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Beskrivelse

af

Mindesmærker i Sortie Academies Kirke

ved

Fredrik Ferdinand Wendelboej 

udgiven med

en historisk Indledning om den gamle Klosterkirke

af

Dr. II. F. J. Es trup, 
Director for Sortie Academie, Ridder af Dannebrog.

JhiMijbdfeøfknft 
til Reformationsfesten ved Sortie Academic 

den 51te October 1856.

aütn
Trykt hos Andreas Seidel in,

Hof- og Universitets - Bogtrykker,



For eri ii dring.

Idet jeg til en Reformationsfest ved Soröe Academie udstæder et Indby- 
dclsesskrift, der ikke indeholder andet end en historisk - antiqvarisk Beskrivelse 
af Soröe Academies Kirke, opfylder jeg ikke blot en Pietetspligt mod en kjær 
Discipel, som döde altfor tidlig, og efterlod et stort Savn ’), men jeg har endog 
formeent ikke at kunne vælge noget mere passende Stof af særegen Interesse for 
Saröe Academie. Reformationens Indflydelse paa de videnskabelige Indretninger i 
Soröe er allerede udviklet af andre Lærde.

Det gamle Cistercienserklosters Kirke staaer endnu som, et talende Min
desmærke om den religiöse Aand hos nogle af Danmarks ypperste Slægter i Katho-

’) Frederik Ferdinand /Fendelboc, cn Sön af Academiets Læge CanceUicraad S. Wendelboe, var 
fodt i Soröe d. 6 August 4814 og udviklede sig saa tidlig, at han ikke fulde IC Aar gammel 
var moden til at gaae over til den academiske Læreanstalt i Soröe. Medens han ved Acadcmict 
pleiedc sine philosophiske Studier, som han tilendebragte med Udmærkelse, fandt han Tid til at 
gjennemgaae Langebeks Scriptorcs Rerum Danicarum og andre Kilder til den danske Middelal
ders Historie, og fattede allerede dengang Planen til cn historisk Beskrivelse af Soröe Kirke- 
Aar 1352 gik han til Universitetet i Kjöbenhavn for at forberede sig til juridisk Embcdsexamen, 
men blev den 25 Mai 1855 omtrent ved Examensmaalet bortrykket af en IVcrvefeber, Saavidt 
Embedsstudicrnc tillode det, vedblev han at samle til en Beskrivelse af de soröeske Helligdomme, 
der saaledes havde fængslet hans Aand, at de vare Thoma for hans Febcrphantasier paa Döds- 
leict. Bog intet var fuldendt fra hans Haand uden Optegnelserne om Kirkens Indre, som den 
nu er. Bette Brudstykke meddeles her, saaledes som det fandtes i hans efterladte Papirer. Jeg 
har intet villet forandre deri, men hellere villet nogenlunde supplere det ved en historisk Indled
ning. F. Wendelboes Excerpter, hvoriblandt ikke faa til den danske Adelshistorie, ere nedlagte 
i Soröe Academics Bibliothek, tilligemed hans med egen Haand udförte Tegninger af Mindes
mærker i Soröe Kirke, der i mange Dele, og især hvad Inscriptionerne angaaer, cre noiagtigere 
end Abilgaards. De ville ikke blot bevare Mindet om cn tyveaarig Ynglings lærde Fliid, men 
ogsaa kunne veilede paa mangen Vandring i Historiens Gebet.

(1*)
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licismens og det katholske Hierarchies kraftigste Alder — Slægter som vare lige 
udmærkede ved Byrd, Dyder, Navn og Fortjenester *). Den staaer der som et 
Kæmpeværk, til hvis Opførelse maaskee en lige Aand vilde fattes i vort protestan
tiske Aarhundrede. Kraften ér der; men de Ideer, som vækkede Kræfter til saa- 
danne Værker, leve ikke med samme Styrke i vor Tid. Der samles lettere Tonder 
Guld til en Jernbane end til en Kirke. Vi beklage med Rette Forfædrenes Uviden
hed og Overtro; vi laste deres aandelige Tyranner; vi glæde os med Rette over det 
Lys og den Frihed, som aflöste Mörke og Trældom. Men ikke bör vi glemme, at 
vi skylde de Templer og Skoler, i hvilke vi danne os for Livet her og hisset, hiin 
religiöse Aand, hvis Yttringer vi ere altfor tilböielige til at miskjende, cg at vi 
skylde Forfædrene alle Forberedelser til et lysere Aarhundrede. Hvad var vor Tid 
uden hine Fundamenter? Nutiden lofter sig kun paa Fortidens Skuldre. Reforma
tionen var ikke een Mands Værk; den var et Værk af en nödvendig Cultur ■ Udvik
ling, der endnu er i bestandig Fremskriden. Det Evige og Höieste var, er og 
bliver under alle Reformationer og Forandringer det Samme. Kun Formerne i hvilke 
det klædes, og under hvilke Tanken lofter sig til det Evige og Höieste, ere foran
derlige under Tidernes Indflydelse paa Formerne. De hedenske Templer, som ind
viedes til kristelige Kirker, de katholske Kirker, som forvandledes til protestantiske, 
forkynde denne Sandhed. Endnu staaer den gamle Klosterkirke i Soröe som et 
forbindende Led mellem den katholske og den protestantiske Tid, i dens Grundform 
uforandret, som den var tre hundrede Aar tilbage i Tiden — det samme store paa 
Jorden hvilende Kors, over hvilket mægtige Hvælvinger som et Himmeldække ud
brede sig, som om det var en stor Gravhvælving, i hvilken den Korsfæstede hviler, 
og i hvilken vi indtræde for at blive eet med ham og Den, der udsendte ham. 
Istedetfor de sex gamle Altere er der nu kun eet Höialter, som fra Hjertet af Korset 
hæver sig mod Hvælvingen; men Ideen er den samme.

