Gevninge Kirke

Kirken var i Christian den 3. tid anneks til Svogerslev

Ejerforhold 1578
1630
1674
1690

Universitetet
Kongen
Herslev kirke med annekset Gevninge overdrages til Henrik Müller
Overkrigskommissær Gothard Braem køber Lindholm med Gevninge
sogn
1694 Braem mageskifter med kongen: 6 gårde og Herslev og Gevninge
kirker
1699 Braem opfører kapel med gravkælder ved Gevninge kirke
Her hviler han og hans hustru og nogle af hans talrige børn
1749 Kirken indlemmes i Lindholm fideikommis
Kirken overgår til selveje
Kirken er nu anneks til Herslev

Ydre

Skib og kor er senromansk. Tårn fra 1514

Hvælv

Omkring 1400 har skib og kor fået hvælv. Over hvælvene kan man se
enderne af de oversavede bjælker fra det oprindelige loft.

På loftet over hvælvene kan man se en del af et tidligere kalkmaleri, som forestiller en
labyrint. Labyrinten har prydet triumfvæggen under det flade loft. Efter at hvælvet er sat ind
sidder det øverste af labyrinten nu over hvælvet.

Kirkens indre er i empire og fra 1806. Det gælder prædikestol, alterbord, stoleværk,
præstestol og døbefont.

Den gamle døbefont er romansk af granit og af roskildetypen. Fonten blev i 1806 fjernet
fra kirken og stod indtil 1930 i Herslev præstegårds have. Den står nu i koret.
Sakristi: Den nordlige tilbygning, der er opført i 1698 som gravkapel for familien Braëm,
benyttes nu som sakristi. I kælderen findes stadig gravkapellet, men det er i en sørgelig
forfatning. Enkelte af børnekisterne er delvis åbne, så man kan se benene fra de
begravede børn.

Kister: Gothard Braëm (1649 – 1702) hans hustru Anna Cathrine Wendelmann (1667 –
1727) og hendes anden mand Severin Wildschütz (1665 – 1726) + 7 (8) børn + to v.
Plessen. Braëms to sønner Frederik (1685 – 1703) og Peter Resen (1688 – 1709).

Inventar

Alterkalk af sølv i empire fra 1808, med to medailloner en med MSP (Mogens
Scheel v. Plessen), den anden med AMP (Anna Margrethe v. Plessen). På
randen står ”Givet af Lindholms herskab, denne kalk og fad til Gevninge
kirke”.

En klokke er fra 1300 tallet. Den anden med indskriften: ”Støbt af S. H. Hornhaver på
Frederiksværk 1823” og på klokkelegemet: ”Mogens Joachim Scheel v. Plessen.”
Ved klokkeskatten i 1528 afleveredes en klokke fra kirken.

Sagn:

Braëm kørte efter sin død hver nat fra gravkapellet til Lindholm.
Optegnelse i dansk folkemindesamling.

Gevninge Kirke omkring år 1900.

