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Fig. 1. Kort over Middelfart 1858 med †Østre Kirkegård og Vestre Kirkegård. 1:10.000. a. Kirken. b.
Toldboden. c. Borgerskolen. e. Rådhuset. f. Hospitalet. Trykt i 1. udgave af Traps Danmarksbeskrivelse. – Map of Middelfart from 1858, with the †east and west churchyards. 1:10.000. a. Church. b. Custom
house. c.Town school. e.Town Hall. f. Hospital.

Kirkegårde i Middelfart
Vestre Kirkegård
Kirkegården ligger i byens vestlige del ud til Lillebælt og er mod syd og vest afgrænset af henholdsvis Kongebrovej og Grimmerhus.
Kirkegårdens anlæggelse. Ved 1800-tallets midte
var byens første assistenskirkegård (†Østre Kirkegård, s. 2405) blevet for lille. 1850 anskaffedes en
grund umiddelbart vest for byen, som blev planeret og beplantet af gartner Clausen og indviet
1853. Kirkegården blev udvidet 1882 i vestlig retning med indlemmelsen af en smal stribe jord (ca.
3.000 m2) og 1896-97 med grunden vest for kirkegården op mod Grimmerhus (ca. 9.500 m2).1

Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod
øst af varierende typer af mur, hegn og hæk, og
mod nord, vest og syd af klippede tjørnehække i
kombination med trådhegn båret af granitstolper.
Mod Kongebrovejen er hegnet sat på en ca. 1
m høj støbt forhøjning, der udligner niveauforskellen til vejen. Hovedindgangen i kirkegårdens
sydøstlige hjørne ud til Kongebrovejen består af
en køreport flankeret af fodgængerlåger. Fløjene er af sortmalet støbejern og er kopier støbt
1988 efter jernstøber Allerups oprindelige †låger til kirkegården fra 1853. Lågerne er sat i de
oprindelige, ottekantede granitpiller, der spidser
til foroven, udført af stenhugger Claus Knud-
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Fig. 2.Vestre Kirkegård. Køreport fra Gl. Vestergade (s. 2398). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – The west
churchyard.The entrance from Gammel Vestergade.

sen.2 I kirkegårdens nordøstlige hjørne, ud mod
Gl. Vestergade, er en fodgængerlåge af sortmalet
smedejern fra 1853 sat mellem formentlig nyere,
rektangulære granitpiller (fig. 2), mens der i det
nordvestre hjørne, mod Grimmerhus, er sat en
mindre, men beslægtet fodgængerlåge, båret af
ottekantede granitpiller.
†Indgang. I kirkegårdens nordvestlige hjørne er
en låge mod Sildemarken sløjfet i nyere tid.
Bygninger m.m. på kirkegården. En mandskabsbygning af røde tegl med rødt tegltag er opført
1985 i kirkegårdens nordøstlige hjørne.3 Et materialskur af træ med tag af sort tagpap er opført
1989 omtrent midt for og umiddelbart op ad den
østlige kirkegårdsmur.4
KIRKEGÅRDSMONUMENTER 1) (Fig. 3)
o. 1860, over bl.a. Johan Cristian Claudius Madsen, forhenværende kaptajn, udgiver og redaktør,
*27. nov. 1825, †12. juli 1906.
Granit, marmor og støbejern, 158×101 cm.
Natursten med indfældet marmortavle, hvis
versalindskrift er stærkt forvitret.5 I stenen er

