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kan ses langvejs fra, og i middelalderen, da kirken 
blev bygget, har den totalt domineret byens silhuet, 
kun udfordret af det kloster, der dengang lå lige ved 
den nuværende kirkegård, nogle få hundrede meter 
øst for kirken. 

Kirkens bygningshistorie  

Kirkens ældste del er koret og de to fag mod øst, i 
alt knap 20 m kirke fra omkring 1330. Allerede efter 
få år blev kirken forlænget til ca. dobbelt størrelse og 
i slutningen af 1400-tallet blev tårnet tilføjet, i første 
omgang uden spir. Dermed opnåede kirken sin nu-
værende længde på ca. 40 m.  
 
Det papenheimske gravkapel 
Bygningen på sydsiden var fra 1649 gravkapel for 
Ålholms lensmand, Just Friderich von Papenheim, og 
siden for slottes ejere,  familien Raben og Raben-
Levezau. I dag er der sakristi.   
 
”Den nye kirke”  
I 1632 blev landsbyerne Tågense og Vantore tilknyt-
tet Nysted kirke. For at skabe plads til den forøgede 
menighed opførtes 1643 en tilbygning på kirkens 
nordside som et sideskib. 
 
Spiret 

blev opført i 1649-50. Det var oprindeligt tækket 
med skifer og de 16 vinduer beklædt med bly, men 
senere brugte man af sparehensyn egespån til repa-
rationer. I 1935 blev det tækket med kobber.  
 

Kirkens klokker  

Kirken har 4 klokker, de 3 fra omkring 1400 og den 
fjerde fra 1643. 
 
Kirkens omgivelser 

Kirken ligger på et af de højeste steder i byen, frit  
og synligt, men den har tidligere været omgiven af 
mange andre bygninger, også ud mod Adelgade. Her 
lå i 200 år indtil 1740 byens latinskole og senere til 
1832 den almene skole.  
 
Rundt om kirken findes stadig enkelte gravsten og 
mindesmærker, men den egentlige kirkegård flyttede 
i 1845 uden for byen, tæt på det gamle klosters op-
rindelige placering. 
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Nysted kirke 

I kirken kan man købe en brochure 
og via koden til højre eller adressen 
her kan man læse en mere udførlig 
beskrivelse. 

www.nysted.dk/Pjecer/Nysted%20Kirke%20A4plano.pdf 
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Orglet 
Kirken har haft et orgel mindst siden 1665. Det nu-
værende orgel er fra 1857 med anvendelse af en 
ældre facade og ombygget flere gange. 
 
Døbefonten  
er opstillet i et aflukke neden for prædikestolen. Så-
vel stammen som kummen er af bronze og fra 1697. 
 
Mindetavler  
En af de mest imposante skikkelser blandt Nysteds  
præster var magister hr. Knud Matzøn Lerche, der 
var kirkens præst fra 1618 til 1666 og fra 1623 tillige 
provst for Musse herred. Han lod i 1663 opsætte et 
epitafium. Også præsteparrets datter Johanna og 
hendes mand, slotsskriver på Aalholm Iver Nielsen, 
fik lavet en tavle til deres minde.  
 
To andre tavler: 
Den ottekantede tavle er opsat til minde om Heinrich 
Müller, kammerråd, rentemester og assessor. Han 
skænkede i 1651 for over 220 rigsdaler i skifersten til 
Nysted kirkespirs tækning. 
 
I 1780 opsattes en anden mindetavle af 2 sønnesøn-
ner til amtsforvalter Friderich Suhr, der havde givet 
kirken "tre Jorder svarende til seks Tønder Byg aar-
lig”  
 
Fire af malmlysekronerne er fra 1600- og 1700-
tallet, den femte, nr. to fra alteret, er nyere, ligele-
des de to i sideskibet; de er alle skænket af Nysted-
borgere.  
 

Det Raben-Levetzauske gravkapel  

I 1782 byggede Ålholms ejer, Otto Ludvig Raben et 
nyt gravkapel i forlængelse af "Den nye kirke" på 
nordsiden.  
 
Kirkens indre  
fremtræder med et ret strengt, næsten puritansk 
udseende. Tidligere tiders så talrige epitafier og 
ligsten er næsten alle fjernede, ligesom ethvert spor 
af begravelser i kirken i det hele taget. Helt uden 
”prydelser” er kirken dog ikke. En nyere bort med 
byens våben ses under orgelpulpiturets rækværk.  
 

Alteret 

Altertavlen fra 1693 i en stilart, der kaldes bruskba-
rok. Den er en gave fra amtsforvalter Friderich Suhr. 
Tavlen er opbygget i 3 etager, med et væld af ud-
skårne og malede detaljer. 
 
Nederste etage viser bl.a. Jesu sidste nadver.  På 2. 
etage findes  i midten en fremstilling af Jesu opstan-
delse flankeret af to udskårne kvindefigurer, "Troen" 
med korset og "Retfærdigheden" med sværd og 
vægt. På toppen ses tre figurer: den opstandne Frel-
ser ledsaget af Moses og Aron. Her ses også teksten: 
"Han er opstanden, han er ikke her".  
 

Korbuekrucifiks 
Lige til venstre for indgangsdøren ses på nordvæg-
gen et krucifiks, der er fra ca. 1350. Det  har oprin-
delig hængt ned fra loftet foran alteret. 
 
Prædikestolen 
er fra 1605 i renæssancestil. Stolen har fire fag for-
uden et ved opgangen. I felterne findes våbenskjolde 
med de tilhørende navne på giverne, samt en række 
bibelcitater. 
 
Kirkeskib 

I sideskibet er ophængt et kirkeskib, rigget som fre-
gat og bygget 1835 af søfolk i byen.  
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