2) Orti clarissimo nobilium Danorum sanguine, virtutibusque chrislianæ religionis insignes, viri po
tentes et famosi in omni terra et præ omni generatione Danorum S.K. D. IV p. 463 og 467.



*

11 i s t o r i s k Indledning.

Inelyta cum primum gens Soræ tecta dicaret 
Scclusis studiis oflicusque piis, 
Illius instituit quod temporis esset in usus, 
Profuit atque ævo non sine lande suo «
Conspicuæ surgunt ædes et culmina tollunt; 
Ponuntur juxta Limina sacra Deo.

Z. Engclstoft,

JSoröe Klosters Gavebog *)  bar sikkrere end noget andet Mindesmærke 
eller Sagnet opbevaret Erindringen om de forste Stiftere af de soröeske Helligdomme. 
Den fortæller': hvorledes Skjalm Hvides Sönner vare bievne enige om at bygge 
et Kloster paa deres Familiebesiddelser; at Toke, den ældste Sön, döde, för Stedet 
for det nye Anlæg var valgt, men ikke uden at have betænkt det vordende Kloster 
med rige Gaver. Blandt andet overleverede han hemmelig sin Broder, Ascer Rygli, 
16 Mark Guld til at hygge Klosterkirken. De tvende Brödre, Ebbe og Ascer, 
valgte den skjönne, af Soer omflydte og med Skove bekrandsede 2) Midtlandsöe, 
paa hvilken den lille Landsbye Soer, henhörende til Ascers Arvegods, var belig
gende, til Sæde for et Benedictinerkloster, og begyndte at bygge 3) en liden Steen- 

*) S.R. D. IV p. 463 sqq. Morten Pedersen Absalons og Esbern Snarrcs Herrckomst f. 4. Sam
menlign Fragmenterne af Stephanii annales vetustissimi monasterii Sorani, udgivne af Molbcch 
Skand. Litt. Selsk. Skrifter for 1816 og 1817 S. 433 og 438.

!) Hvad der paa denne Midtlandsöe nu ikke er skovkrandset Land indtog uden Tvivl den saa kaldte 
nordre Skov (silva aquilonaris extra agros S. R. D. IV p. 466) som ogsaa Stepbanius 1. c. om
taler under Navn af Oen.

•’) Aar 1131 S. R. D. I. p. 340.
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kirke ’), som efter Beretning af Morten Pedersen, hvis Levetid faldt sammen med 
Klosterets sidste Dage, har ligget Öster for den endnu tilværende Klosterport ved 
det nordre Björne af samme. Man har antaget2), at Porten selv har været Kirken; 
men hverken finder denne Mening Medhold i Morten Pedersens Antydninger, ikke 
heller er det rimeligt, at en Kirke skulde være anlagt i Porthvælvingens Retning 
fra Nord til Syd (ikke mod Öst og Vest) og med Hvælvinger, lavere end di findes 
i Landsbyekirker byggede af samme Familie og til samme Tid 3). Til dette gamle 
Kloster med Kirken fandt, Stephanius i Begyndelsen af 17de Aarhundrede ils ke uty
delige Spor imellem Klosterporten og Boldhuset (det nuværende Tinghuus og Ma
gazin). Academiets Gartnerboelig og Ringerens Boelig vise endnu Rudera af den 
ældre Bygning, ihvorvel den saakaldte Celle eller det hvælvede Kammer, som er 
vedligeholdt i Ringerens Huus, maaskee er af yngre Oprindelse, og bestemt som 
Kammer for frater ostiarius, da Klosterporten blev indrettet. Ascer fuldendte ikke 
Kirkens Bygning, men, som det synes, Choret, i hvilket han blev begravet kort 
efter dets Indvielse 4). Ogsaa Ebbe Skjalmsen döde og blev jordet sammesteds, 
uden at have kunnet fremme Kirkens Bygning, hvis Fuldendelse tilligemed Kloste
rets fornyede Stiftelse som Cistercienser-Convent var forbeholdt Ascer Ryghs navn
kundige Sön Biskop Absalon. Stiftelsen blev indviet den 13 Junii 11615), ved hvil
ken Ledighed Absalon i den nye Kirke nedlagde Benene af Skjalm Hvide og Toke, 
som oprindelig vare bievne begravede i Fjenneslövlille Kirke, der hörte til Fami
liens Stammegods. Der ér ingen Grund til at antage c), at Absalon har anlagt 