nedfældet et støbejernskors. I afsnit E langs den
nordlige kirkegårdsmur.
2) O. 1865, over Anine Maria Henriette Bertelsen, *1(2). marts 1861, †17. dec. 186(5).
Grotte af grå sandsten med indskrifttavle af
hvidt marmor, 49×42 cm.Vedbenddekoreret monument, hvori er indfældet tavle med indskrift i
fordybede versaler. Spor af afbrækket kors foroven.
I lapidarium langs den østlige kirkegårdsmur.
3) O. 1866, over Jacob Holm, *26. febr. 1841,
†2. jan. 1866, »Savnet og Begrædt af Forældre og
Søskende«.
Grotte af grå sandsten med indskrifttavle af hvidt
marmor, 50×45 cm. Den egeløvdekorerede grotte
har indfældet tavle med indskrift i fordybede versaler. Spor efter afbrækket kors på grottens overside. I lapidarium langs den østlige kirkegårdsmur.
4) O. 1872, over Lars Nielsen, *10. sept. 1797,
†15. april 1872.
Grotte af grå sandsten med tavle af hvidt marmor, 73×40 cm. Vedbenddekoreret monument,
hvori er indfældet tavle med forvitret indskrift
i versaler og derover cirkulært biskuitrelief ef-
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ter Bertel Thorvaldsens Dagen. Spor af afbrækket marmorkors for oven. I lapidarium langs den
østlige kirkegårdsmur.
5) O. 1878, over Jørgen Svendsen Hess, jernstøber, *25. dec. 1823, †20. sept. 1878, og hustru Christiane Pouline Hess, født Petersen, *13.
marts 1824, †30. aug. 1876.
	Rød granit, 59×68 cm. Oversavet natursten
med poleret front. Indskrift i fordybet antikva.
Opstillet i afsnit D, nr. 108.
6) O. 1883, over Jan Koenen Behrendt, *19.
aug. 1799, †25. maj 1883.
Grotte af grå sandsten med indskrifttavle af
hvidt marmor, 58×43 cm. Den vedbenddekorerede grotte har indfældet tavle med fordybet
versalindskrift. Spor efter afbrækket marmorkors
foroven. I lapidarium langs den østlige kirkegårdsmur.
7) O. 1889, over Julius Ferdinand Tolderlund,
præst, *15. aug. 1815, †1. nov. 1889.

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1905, over sognepræst Andreas Leth (†1905), udført efter tegning
af Niels Skovgaard (s. 2400). Foto David Burmeister
Kaaring 2010. – Churchyard monument no. 9, c.1905, in
memory of vicar Andreas Leth (†1905 ), made from a drawing by Niels Skovgaard.

Fig. 3. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1860, over bl.a.
Johan Christian Claudius Madsen (†1906) (s. 2398).
Foto David Burmeister Kaaring 2010. – Churchyard
monument no. 1, c.1860, in memory of Johan Christian
Claudius Madsen (†1906 ) and others.

Grotte af grå sandsten med indskrifttavle og
kors af hvidt marmor, 114×54 cm. Den stråtstillede indskrifttavle har indskrift i fordybede versaler. I lapidarium langs den østlige kirkegårdsmur.
8) O. 1905, over Heinrich August Kauffmann,
generalløjtnant, kammerherre, *13. april 1819,
†17. juni 1905, og hustru Mathilde Jensine Louise Fønss, *6. nov. 1829, †4. febr. 1904.
	Rød og grå granit, 180×56 cm. Stele af poleret
granit sat på sokkel af upoleret, grå granit. Stelen
har øverst et kors i dybt relief, derunder er påsat
en krans om et sværd, udført i bronze. På siderne
er indskrifter i fordybede versaler: »Han stod i
1848 og 1864 i kampene for konge og fædreland
ved hærførernes side, befalede i de sidste kampe
over den anden brigade« og på den nordre side:
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Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1945, over
modstandsmand Jørgen Jørgensen (†1945) (s. 2400).
Foto David Burmeister Kaaring 2010. – Churchyard
monument no. 12, c.1945, in memory of Jørgen Jørgensen
(†1945 ), member of the Resistance movement.

Granit, 92×86 cm. Groft tilvirket natursten
med versalindskrift i dybt relief. I afdeling J, nr.
13.
12) (Fig. 5), o. 1945, over Jørgen Jørgensen,
modstandsmand, *18. marts 1921, †12. maj 1945.
Grå granit, bronze, 72×133 cm. Poleret, rektangulær sten op ad hvilken en bronzeskulptur
forestillende en sørgende, sammenkrøbet kvinde
i naturlig størrelse, udført af Mathilius Schack
Elo, læner sig. På soklens øvre trin er yderst til
venstre inskriptionen »Du døde for dit land« med
påsatte versaler af bronze, derunder på det nedre
trin en frihedskæmpermedaljon. I afsnit C, nr. 32.
13) O. 1978, over Ole Justesen, oberstløjtnant,
leder af egnens modstandskamp 1940-1945, *15.
juli 1916, †26. maj 1978 og hustru Inge Justesen,
*1919, †1988.
	Rosa natursten, 71×111 cm. Groft tilhugget
sten med påsatte versaler af bronze. I afsnit D, nr.
29.

