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LADBY KIRKE
Fr.nr. 3825:14

HISTORIE
Et kapel i Ladby nævnes i 1135 som en del af det
gods der skænkes til Skovkloster. Selve kirken
nævnes første gang i et testamente fra 1292. I 1560
fik Herluf Trolle ornamenter, klokke og andet til
brug for Skovkloster og kirken må være delvist taget ud af brug dog således at den fortsat blev brugt
til ligprædikener. I 1738 siges kirke at være ganske
nedbrugt.
Kirken består af kor og skib opført af granitkvadre
sat på en hulkehlsokkel. Dørene er fortsat synlige i
murværket der er bevaret i op til 4 skifters højde. Et
stensat kirkegårdsdige omkranser kirkegården.
Kirkeruinen blev fredet i 1921.

ADMINISTRATION
Stiftelsen Herlufsholm, Sorø Amt.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Ladby kirke besøges årligt af omk. 3-5.000 gæster.

Vejskiltning
Ingen vejskiltning.

Parkering
Parkering ved kirkediget til ca. 5 biler.

Ladby kirke 2002

Information
Fortidsmindeskilt opsat af Herlufsholm Skole og Gods.

Adgangsveje
Grusvej fører fra offentlig vej til kirkedigets indgang.

PLEJE
FORMIDLENDE
Kraftig bevoksning af løvfældende bevoksning herunder plantede syrener vokser på ruinen, kirkegården
og udvendigt på og ved kirkegårdsdiget. Bevoksningen skal fjernes undtagen større træer for at fortidsmindet visuelle kan formidles.

Ladby kirkes kor 1983

BEVARENDE
De plantede syrener på murværket skal fjernes.

ØKONOMI
Udgiften til en rimelig pleje af arealet anslås til omk.
kr. 15.000 årligt.

TILSTAND
Kirkeruinen
RØD
Frost- og vegetationssprængt murværk skal reetableres.

ØKONOMI
2 mand i 20 uger

600.000

Kirkegårdsdige

GUL
Løst og partielt nedskredet tørsat dige skal reetableres.

ØKONOMI
2 mand i 4 uger

120.000

Formidling
Fjernelse af bevoksning.

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

40.000

BUDGET I ALT
Rød
Kirkeruinen

2 mand i 20 uger

600.000

2 mand i 4 uger

120.000

Gul
Kirkegårdsdige

I alt

720.000

Formidling
bevoksning

2 mand i 2 uger

I alt

40.000

40.000

Pleje
Almindelig pleje årligt

15.000

I alt

15.000

Besigtiget
Kjeld Borch Vesth 17-07-2002