’) Ecclesiam lapideam, quæ est porla domus S. R. D. IV p. 466 not. ”En liden Steern Cappel 
til Glosters Begyndelse, oc er det store gamle Port Uuss, som endnu staar for Sortie Closter 
o. s. V.” Morten Pedersen 1. c. Af Rosens Tegning (i Taubers Udsigt over Soröe Academics 
Forfatning) seer man, at betydelige Bygninger af samme Höide som den nuværende Klosterport 
stödte til denne paa begge Sider.

2) Ogsaa Niels Durop, som 1653 dedicerede Just Ilöeg sin Sora humili spiritu descripta, antager 
det, naar han om Absalons og Esbern Snares Værk skriver:

Cænobii in Portam abiit([ue saecllum Augustum augusti.

J) F. Ex. Biernede Kirke, opfort af Ebbe Skjalmsen og hans Sön Suno Ebbesen S. R. D. IV 
p. 376. Fjcnneslevlille Kirke, opfort af Ascer Rygh selv. Morten Pedersen f. 17. Naar man be
tragter Murene oven over Hvælvingerne i begge disse Kirker, vil man finde, at disse Hvælvinger 
have været endnu höicre forhen , end de nu ere.

*) S. R. D. IV p. 366 og not. t.
•) S. R.D. I p 163 og 540. II p. 624. Miu Absalon, som Biskop, Helt og Statsmand S. 32-39.

*) Flere have været af den Mening. P. Rescnius skriver i sin descriptio Selandiæ Ms. cm Absa
lons Kloster: Hine excitata majore mole et Splendore ædes. Stephanius 1. c. S. 461 æitager en 
Udvidelse paa samme Plads af Ascers Bygning.
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Farvel | De efterlevendes Taare vidne, hvad de har mistet | Hendes Minde vare 
helligt! | Ilendes Dyd og Gudsfrygt prentet i Enhvers Hierte. | 1 Sam. 25. v. 35 | 
Drag med Fred op til dit Huus , see jeg adlydde | din Röst og ansaae din Person.

No. 12 er bedækket af No. 11 og gjemmer formodentlig Levningerne af 
Jens Malthesen Sehesteds forste Kone.

Ved Siden af dette Capel findes en liden Gravhvælving, hvori findes 3 
Kister; de 2 betrukne med Læder og prydede med forsölvede Bly-Zirater, af hvilke 
de fleste ere afbrukne og ligge oven paa Kisterne; den tredie er et lidet Egeskrin 
uden nogen Inscription. Paa den inderste findes överst paa Laaget Vaabenet, og 
derunder paa Pladen folgende Inscription:

Her rinder hviler i Herren | Den edele ærbaarne, nu salige Jomfrue | 
Jomfrue Catharina Margareta Foss, | som efter at hun haf de beskued 
denne | Verdens Forfængeligheder med Foragt | og udstanded meget af dens 
Pinnagtighed med | een christen Taalmodighed , fik hun Afskye | derfor og vem- 
medes ved dens Daarligheder | og der hun endnu i sine unge Aar hafde | faaed 
nogen ret Forsmag paa den Herlighed | som skal aabenburis i Guds Bom vente | 
hun sine Tanker til det Himmelske og hver | Dag længdes inderligen efter at af- 
spendis | og være hos sin Frelsere Christum udi | hvilken Lyksalighed hindes 
Siæls trofaste | Hyrde ved een salig og friimoedig Afskeed og | giorde hinde 
deelagtig Mandagen den XVII Octobris Klokken III Kvarteer til X om Formidda
gen, I Aar M. D. C. C. 1, efterat hun udi Haab, Troe og Taal- | moedighed hafde 
fuldkommed sit Lef nets Löb | udi XVIII Aar IV Maaneder I Uge II Dage og VI | 
Tiimer og nu udi dette sit Sofve Camer | forventer een glædelig og ærefuld | Op
standelse paa sin Frelseris | Jesu Christi stoere Til | kommelses Dag.