»Hun var en edel kjærlig hustru og en elskelig
moder«. I afsnit F, nr. 10.
9) (Fig. 4), 1905, udført efter tegning af Niels
Skovgaard,6 over Andreas Leth (*1822, †1905),
præst ved Middelfart Kirke. Motivet er hentet fra
Sl. 42,2.7
Granit, 250×81 cm. Stele, der smalner nedadtil.
Dens øvre del er prydet af et rigt ornamenteret
kors med rundende korsender, der trunkeres af
stelens form. Bag korset står en kronhjort, der
bøjer sig om korset og drikker ved dets fod. Indskrift med fordybede skønvirkeversaler, afsluttet
med: »Ubetinget Gud jeg giver mig i vold og varetægt«. I afsnit G, nr. 102.
10) O. 1917, over Peter Henrik Jørgen Hess,
jernstøber, etatsråd, *14. maj 1848, †20. okt. 1917,
og hustru Elise Petrine Hess, født Hansen *30.
aug. 1850, †26. marts 1932, »Gud er Kærlighed«.
Cippus af lyserød granit, 190×80 cm. Indsat
marmortavle af form som en bogrulle, versalinskription i dybt relief og påsat marmorkors. I afsnit D, nr. 108.
11) O. 1922, over Charlotte Ejlersgaard, forfatterinde, *25. marts 1857, †9. maj 1922, og hendes
ægtefælle Julius Ejlersgaard, redaktør, *24. marts
1855, †16. okt. 1948.

Fig. 6. Fællesmonument nr. 1, 1866, over faldne i krigen 1848-50 (s. 2401). Foto David Burmeister Kaaring
2010. – Monument no. 1, 1866, to those who fell in the war
of 1848-50.
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Fig. 7. Krigergravene (s. 2401-03). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – The war graves.

Fællesmonumenter. Faldne i krigene 1848-50 og
1864. 1) (Fig. 6), 1866, rejst af »Taknemmelige
danske Mænd og Kvinder«, »Til Minde om de
mange Land og Søkrigere som i Aarene 184849-50 hengave Livet for Fædrelandet og fandt
Hvile paa dette Sted. I Guds Haand staaer vort
Fædreland! I vore Hjerter Eders Minde!«.8
Grå sandsten. Obelisk på rektangulær sokkel,
alt hvilende på en cirkulær, brolagt forhøjning.
En indskrifttavle monteret på soklens nordside
angiver, at monumentet er »Flyttet fra Østre Kirkegaard 1950«, (jf. s. 2405). Istandsat 2001. Opstillet centralt i skæringen mellem kirkegårdens
hovedakser på en rektangulær plads.
2) (Jf. fig. 7), o. 1866-67, monument for 15 soldater.8
Sandsten, 180×105 cm. Monument med poleret front, øverst et kors. Indskrift: »I Danmarks
Smertes Aar 1864 nedlagdes her 15 af dets trofaste Sønner. Vort Haab er til Herren.« i fordybet
antikva. Istandsat 2001. Placeret blandt krigergravene i afsnit D.
Faldne under krigene 1848-50 og 1864. Ni gravminder sat omkring fællesmonument nr. 2 i fæl-

