
 

Gravsten for amtsskriver Jakob Borthig og Thomine von 

Schepsel 

 (†) 12) (Fig. 201) o. 1711, formentlig oprindelig over Thomine von 

Schepsel, †1711, 50 år, g.m. amtsskriver Jakob Borthig, *1646, 

†1702 (jfr. †åben begravelse nr. 1). Solgt på auktion 1749 til Søren 

Ivarsen Milling, købmand og kirkeværge, *1703, †27. febr. 1757 

(søn af Ivar Rasmussen, †gravsten nr. 56, og fader til Margrethe 

Sørensdatter Milling, †gravtræ 1759, †S.Olai nr. 6), der antagelig 

genanvendte den for sig selv og sin hustru Sidsel Pedersdatter, 

*1703, †1748. Igen solgt 1793 til købmand Niels Fuglede, der 

antagelig fik anført den bevarede udsmykning og indskrift på 

bagsiden ved denne tid. Gravstenen, af grå kalksten, 215x75 cm, 

har fået skåret den ene halvdel fra på langs (spor fra kløvning) og 

er antagelig anvendt på begge sider. Den oprindelige udmykning 

fra o. 1711 og den sekundære indskrift (samt udsmykning?) fra 

1749 befinder sig såvidt mærkes stadig på den nedadvendte side, 

og den synlige side er udhugget i en stil, der næppe kan stamme 

fra disse år, men må sættes i forbindelse med Niels Fugledes 

genanvendelse o. 1793 (jfr. ndf.). O.1733, da gravstenen endnu 

tilhørte Thomine von Schepsel, lå den i kirkegårdens nord østlige 

del og var 1734 hjemfalden, vurderet til 12 rdl.,213 for hvilken 

temmelig høje pris den på auktionen 1749 blev købt af Søren 

Ivarsen Milling,489 der antagelig genbrugte den på det sted, hvor 

hans hustru var begravet året forinden.51 O.1754 vurderet til 10 



rdl.,441 men hverken da eller 1759416 kan dens placering på 

kirkegården nøjere beregnes. Derefter ikke nævnt førend Niels 

Fuglede 7. juli 1793 erhvervede den for 8 rdl.51 Han købte dagen 

efter yderligere en sten over Søren Madsen Lund (†gravsten nr.47), 

for den ringere sum af 6 rdl. Det kan være denne, men antages her 

snarere at være von Schepsels og Millings, som han omkring dette 

tidspunkt lod forsyne med en ny udsmykning på bagsiden og 

indskrift med Fig. 201. Gravsten nr. 12 fra o. 1711, formentlig 

oprindelig over Thomine von Schepsel, †1711, g.m. amtsskriver 

Jakob Borthig, †1702. Solgt 1749 til købmand og kirkeværge Søren 

Ivarsen Milling, †1757, antagelig genanvendt over ham og hustruen 

Sidsel Pedersdatter, †1748. Igen solgt 1793 til købmand Niels 

Fuglede, der antagelig fik anført den bevarede udsmykning og 

indskrift på bagsiden omkring denne tid (s. 3217). NE fot. 1986. - 

Tombstone no. 12 c. 1711, probably originally of Thomine von 

Schepsel, †1711, wife of Jakob Borthig, county revenue officer, 

†1702. Sold in 1749 to Søren Ivarsen Milling, merchant and 

churchwarden, †1757, probably reused for himself and his wife, 

Sidsel Pedersdatter, †l748. Sold again in 1793 to Niels Fuglede, 

merchant, who presumably added at about this time the still 

surviving decoration and inscription on the back. 3218 

KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE fordybet kursiv, ... [Niels] Fuglede 

[*1743 i] Wærsløs(e) præstegård, ... 1767(?), ... 1769, ... nov. 

1776 i Callundborg, ... (†26. okt. 1799), ... hustru, [Margrethe 

Ca]thrina Birk, ... [*1]741 i Callundborg, ... lives trust, ...ar, ... 19. 

aug. 1769, ...sept., †l. nov. 1772, ... †31. aug. 1771. Hustruen 



døde først 1811, og de sidste dødsår gælder formentlig børn af 

ægteskabet. Niels Fuglede var søn af Peder Hansen Fuglede, 

sognepræst til Værslev og Jorløse, og Karen Vorndran, datter af 

Christian Vorndran (†gravsten nr. 42). Hans søster Maren Fuglede 

var gift med Jens Hansen Kiær (†gravsten nr. 82). Niels Fuglede og 

hans hustru var forældre til den senere borgmester Peder Nicolai 

Fuglede (jfr. gravsten nr. 20) og til Christian Fuglede (†gravsten nr. 

85).490 Ved Niels Fugledes død betaltes 6 rdl. 4 mk. for at lægge 

ligstenen på graven og for at den skulle ligge urørt i 20 år, regnet 

fra 6. nov. 1799.51 Indskrift i ovalt skriftfelt kranset af en ranke af 

småbladet akantus og indsat i et oprindelig kvadratisk felt, i hvis 

svikler ses grene med blade, blomster og bær. Over dette felt, 

adskilt af en smal liste, er et fladrektangulært, udslidt topfelt, hvori 

anes en knælende skikkelse omgivet af planteornamenter i stil med 

dem i sviklerne nedenfor. Stenen indfattes i en dobbeltriflet ramme 

indenfor en omkringløbende ranke af akantusblade isprængt 

blomster. At det må have været den korsfæstede Kristus, som 

skikkelsen i det øvre felt knæler for, fremgår af to nært beslægtede 

sten i Værslev (s. 1955, fig. 47-48), begge fra o. 1781, og to 

tilsvarende i henholdsvis Stigs Bjergby fra o. 1769 (s. 767 med fig. 

15) og i Bregninge fra o. 1777 (s. 1763 med fig. 65). Udover 

motivsammenfaldet kendetegnes alle disse sten også ved den 

karakteristiske ramme af akantusblade, som henfører dem til 

samme værksted. Ikke nævnt efter pålæggeisen og fornyelsen 

1799, men 1975 omtalt som en meget snavset sten, der 

formodentlig ville være læselig efter en grundig afrensning. Lå da 



på »fortovet« ved nordtårnets nordvestmur, siden o. 1978 i rækken 

af sten i kirkegårdens sydøstlige del, nr. 6 fra nordøst. 

 

Fig. 201. Gravsten nr. 12 fra o. 1711, formentlig oprindelig over 

Thomine von Schepsel, †1711, g.m. amtsskriver Jakob Borthig, 

†1702. Solgt 1749 til købmand og kirkeværge Søren Ivarsen 

Milling, †1757, antagelig genanvendt over ham og hustruen Sidsel 

Pedersdatter, †1748. Igen solgt 1793 til købmand Niels Fuglede, 

der antagelig fik anført den bevarede udsmykning og indskrift på 

bagsiden omkring denne tid (s. 3217). NE fot. 1986.  

Kilde: 51 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinsp.ark. Rgskbøger 1614-

1855. 

 