Paa den anden Kistes Laag findes löst henkastet en Plade med folgende 
Inscription:

D. O. M. L. I Hic jac et | Fossiadum non infima gloria fratrum | Fra- 
trum sex longe celeberrimorum | Natu minimus ætate maximus | Ingenio ac vir- 
tute vel insita vel adscita haud ultimus | Vir | Nobilissimus et Consultissimus | 

_ Laurentius Foss | Med. et Philos. Doctor in Collegia Cancellariæ Assessor | 
ut et I Regii Soræ, quod est, Athenæi Præses | Natus Londini Scanorum Ao. 
MDCXXXVII, D. XXIV Junii, Nactus cultiorum | Literarum Lingvarum Fun
damenta Soræ, donatus Civitate | Academica ibidem Ao. MDCLVI d. VI Aug.

(12*) 
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adscriptus ab Academia Pa | tavina Medicin, et philos. Doctoribus Ao. MDGLXX^ |
absolutis | Apud exteros undecim annis patriæ redditus, vitamque connu | bidlem, 
ingr essus cum sequioris sexus deliciis | Barbara Rosenberg | rem domesticam 
providentissime , publicam integerrime procuravit | Semel maritus | octies Pater | 
quatuor in coelum liberos præmisit | eundem ad omnes Fortuna, vultus vulfum ha- 
buit, I mutari sæpe vidit sæculi mores, | Semper idem. | Magnus vanitatum 
contemptor , recti amans , vitiorum inimicus, virtutum | ut cultor , ita (estimator |
Dignus, qvem mali mortuum , boni mum optarent. ] Regio Soræ quod est Lyceo 
sie præfuit, ut profue(r)it, Collapsum res\ti\tuit, restitutum strenue propugnavtt et op
time conservavit | Publico vivens bono | aliisque magis quam sibi; | etenim | aliis 
vacans, se ipsum neglexit, aliis lucens, se ipsum consumsit. | Tandem continuis 
fractus laboribus | ut Natures autori | quod a natura acceperat | restitueret | 
exacto laudabiliter vitæ curricula | placide exspiravit | et | quietem sibi, moe- 
rorem suis, memoriam sui immortalem omnibus reliquit | Anno reparatæ Salutis 
MDCCIII D. VII Sept. | Actatis sexto, et quod excurrit, supra sexagesimum | of- 
ficii octavæ supra decimum | conjugii quinto supra vigesimum | Pax Ossibus ejus.

Endelig: en lille Plade, hvorpaa disse Vers:
Du mener, Jeg er död, neg hör Jeg endnu taler
Og Dig, o Vandrings - Mand! alvor ligen befaler: 

Folg Dydens Rettesnoer, frögt Dödens hastig Bud, 
Om du ei altid er, som Jeg var, fuld af Gud.

i
I Gravcapellet ved Siden af findes 16 Kister, af hvilke de 6 gjemme Stu

vet af ligesaa mange spæde Börn. Af de andre staae de 6 nede i en Fordybning; 
de 3 af disse ere aldeles ödelagte og sonderslagne og uden Spor til Inscription; 
de 2 derimod, som staae længst henne mod den yderste Væg, ere endnu tjonser- 
verede, skjöndt den yderste, som jeg antager er Just Höegs, er berövet alle 
sine Prydelser, og Pladen med Inscription ligger henkastet paa en anden |Kiste; 
den lyder saaledes:

Her under hviler Er lig Welbiurdige Mand og strenge Ridder, Hr. Joest 
Boeg til Giörslöf, Danmarchis Riges Canceler, Raad oc Kongl. May. Höevidts- 
mand paa Calöslot. Erl. oc Welb. Mand Styge Böeg til Wang oc Fru Anne 
JV 1st and, deris Sön, som var föd paa fornef. deris Gård JFang Aar 1584 Den 
8 Sept, oc blef igen af den almegtigste Gud fra dette Lifs Mödsomelighed til det 
evige Lifs Ære oc Giede heden haldet vdi Kiöbenhafn Aar 1646 den 25 Mdy udi 
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hans Alders 62 Aar. Gud gifve Hanem, med Alle troe Christne en giedelig oc ære- 
fuld Opstandelse paa den yderste Dag.

Til denne Kiste horer s andsynlig viis ogsaa Boegernes Vaaben, som 
ligger löst.