Danmarks Kirker, Odense

les begravelse hegnet af en lav hæk i afsnit D.
Fem monumenter (nr. 1-5) er 1933 overflyttet
fra †Østre Kirkegård (s. 2405).9
1) (Jf. fig. 7), o. 1849, over Christian Ludvig
Holm, premierløjtnant i ingeniørkorpset, *12.
aug. 1827, †2. juli 1849, efter at være »dødelig saaret ved udfaldet fra Fredericia d. 30 juni 1849.«
Hvidt marmor, 55×39 cm. Bogrulle med versalinskription i dybt relief udfyldt med sort.
2) O. 1849, over I. C. v. Schwarz, kaptajn ved
6. linjeinfanteribataljon, *10. april 1812, †15. juli
1849, »saaret i slaget ved Fredericia«.
Hvidt marmor, 39×29 cm. Rektangulær sten
med sortmalet versalindskrift i dybt relief.
3) (Fig. 8, 9) o. 1849, over Carl Olaf af Cederström, friherre, premierløjtnant af Svea-LifGardet, officer ved 1. forstjægerkorps, *28. sept.
1829, †7. aug. 1849 »af det saar, han for vort fædreland erholdt d. 6te iuli i slaget ved Fredericia
som officier ved 1ste forst-jæg. corps. Helliget ham
af hans fyenske venner.«
Hvid marmor og rød sandsten, 167×65 cm.
Kors af marmor sat på rektangulær toleddet sokkel af sandsten, hvori er indfældet to tavler. På
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Fig. 8. August Wilhelm Boesen, Friherre Carl-Olaf af Cederströms gravsted på
Østre Kirkegård,o. 1848-57, Middelfart Museum (s. 2401). – August Wilhelm Boesen,
Burial place of Baron Carl-Olaf of Cederström, east churchyard, c.1848-57.

Fig. 9. Faldne under krigene 1848-50 og 1864 nr. 3, o.
1849, over friherre Carl Olaf af Cederström (†1849) (s.
2401). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – For those
who fell in the wars of 1848-50 and 1864, no. 3, c.1849, in
memory of Baron Carl Olaf of Cederström (†1849 ).

den nedre tavle i fordybede versaler: »En dag
Gud rör och vid den graf, som detta stoft omgifver, du då den telning nu bröts af, föräldrar
återgifver. Så kärlek är, den smärta ger. Men äfven genom tårar ler, och hoppes än vid grafven.«;
jf. svenska kyrkans begravelsesritual for børn og
unge.10
4) (Fig. 10) o. 1850, over Steffen Jensen Volderslev, ingeniør, *6. jan. 1828, †8. nov. 1850 på
Hindsgavls lazaret.
Støbejern, 160×70 cm. Kors med rundbuede
kløverbladsender sat på rektangulær sokkel af
granit. I den øverste korsende versalindskriften
»Her hviler stövet af« i højt relief, bag på: »Fred
være med dit Støv« i samme skrift.
5) (Jf. fig. 7), 1861, over Christian Julius Höyer (Høyer), premierløjtnant af ingeniørkorpset,
*1820, †24. april 1849, efter at være ‘såret ved
Kolding d. 23 april’.
Grå granit, 101×80 cm. Skrånende sten med
spidsbuet overkant, indskrift med reliefversaler,
sortmalede. Under ovenstående oplysninger indskriften »Dette Minde er sat af Jngenieurcorpsets
samtlige Officerer 1861.«
6) (Jf. fig. 7) o. 1864, over W. Junge, musikdirektør, *9. jan. 1831, †2. marts 1864.
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Støbejern, 160×74 cm. Monument med høj
sokkel og tredobbelt liljekors med mindre, tilsvarende ornamenter udgående fra korsskæringen.
Indskrift på de tværgående korsarme med versaler i højt relief, på den øverste korsarm et relief
af en sommerfugl og på den nederste af Dødens
Genius stående. På bagsiden et relief forestillende
et håndtryk. På soklen berømmende indskrifter.
7) (Fig. 11) o. 1864, over J. H. Kreutzfeldt, *12
jan. 1827, †29. marts 1864.
Støbejern, 160×74 cm. Korsmonument med
høj sokkel svarende til nr. 6.
8) (Fig. 11), o. 1864, over Niels Mortensen, *12.
dec. 1833, †4. juni 1864.
Støbejern, 93×49 cm. Kors med rundbuede
kløverbladsender prydet med stjerner. På bagsi-

Fig. 11. Faldne under krigene 1848-50 og 1864 nr. 7-9,
o. 1864, over J. H. Kreutzfeldt (†1864), Niels Mortensen (†1864) og H. H. Kruse (†1864) (s. 2403). Foto
David Burmeister Kaaring 2010. – For those who fell in
the wars of 1848-50 and 1864, nos. 7-9, in memory of J.
H. Kreutzfeldt (†1864 ), Niels Mortensen (†1864 ) and
H. H. Kruse (†1864 ).

