
 
MAGLEBY KIRKE - er en romansk munkestensbygning hvor de ældste dele skib og tårn er fra omkring 1200-
1250. Man kan se den har haft høje vinduer mod syd og nord samt 2 rundbuede døre, dels 
kvindeindgangen i nord dels mandssiden mod syd. Skibet havde oprindelig bjælkeloft og væggene var 
dekorede med fortløbende ornament, hvilket kan ses på hvælvingerne. I 1400-1500 tallet blev kirken 
omdannet til gotisk stil. De 2 sengotiske tilbygninger sakristi og våbenhus blev færdigbygget i 1400-tallet 
I 1500-tallet ændres koret, der oprindelig havde apsis, til et 2—fags Ianghuskor. 
TARNET — som er et tvillingetårn, er lidt yngre end skibet. Tårnet er i dag under et tag. Ved salg af det 
mønske krongods i 1777, blev kirken solgt til Klintholm Gods, der blev klrketiendeejer. 
I 1910 gik kirken til selveje. 
 

 
 
DØBEFONDEN - er af gotlandsk kalksten og 10-kantet, mens DÅBSFADET er af messing e fra Sydtyskland 
fra omkring 1550-1575. Motivet er Maria Bebudelse. 



 
 
Altertavlen er fra 1757 – og er i  højrenæssance stil fra 1598. Antagelig skåret af Abel 
Schrader den ældre i Næstved. Storstykket er 6-delt og flankeret af joniske søjler. I det3-delte topstykke  er 
C .den 4. Rigsvåben og valgsprog : " Pietas Regna Firmat" 
ALTERSTAGERNE er af malm, fodskålen hviler på Iøvefigurer og er antagelig fra 1500-tallet.  
En KALK af Københavnsk prøvesølv er fra 1861. 
DlSKEN er fra 1850. En sygekalk og oblatæske er begge fra 1735 og VINKANDEN er fra 1824. 
 

 
 
KRISTUSFIGUREN på krucifikset menes at stamme fra 1400-tallet Rhinområdet. 
Krucifikset er skænket af godsejer Scavenius i 1954 i forbindelse med en datters død.   
På sølvtavlen under korset står: ”Charlotte Elisabeth Litten Bønnum Scavenius født 18.juni 1930 
gift 01-09-1951 med baron Gustav Blixen Finecke.” 



 
 
PRÆDIKESTOLEN er af egetræ ligesom STOLEVÆRKET er fra 1859. 
 

 
 
KIRKESKIBET hedder "Elna af Kalvehave" og er skænket af en familie fra sognet i 1944. 
 

 
 
ORGLET - er fra orgelbygger Albert Lang i år 1994 som afløste et orgel fra Frobenius fra 1970. 
 
 