Den anden af de omtalte Kister har endnu sin Plade og til denne hörer 
ogsaa Braliernes og Lungernes Vaabener, som ligger löse, ligesom ogsaa 
sandsynligviis en lille Plade, maaskee dog denne snarere hörer til Just Boegs, 
hvorpaa staaer: Pater, in tuas manus animam commendo meam. Pladen har denne 
Inscription:

Ber under hviler erlige oc welbiurdige nu sal. Fru Anne Lunge, sal. 
Hr. Jo st Högh til Giörtslöf, som vaar erlig oc welbiurdig Mand og strenge Ridder 
Hr. Jörgen Lunge til Odden, Danmarckes Riges Marsh oc Raad oc erlig oc 
ivelbiurdig Frue Sophie Brahe til Birchels, deris Datter oc blef föd paa Wester- 
wiig Claaster Anno 1610 Den 1 Februarii oc döde paa Trygerveld , Anno 1652 
den 6 Augusti i hendis Alders 43 Aar. Gud gifve hinde med alle tro Christne en 
glædelig oc ærefuld Opstandelse paa den yderste Domme Dag.

Nedenunder den ligger en mindre Plade, hvorpaa:
Jeg ved, at min Frelser lefver, oc hand shal opvecke mig af Jorden oc 

jeg shal see hannem med disse mine öyne, og ingen Fremmit. — 1652.

Ovenpaa disse 6 Kister staae 3 andre, af hvilke de 2 ere simple Egeki
ster uden nogensomhelst Prydelse; den tredie betrukken med Læder; paa denne 
ligger en lös Plade med folgende Inscription:

Ber under hviler Erlig oc welbiurdige nu salig hos Gud, Jomfru Anna 
Hög, som var erlig oc welb. Mand salig Her Joest Högs til Giörslef, fordum 
Danmarckis Rigis Raad oc Canseler oc Kongel. Maies Befaldningsmand paa Kallöe 
oc F. Anna Lunge, Deris Dater, oc blef hun föed paa Sor Anno 1633 den 5 
Aprilis oc döde i Kiöbenhafn d. 1 Juni 1647 Hindis Alders 14 Aar oc tu Maneder. 
Gud gifve hinde med alle Guds Bonn en giedelig oc erefuld Opstandelse paa den 
yderste Domme Dag.

Den sextende Kiste staaer ved Indgangen til Capellet, er sortmalet og 
uden Inscription.
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I Hvælvingen under Holbergs Monument findeø 11 Kister, af hvilke No. 1 
og 2 staae langs med Væggen ved Vinduet, No. 3 ovenpaa disse, No. 4 ved den 
höire Sidevæg, No. 5 ovenpaa den, No. 6 ved Siden af No. 4, No. 7 ovenpaa No. 6, 
No. 8 ved den venstre Sidevæg, No. 9 ovenpaa den, No. 10 veti Siden af Tf o. 8 og 
No. 11 ovenpaa No. 10. !

No. 3 er en Egekiste, betrukken med Læder og forsynet med Jernhanke. 
Paa Laaget staaer överst J. H. S., nedenunder dette Givernes og Billernes 
Vaaben; paa Pladen læses:

Her under hviler erl. og welb. Mand Falck Gibe Henri oksen til 
Hvildkilde oc Fru Karen Bilde Mar chus Daater til Nackebble deris fromme 
oc lydige Sön, blef foil paa Hvidkilde den 5 November 1638 oc efter adt hand 
haf de lefuedt her i denne som it gudfrygtig oc lyddigt Gudtz Barn, bortsof hand 
saligen paa Soeröe den 1 September Anno 1652 i hans Alder 14 Aar. Gud gifve 
hannem med alle throe Christne en glædelig oc ærefuld Opstandelse paa den 
yderste Bag.

i
No. 1 er ligeledes en med Læder betrukken Egekiste med Jernhanke; paa 

Laaget et J. H. S. og Plade med Inscription:
Her under hviler erlig oc welbiurdig Jomfru nu salig hos Gud Jomfru 

Bergete Giöe, som var erlig og welbiurdig Mand Falch Giöe Hendrichsön 
til Hvidkille og Frue Karen Bille Marchus Datter til Nachebblle , deres Dy
dige oc lydige Datter, som blef fbed paa Hvidkille den 24 Februarii Anno 1632 
oc efter at hun haf de lef vet gudfryctelig oc christelig i denne Verden, bm-t^of hun 
saligen paa Sorbe den 28 Julii 1652, i hendis Alders et oc hufvende Aar. Gud 
gifve hende med alle troe Christne en glædelig oc ærefuld Opstandelse paa den 
yderste Dag. I

i
No. 2 er en læderbetrukken Egekiste med Silkefryndser og Jernhanke. 