Fig. 10. Faldne under krigene 1848-50 og 1864 nr. 4, o.
1850, over ingeniør Steffen Jensen Volderslev (†1850)
(s. 2402). Foto David Burmeister Kaaring 2010. – For
those who fell in the wars of 1848-50 and 1864, no. 4,
c.1850, in memory of engineer Steffen Jensen Volderslev
(†1850 ).

den ligeledes tre reliefstjerner og inskriptionen
»Sat af dybtsørgende Enke Ann Jensen Kjersing
Bryndum Sogn ved Varde.Vi sees igjen.«
9) (Fig. 11), o. 1865, over H. H. Kruse, fyrværker, *8. sept. 1808, †24. jan. 1865, »ved et uheldigt
spring af en vogn i nærheden af Middelfart.«
Støbejern, 109×88 cm. Kors med spidsbuede
korsender; mindre ornament ved korsskæringen.
Foruden ovennævnte også følgende inskription
i reliefversaler: »Her hviler min elskede Mand«.
Foroven en sommerfugl, forneden en stående
Dødens Genius. På bagsiden en inskription i reliefversaler: »Midt i en sørgelig Tid blev du bortreven fra din Kone og Børn, men det var Herrens
Villie; stedse er du i vor Erindring som en kiær
Familiefader« og derunder: »Fred med dit Støv«,
indrammet af reliefmotiver som på fronten.
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Fig. 12. Søndre Kirkegård. Hovedindgangen fra Vesterløkke Allé (s. 2404). Foto David Burmeister Kaaring 2010. –
The south churchyard.The main entrance from Vesterløkke Allé.

Søndre Kirkegård
Kirkegården er beliggende i byens sydvestlige
del for enden af Vesterløkke Allé og afgrænset af
Krybeskov mod vest og Adlerhusvej mod syd.
Kirkegården blev indviet 1924,11 men stod
først helt færdig maj 1925. På det tidspunkt var
kun dele af den 34.200 m2 store grund anlagt
som kirkegård, idet en del af arealet ud mod Adlerhusvej blev udlejet og først indlemmet i kirkegården 1958.3
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod syd
og øst af tjørnehække i kombination med trådhegn båret af træstolper; mod syd langs Adlerhusvej dog hæk af både tjørn og cypres i kombination med trådhegn båret af dels granit-, dels
jernstolper.
Hovedindgangen er placeret i den østre ende og
prydes af en portal med køreport og flankerende
fodgængerlåger (fig. 12). Fløjene, af støbejern, har
korsmotiv og bæres af teglsatte, rektangulære piller; porten er sat i en teglsat mur, der strækker

