Kisserup Kirke

Ejerforhold

1630 tilhører kirken kronen og lå under Roskildegård
1673 købt af rentemester Heinrich Müller, som nogle år tidligere havde købt
Skullerupholm.
1726 blev den købt af Scheel Plessen til Lindholm
1756 købt af J.L. Holstein. Han indlemmede den i grevskabet Ledreborg
Kirken overgik til selveje i 1924.

Ydre

Romansk skib med gotisk øst - og vest forlængelse fra 1400 tallet
Tårn er fra omkring 1500 er bygget af munkesten med trappe ved nordsiden
Våbenhuset er mod nord.
Kirken blev i 1400-tallet udstyret med gotiske krydshvælv til erstatning for det
oprindelig flade træloft.

Indre

Prædikestol er fra omkring 1630 og fra Caspar Lubbekes værksted
Døbefonten er af granit og er af Roskilde-typen
Dåbsfad er sydtysk fra 1575 med rosetter og blade i bunden
Altertavlen er fra 1847, men har bevaret rester af en dødstavle fra 1600.

Alterskranken af smedejern fra
omkring 1750 svarer til alterskrankerne
i Osted, Glim og Rorup kirker, så den
er også udført af Mathias Saul i
Roskilde

I skibets midtergang ligger en grav med en træplade over. Det er graven for Rasmus
Jensøn og hans kone Kirsten Lavrisdaater. Han var kirkeværge og de boede i Bregentved.

På træplankerne står der:
HER LIGER BEGRAF VITERLIG VELAGT MAND RASMUS IENSØN
BREGENTVED. KIRCKEVERGE TIL KISERUPS KIRKE. SOM DØDE DEN 16 JULII
1645 HVIS SIEL LEFVER HUS GUD IHS
HER LIGER BEGRAF VI F. DENNE ERLIG GUDFRYGTIG OG
DYDEFVLD QVENDE KIRSTEN LAVRISDAATER SOM BOEDE I BRENTVED
SOM DØDE DEN 6 NOVEM BER ANNO DOMMINI 1643
HVIS SIELL NU LERVFR HOS GUD
Inventar

Pengebloken er fra 1600’rne. Den er af eg med jernbånd. Til blokken hørte to
hængelåse af cylindertypen.
Alterskranken af smedejern fra omkring 1750 svarer til rækværket på
Maglebro i Alléen og alterskrankerne i Holsteins andre kirker i Osted, Glim,
Særløse og Rorup, så den er også udført af Mathias Saul i Roskilde.

Alterkalken er sammensat af dele fra forskellige tider. Den sekssidede fod er
fra senmiddelalder. Det femsidede skaft stammer fra slutningen af 1500’erne
Klokke støbt 1832 og omstøbt 1881 af Anker Heegård
Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en klokke og 1602 endnu en.
Sagn

To adelige meget rige søstre kunne ikke unde hinanden arv efter sig og de
levede i uvenskab og strid. Den ene søster byggede Særløse Kirke og
forarmede sig derved så grundigt, at hun næppe havde til en særk på
kroppen. Søsterern kaldte hende derfor ”Jomfru Særkløs”. Heraf skulle
navnet Særløse så være kommet.
Siden byggede den anden søster så Kisserup Kirke, og kom derved i samme
situation. En mere end 200 år gammel kilde navngiver hende ”Kisselinke” og
det var ikke nogen pæn pige.
”Kisselinke” skulle være kilden til navnet Kisserup.