Paa Laaget folgende Vaabener: og denne Inscription :
Het' under huiler erlig oc hvelbyrdig nu salig hos Gud Jomfru Mette 

Gibe, som var erlig oc Hvelbyrdig Mand salig Her Hendrich Gibes och Fru 
Bergete Braes Datter föd paa sin Federe Gaar Skibring Anno 1590 den 27 
Juny och bortkaldet af Gud i Kibbenhafn den 17 October Anno 1664. Gud gifve 
hende med alle tro Christne en glædelig Opstandelse. De Retferdigis Sjelt ere i 
Guds Haand, och ingen Pine schal röre dem. Salomons Viisdoms Bog 5 Cap.
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No. 5 er en lille Barnekiste, som har været betrukken med Klæde, der 
nu næsten ganske er bortsmuldret. Paa en lille Plade paa Laaget læses:

Christian Friedri ch [Pi]ngel. Nat. d. [a] Maii 17\50] Denat. . . .

N. 4 er en læderbetrukken med Jernhanke forsynet Kiste; paa Laaget fin
des Givernes og Brahernes Vaabener og denne Inscription:

Her wnder hvile)' erlig oc welbyrdig Mand Falck Giöe Hendrichsen 
til Hvidkille, som var Hofmester for det konglig oc adelig Academie Soer, oc Kon
gelig Maiestæts Befalingsmand ofver Börlum Kloster , som var erlig oc welbyrdig 
Mand Hindric Giöe til Turebygaard oc Frue Birgita Brahe deris Sön, som 
blef föd paa sin Fæderne - Gaard Skörring Anno 1602 den 8 Januari oc kallede 
Gud hannem udi Odense Anno 1653, den 17 September udi hans Alders 51 Aar 
8 Maaneder oc 9 Dage. Gud gifve hannem med alle tro Crisne en gledelig oc ære
fuld Opstandelse paa den yderste Domme Dag.

No. 6 er en læderbetrukken, befryndset, med Jernhanke forsynet Kiste, 
paa hvis Laag findes överst Vaabener: og derunder denne Inscription:

Den ey mindre aff Dyd end aff Blod oc Herkomst Hoyædle oc Welbaarne 
Frue Karen Bilde, salig Falk Giöes til Hvidkild, hafver udi Guds sande Fryet 
oc Alles Ynde, udlefvet hendis Lif, hvorfor oc billigen hendis Boes oc Bycte langt 
ofverlefver hendis Död. Hun war föd paa Hvidkield Anno 1598 den 30 Aprilis af 
de hoyædle Bilders og Brockenhusers Stamme. Hendis Fader nar den hoyædle 
oc welbaarne Herre Marcus Bilde til Hvidkield, hendis Moder den hoyædle oc 
welbaarne Frue Susanna Brockenhus. Gud allermechtigste bortkalde Hende 
den 20 May Anno 1670 paa Engelholm , udi hendis Alders 72 Aar oc 3 Wger. 
Hvis dödelig, som fandtes hos hende , er her nedlagt. Hendis wdödelige Siel lefver 
i Himmelen oc hendis frommeiig Nafn oc Bycte her paa Jorden hos alle Gode ndi 
et wdödeligt Minde.

No. 7 er en læderbetrukken med Blikzirater og Jernhanke forsynet Kiste, 
paa hvis Laag findes 2 Vaabener: og denne Inscription:

Her under hviler erlig oc welb. Jomf. Jomfrue Anne Giöe, som waar 
erlig oc welb. Mand Hendrich Giöe til Turebygaard oc Frue Birgitta Brahe, 
Deris Datter, Som er föd paa sin fæderne Gaard, Turebygaard , Aar 1609, den 
18 December oc haf de fremdraget sit mögsommelige Lefnet i Stilhed oc Guds -Fryet 
oc altid hiertelig begierede att forlösis, oc ware med sin Frelsere Christo, och 
Kallede Gud hende paa Hvedholm 1681 den 9 January udi hendis Alders 71 Aar 
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och 3 Vger. Gud gifve hende med alle Guds Wdwalde Bom en ærefuld Opstan
delse paa hans retferdige Doms Dag. Christus siger: Jeg er Opstandelsen oc Livet, 
hvo som troer paa mig, skal aldrig doe; om hand doer, skal hand dog leve.

No. 8 er en læderbetrukken med Hanke og Blikzirater forsynet Kiste. 
Paa Laaget staaer överst: h1“‘, derunder disse 2 Vaabener: og denne Inscription:

Her under hvilen' erlig oc ivelb. Mand, nu salig hos Gud Christoffer 
Gilje til Asendrup , K. Mg. Befalingsmand paa Selbygaard , som var salig Mo
gens Gibe til Gunderslbfholm oc Fru Hylleborig Kr av se til Oxholt deris Sbn. 
Er fod paa Bollerup Aar 1584, den 7 November , begaf sig i Egteskab méd erlig 
oc welb. Jomfru Karren Lange, som var sallig Gunder Lange til Söfde oc 
S. Fru Anne lians Dater til Faasisholm i Naare, deris Dater oc stoed deris 
Bröllop i Malmö Aar 1621, oc kaldet Gud hannem fra denne Verden Anno 1652 
den 11 Februari, der Klokken var 3 Eftermidag, udi Kiöbenhafn, udi hans \ Alders 
67 Aar, 13 Vgger, 5 Dage)'. Gud gifve hannem med alle troe Christne en gledelig 
oc erefuld Opstandelse paa den yderste Domdag. Weil ich leb, bin ich todt, wen 
ich sterb, leb ich in Got. 1