sig over alléens bredde. I syd mod Adlerhusvej er
en treleddet fodgængerlåge; dens støbejernsfløje
er udført i samme stil som hovedindgangens og
bæres af to rektangulære teglsatte piller. I kirkegårdens nordvestlige hjørne, mod Krybeskov, er
en stakitlåge.
Bygninger m.m. på kirkegården. Umiddelbart inden for hovedindgangen er 1981 opført et kombineret kirkegårdskontor og materialhus af røde
tegl med rødt tegltag (arkitekt Jørgen Frederiksen). Samme år opførtes et materialskur af træ i
kirkegårdens vestlige ende. Kirkegårdskontoret
blev ombygget og udvidet 2004 (arkitekt Crone
& Duedahl).4
†Bygninger. 1927 opførte murermester Chr. Kloj
gaard et materialhus.
KIRKEGÅRDSMONUMENTER 1) (Fig. 13),
o. 1945, over W. J. Carthew, flight sergeant i Englands Royal Air Force, †1945.
Natursten, 79×90 cm. Oversavet sten med poleret front, hvorpå en versalinskription i hvidma-
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let relief: »nedskudt under kampen for frihed og
ret i aaret 1945«.12 Derover er monteret Hærens
Flyvertroppers emblem13 og mellem to indskriftslinjer et emblem fra Royal Air Force. Opstillet i
afdeling E, nr. 190.
Fællesmonument, opsat 1972 til minde om 86
tyske flygtninge og 43 tyske soldater fra 2. verdenskrig (jf. også s. 1714-15).3 Tegnet af arkitekt
Roeleke, Kassel. Kors af bronze, 275×139 cm,
foran hvilket er lagt fire liggesten af grå granit,
hver målende 90×120 cm. Stenene er let hævet
over græsplænen og indrammet af brosten. Indskrift på tysk og dansk med fordybede versaler,
opmalet med sort. Opstillet i afsnit A af »Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge«. 1978 blev
korset ‘ordnet’.3
Syd for monumentet er tolv granitkors opstillet 1971, hver måler 71×73 cm. På de enkelte
kors er anført mellem et og fire navne i hvidmalede reliefversaler. Monumenttypen og gravkorsene kendes fra flere danske kirkegårde (jf. f.eks. s.
1714).14
*Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1945, over Johann
Griguszics, *16. marts 1881, †25. juli 1945. Træ,
36×93,5 cm. Kors, på øverste korsarm indskriften »Hier ruht«. Opbevares på Middelfart Museum (inv.nr. 2002/015-1). 2) O. 1945, over Dagmar Meller, *15. sept. 1944, †21. sept. 1945. Træ,
36,5×85 cm. Kors, på øverste korsarm indskriften »Hier ruht«. Opbevares i Middelfart Museum
(inv.nr. 2002/015-2).
†Østre Kirkegård
Efter forordningen af 22. febr. 1805, der påbød
købstæderne at anlægge nye kirkegårde uden for
byen, besluttedes det 1806 at etablere en kirkegård øst for byen på Byfogedens Eng (nuværende
Østergade 11). 1807 opmålte og udstak JulienCharles Nestor de Bretteville assistenskirkegårdens plan.15 1813 var anlægsarbejdet mestendels
udført, kun manglede ‘fornøden opdeling og
nummerering af begravelsespladser’ samt et graver- og lighus, hvortil der blev udarbejdet grundtegning 1814. Huset var imidlertid ikke opført,
da kirkegården blev indviet 5. august 1819.16 Ef-
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Fig. 13. Søndre Kirkegård, kirkegårdsmonument nr. 1,
o. 1945, over flight sgt. W. J. Carthew (†1945) (s. 2404).
Foto David Burmeister Kaaring 2010. – The south
churchyard, churchyard monument no. 1, c.1945, in memory
of Flight Sergeant W. J. Carthew (†1945 ).

ter indvielsen fortsatte man i begrænset omfang
med at begrave på den gamle kirkegård omkring
kirken (jf. s. 2230).
	Ifølge det oprindelige projekt skulle kirkegården opdeles i fire kvarterer af to vinkelret løbende stier i hvis skæring var anlagt en cirkulær
plads. Kirkegården hegnedes af en jordvold beplantet med hvidtjørn, ved indgangene var stakitporte (opført 1812). En tegning fra 1866 viser
imidlertid, at kirkegården senest da var opdelt i
blot tre afdelinger af svungne stier lagt som et
T-kryds.
	Efter indvielsen af Vestre Kirkegård 1853 (s.
2397) ophørte begravelser på den gamle assistenskirkegård, nu kaldet Østre Kirkegård, i løbet
af få år.17 Dog rejstes 1867 et monument over de
faldne i krigen 1848-50 på kirkegårdens centrale
plads (jf. fællesmonument nr. 1, s. 2401). Året efter overtog Selskabet De Danske Våbenbrødre
omsorgen for anlægget, og krigergravene blev
sløjfet. 1933 flyttedes soldatergravene til Vestre
Kirkegård (jf. faldne under krigene 1848-50 og
1864, nr. 1-5, s. 2401-02), og området omdannedes til en egentlig park, kaldet Østre Anlæg. Kun
fællesmonumentet for de faldne soldater under
krigen 1848-50 forblev på området indtil 1950,
da også det blev overflyttet til Vestre Kirkegård.3
1961 opførte kommunen nyt rådhus på grunden.
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