud appaxq uxs opaq x gps ap 
— s xa ‘apoxxad ammus bxj xammaps sxAgxpxim mos ‘guxugAq uapus ug

•uap xaAo papssq xa pxoC 
gsp pa go ‘pappÅx paAapq xa uapmop xapjaxoAH *spupd auuap sd 

guxugÅq ua xoj mnpqund pgppapua pas xsq puaxq apspxs uap pb go 
‘puBxq apsxøj uap xapja pxøjdouag paAapq xa pasnq pb ‘ad ap^Cp 
auunq gBpApng op aq ‘uadAppfqs jb xapqaq agpppxp pagam ap go 

go qxmaxaq ap xaq -gBppuaxq pa xiupua jb gsp pgpxpunj pa ap xap 
xoAq ‘Apngxap pa nupua xaAoxajj -gapAprig apsxapau pap xsao puaxq 
ua Bd ap^p auunq xap ‘papuB go gapspnqæxp pusqxBm pagam go pgxp 

-apÅp pa ap xaq •aApngxap apuaxøqpxp z Pøm PuamapunjsuapsppAs pa 
apsxA uapxjoxp -uagx uapjøxg ja pap agpppsø uap pxp agaqpxp



Herefter fik vi ikke kontakt med flere bygninger. Men ved at 

følge de videre arbejder med gravemaskinen, fik vi suppleret 

vor viden om områdets udseende i de tidligere tider. Der blev 

ved nedgravning af en stor samlebrønd i det sydvestlige hjør

ne af den lukkede klostergård mulighed for at se på undergrunden. 

Overraskende nok var der langt ned til den, sådan omkring 3 m.

Her kunne det ses, at der har været en kraftig sænkning i ter

rænet mod sydvest. Ned ad skråningen mod sænkningen var der 

smidt tagtegl og rester fra nedbrudte bygninger. Tagteglene 

var udelukkende af munk/nonnetypen. Den første synlige aktivi

tet efter mennesker kunne iagttages i denne og den tilstøden

de grøft med vore bygningsprofiler. Der var en kraftig brandstri

be, som disse munke/nonnetegl var trykket ned i. Måske den før

ste brand i denne bydel??

Fis. d Torben Hansen
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Vor Frue Kirke i Kalundborg er med sine 5 tårne på ingen måde en almindelig 
sognekirke. Det er en borgkirke, opført som en del af det borganlæg, Esbem 
Snare lod bygge omkring 1170. Dog har fagfolk længe diskuteret, om kirken må
ske snarere er opført noget senere.
I århundredernes løb har kirken været meget igennem. Der har været brand, og 
i 1827 faldt midtertårnet ned, men i et af tårnene sidder stadig noget oprin
deligt træværk, og træ kan man jo i dag nøje tidsbestemme ad dendrokronologisk 
vej. Det har man så gjort, men det gav ikke noget svar på spørgsmålet om byg
geår. Træet er fældet ca. 200 år, før det blev anvendt i kirken, altså gen
brugstræ.
Hele borganlægget er et nøje planlagt byggeri. Det er ikke sandsynligt, at det 
er et tilfældigt stykke træ, der er havnet i toppen af kirken. Vi må forestil
le os, at en stor del af det anvendte træ både til borgen og kirken har været 
genbrugstræ. Selv om borgen var af sten, har der jo også været anvendt træ.
Nu er så spørgsmålet, hvor dette træ kom fra.

I disse år graver Kalundborg og Omegns Museum i samarbejde med Nationalmuseet 
ved Kalmergården vest for Tissø. Det har vist sig at være en rig handels- og 
håndværkerplads, der har bestået i henved 300 år, men i slutningen af 900-tal- 
let forsvandt bebyggelsen sporløst. Den tanke har da strejfet museumsfolkene, 
at træet kunne være genbrugt i Kalundborg. At materialerne fra Kalmergården 
har fundet anvendelse, er der næppe tvivl om, men ideen med Kalundborg forud
sætter, at træet har ligget hengemt i henved 200 år, inden det blev taget i 
anvendelse.

Der er en helt anden mulighed. Lad os skrue tiden tilbage til 1166 og stille 
skarpt på kong Valdemar og hans 2 barndomsvenner:"Så er det en aftale, du Ab
salon sørger for borgen ved Havn, og du Esbem bygger i Nordvestsjælland. Du 
kan hente det træ, du skal bruge, på Trelleborg. Det er godt træ. Jeg har 
brugt af det til Tåmborg, men der er stadig en del tilbage. Ryd bare plad
sen, så kan vi omsider afskaffe vagten dernede. Gamle Blåtands anlæg kan jo 
ikke bruges til noget. Du kan vel sejle materialerne det meste af vejen. Du 
vil også bygge en kirke? En byzantinsk kirke. Sig mig, Esbem, har du en byg
mester, der kan bygge kupler? Du forsøger at skaffe en. Ellers sætter du vel 
et tåm eller to på? 5 tårne! Så får vi endelig gavn af Trelleborg!"

Man har beregnet, at der er gået henved 8000 store træer til opførelsen af 
Trelleborg. Det kunne være spændende, om vi andre steder på Vestsjælland 
kan finde genbrugstræ.

Rita Lunkewitz
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