No. 9 er en Barnekiste, betrukken med sort Klæde; paa Pladen paa 
Laaget læses:

Giæm Jord | i et roligt Skiöd | til | en ærefuld Samling med i den | 
udödelige Sjæl | de | dödelig  e Levninger | af | Friderica Dorothea 
Pingel | een Faders og Model's | kierlige Datter | og | af sine Södskende 
een saa elsket Söster | Begges foröndskte Glæde men et hastigt Maal j | for 
Begges Sorrig | satt i Guds Viingaard som een haabefuld | Plante | elend 12 
Augusti 1761 | Optagen i sin Fuldkommenhed, og | ved Guds Haand omplantet 
i det himmelske Paradiis | den 10 Februar  ii ] 1765.

No. 10 er en med mange Blikzirater og langs ad Kanterne med Biller
nes og Giöernes Vaabener, med Læderovertræk og Jernhanke prydet Kiste, hvis 
Inscription lyder:

Her under hviler den welædle oc welbyrdig Mons Gibe, hans kongl. 
Maiestets, Etats Raad, som var erlig oc wetb. Mand Falk Gibe til Üvidkild, 
Hofmester for det kongl. oc Adelige Academie Soer oc Befahlnings Mand ofver 
Börlom Closter oc Frue Karen Bille af Nackebblle, deris Sbn, som er fod paa 
sin Fæderne Gaard Hvidkield Aar 1637 den 12 Junii oc efter et gudeligt Christe- 
ligt Lefnet oc tro Tieniste som hand sin Herre oc Konge udi mange intportante 
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Jung , udi Odense i hans Alders 46 Aar oc 2 Uger. Gud gifve ham med alle 
Guds Vdvalde Börn en glædelig oc ærefuld Opstandelse paa Guds retferdige 
Doms Dag.

Denne Plade er omgiven af Ahnevaabener:

No. 11 er en meget prægtig Kiste, betrukken med Flöiel og besat med 
mange forsölvede Blikzirater og Jernhanke. Paa hver Side af Laaget sidde 8 
Skjolde med Hjelme, men uden Vaabenmærker eller Hjelmtegn. Et ligesaadant 
Vaaben findes överst ovenpaa Laaget. Pladen med Inscriptionen er lös og ligger 
ovenfor Gravhvælvingen paa Holbergs Monument; den lyder:

Her under hviler den Hög ædle og Welbaarne Frue Elisabeth Englisch 
föd Thampson, den hogædle og welbaarne Hr. Marcus Giöes, Ridder, Kongl. 
Magst. Geheime Etats- oc- Justitz Raad oc Stifts - Amptmand of ver Falster oc Laa- 
land salige Frue, som var föd Anno 1655 d. 25 Martz oc döde Anno 1686 
d. 15 May.

Jeg kiendte hende best, Jeg kan med Sanden sige, 
Hun var af ædel Byrd, i Dyd de bestis lige 
Gudfröctig oc gafvemild, tausch, yndelig oc tro 
Taalmodig udi Kors oc Siugdoms stor uro. 
Hun var en Vennetröst, de Armes Hielperinde, 
Jeg tabte fremfor alle den teckeligste Qvinde. 
Hun lef de her kun kort, Ut efter tredif aar, 
Mens lefver nu hos Gud, som aldrig Ende faar.

Moestus et fidelis posuit.
Marcus Gide Falcksen.

I Gvavhvælvingen under Frisernes Monument findes 6 Kister; No. 1 O 3
staaer ovenpaa No. 2, som tilligemed No. 3, 4 og 5 staae i een Række med Hoved- 
Enderne udad, ved den höire Sidevæg; No. 6 staaer langs med den venstre 
Sidevæg.

No. 1 er en lille læderbetrukken Barnekiste uden noget Spor til In
scription.

No. 2 er en noget större Kiste, som til en Person paa omtrent en 
10 å 12 Aar. Den er betrukken med Læder, som paa Laaget er dannet i mange

(13)

te 3. 
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besynderlige Figurer; i Hjörnerne findes Blikzirater og midt paa ere Frisernes og 
Vittropernes Vaabener, men ingen Inscription. i

No. 3 er en læderbetrukken med .Ternhanke forsynet Kiste, päa hvis 
Laag findes Frises og Biörns Vaaben, og en Plade, over hvilken staaer en Uhr- 
skive, et Timeglas og Memento mori, med denne Inscription: I

Her udi hviler edle oc ivelbördige Mand oc Bidder Her Christen \Friis , 
föd den 4 Novembris MDLXXXI, Kong. Canceller oc Danmarckis Biges Bdgd. udi 
XXIII Aar, kalled af Gud den 1 Octobr. MDCXXXIX. Hannern den aldmectige en 
glædelige oc ærefulde Opstandelse paa Dome Dagen Nadeligen for Sonnens Skyld 
gifve oc forunde.

Til denne Kiste hörer formodentlig en rusten Kaarde og Skaftet af en 
ridderlig engang forgyldt Landse, som findes her i Capellet.

I
No. 4 er en læderbetrukken med Jernhanke og Blikzirater prydeti Kiste, 

paa hvis Laag findes Vittroppernes og Hvitfcidernes Vaabener og denne
Inscription:

Her udi hviler erlige oc Welbiurdige Frue, s. F. Barbara Wittr up til 
Engestofte, sal. Her Christian Fryses til Kraggerup , hendes Legome. Sielen er 
hos Gudd. Hun blef föd paa Engestofte Gaard Anno 1591, dend 1 Febr\., oc 
efterat hun hafde lefvit christeligen oc gudfrycteligen i sin Jomfrustand i 23 Aar 
3 Mane 7 Dage, i Ectestand med welbem. sin Hosbunde i 25 Aare oc nesten 
5 Maaneder oc siden i Enckestand i 13^ Aare 2 Maneder oc 3\ Dage blef h in af 
Gud allermectigste ned et megit saligt Endeligt hiemkaldet Aar 1653 dend 4 Jung, 
da hendis gandsk Aller var 62 Aare, 4 Manedir oc 3^ Dage. Samme alierna- 
digste Gud for Jesu Christi Skild, gifwe hende med alle sine k. Bären paa sin\ Her
ligheds Abenbarelsis Dag en gladelig oc erefulde Opstandelse. Ammen.

No. 5 er en læderbetrukken med Jernhanke forsynet Kiste, paa hvis Laag
Fris ernes Vaaben og en Plade med denne Inscription:

Her hviler erlig oc welbiurdig Mand Salig Herr Chsistian Frit^ til 
Lyngbygaard, Bidder, Danmarckes Biges General - Felt - Zeugmester oc kongllg 
Maiestatis Befalingsmand ofver Mariagers Closter, som vaar erlig oc welbihrdig
Mand Salig Herr Christen Friis, til Kr ag er up , Bidder, Höibemeldte kongelig 
Maiestatis Canceller, Danmarckes Biges Baad oc Befalingsmand ofver Sancte 
Knuds Closter, oc Erlig oc Velbiurdig Frue, Fru Barbara Vitterup til Ingers- 
toft, deres ældste Sön, som er föd i Schanderborg dend 24 Januarli 1617 oc döde 
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i Kiobenhafun, dend 16 Decembris 1657 oc efterlod sig sin höibedröfvede Hustroe, 
erlig oc velbiurdig Frue, Fru Öllegaard Gyldenstiern Axels Datter til 
Lyngbygaard. Legomet softer ker, er.saaed i Forkrenckelighed, forventer en glæ
delig Opstandelse i Uforkrenckelighed.

No. 6 er en med Læder betrukken, Jernhanke og Blikzirater prydet Kiste, 
paa'hvis Plade folgende Inscription:

Iler hviler ærlig oc welbiurdig Mand Gregers Friis thil Aalstrup. kon. 
Maj. Befalingsmand öfter Brunlaug Lehn, som vaar ærlig oc tvelb. Mands S. Her 
Christian Friis til Kragerup , Ridder, Höibemelte Kong. Mai. Canceler, Dan
marks Riges Raad oc Befalnings Mand öfter Sande Knuds Closter oc ærlig oc 
naJbiurdig Frue, Fru Barbara Witter up til Inger stoft deris Sön, som er föd 
i Kiobenhafn Anno 16 (de ötrige Tal ere ikke bierne udhugne, men der staaer 
Plads aaben til dem) Dend 14 Januarii oc döde her sammestedts Dend 12 May 
1654 oc efterloed sig sin höibedröftede Hustroe ærlig oc melbiurdig Frue, Fru 
Lisebeth Sophie Vrne Christoffers Datter til Faareveile. Legemet, softer 
her, er saad i Forke enkelighed, forventer, en glædelig Opstandelse i Uforkrenkelighed.

Hvælvingen under Thotternes Monument er ganske tilmuret; gjennem 
Jerngitteret for Vinduet, fra Kirkegaarden, kan man see flere Kister derinde.
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