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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south-east.

NØRRE HØJRUP KIRKE
SKAM HERRED
Kirken nævnes muligvis i et pavebrev 1292 omhandlende subdiakonen Niels Svendsen, der uden at være
præsteviet havde haft sognekirken »Hothorp« i Odense
Stift.1 Et testamente fra o. 1300-1335 omtaler den med
noget større sikkerhed. Her skænkede ‘fru Margrete’
en baldakin (s. 5392) og tre mark i kobberpenge til
»ecclesie Høthorp«, der betegnedes som ‘den fattigste
på Fyn’.2 Det lille sogn talte 1511 blot 14 gårde,3 som
da var overgået fra adelig til kirkelig besiddelse: 1427
indgik ni gårde i rigsråd Steen Basses (†1448) kapelstiftelse i Nyborg Vor Frue (DK Svendborg 843), som

Danmarks Kirker, Odense

han 1441 skænkede til Johanitterklostret i Antvorskov
sammen med sit øvrige fynske gods.4 Klostret blev senere enerådende jordejer i sognet, og det havde været
nærliggende, om det også havde efterstræbt patronatsretten.5 Der findes dog intet der tyder på en inkorporation. Kirken er fraværende blandt bidragyderne ved
landehjælpen 1524-26, ligesom det er tilfældet med
Nørre Nærå (s. 5277),6 der 1535 havde Nørre Højrup
som anneks.7 Kirken blev måske også betjent herfra i
katolsk tid, idet ingen stedlige præster kendes i senmiddelalderen.

339

5374

SKAM HERRED

Efter reformationen kom landsbyen i kronens eje,
og 1583 fik Mourids Podebusk (†1593) til hovedgården Kørup (Krogsbølle Sogn) skøde på ti gårde.8 1590
besad han også ved fæste eller forlening ‘kirkens part’
af tienden, men ikke patronatsretten, som det fra 1567
var tilfældet med †Agernæs Kirke (s. 5273).9 Rudolph
Abraham Podebusk til Kørup (1629-1716) betegnede
sig 1676 som kirkeejer til hovedsognet Nørre Nærå (s.
5277). Af en indtægtsliste, der blev udarbejdet ved fornyelsen af denne ret 1695, fremgår, at annekset Nørre
Højrup selv beholdt sin kirketiende, men at kirken ‘for
højheden og jus patronatus plejede at give efter proposition som her ungefær ti tønder korn’.10 1698 fik
Podebusk også skøde på patronatsretten til Nørre Højrup for den særdeles lave pris af 756 rigsdaler.11 Kirken
lå til Kørup indtil 1790, da hovedgårdens ejer frasolgte
den til grevskabet Gyldensteen (Nørre Sandager S.,
Skovby Hrd.).12 Som følge heraf blev kirken anneks til
Uggerslev (s. 5333), der ligeledes tilhørte grevskabet,
og som til gengæld afgav Bederslev til Nørre Nærå.13
Kirken overgik til selveje 1. aug. 1909.14
Gods. 1583 nævnes et kirkebol, der svarede landgilde
til kirken.8 1664 omtales en gård tilhørende kirken,15
formentlig den ‘kirkejord’, der 1698 takseredes til tre
tønder hartkorn,11 og som 1790 var en anneksgård
med to tilliggende huse.10
Sagn. Det blev 1706 fortalt om kirkens opførelse,
at den blev bekostet af sognets 16 gårdmænd hjulpet
af to jomfruer af slægten Svave, som ligger begravet i
Skamby Kirke.16

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Opmålt o. 1794. Tegnet
af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral map.

Kirken er opført mellem to bakker i et højtliggende, frugtbart og nu helt opdyrket morænelandskab. Den er centralt placeret i landsbyen (jf.
fig. 2), som er den eneste i det meget lille sogn.17
Den omtrent rektangulære kirkegård optager
blot 1.500 m², men har førhen været mindre
(jf. fig. 2). En beskeden udvidelse mod syd fandt
sted 1887,18 mens den østligste fjerdedel ud til
bygaden er tilføjet ved en udvidelse 1908.19 I
den forbindelse opførtes også en cementpudset,
hvidkalket mur mod gaden, mens hegnet mod
de andre sider udgøres af et dige af kampesten,
heraf en del kløvede.20 Kirkegårdsmurens tilstand blev 1590 betegnet som ‘god’.21 De bevarede regnskaber 1664-96 viser hyppige reparationer af nedfaldne partier, hvis nødvendighed
1689/90 blev specificeret uden omsvøb: ‘Holdt
to karle i to dage til at opsætte den nedfaldne
kirke(gårds)mur ved den søndre side på kirkegården, som var højlig fornøden, eftersom svin
indgik på kirkegården og oprodede de dødes
grave’.22 Ved en synsforretning foretaget i januar
1699, dvs. umiddelbart efter Rudolph Abraham
Podebusks overtagelse af kirken (jf. ovf.), blev
kirkegårdsmuren fundet at være ‘ganske af ny
omsat’.23 1817 var der flere nedfaldne partier,
ifølge synsmændene fordi man havde brugt for
små sten.24 Diget blev også omsat ved udvidelsen
1908, formentlig med tilførsel af ca. 20 kubikmeter sten.25
Hovedindgangen mod øst har tre tømrede fløje
hængt i lave træstolper og tillader kun passage
til fods. Fløjene har siden 1943 været udsmykket
med krydsende buestave.26 Mod vest (i NV-hjørnet) findes en lille, tømret låge med tremmefløj.
Her fandtes også 1675 en låge, som dette år blev
repareret vederlagsfrit af kirkeværgerne selv.22
Den blev 1867 betegnet som ‘lågen fra kirkegården til marken’,27 en funktion, der blev uddybet
1908, da kirketiendeejeren havde sløjfet lågen.
Menigheden indvendte imod dette, at ‘så længe
der ikke er et nødtørftshus ved kirken, fører lågen ud til afsides steder’.28 Den må efterfølgende
være genetableret.
Den ældre †hovedindgang mod øst var muret af
teglsten. Dette fremgår af en synsforretning 1699,
der anfører behovet for nye mursten til en ny
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Fig. 3. Luftfoto af Nørre Højrup Kirke set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1956. I KB. – Aerial photograph of
Nørre Højrup Church seen from the south-east.

låge ved siden af porten, som desuden trængte til
nye tagsten.29 Porten blev 1675 repareret af kirkeværgerne selv, mens snedkeren Thomas Halm
fra Grindløse 1684/85 fornyede dens træværk.30
†Kirkeriste fandtes i forbindelse med begge indgange.22 Hovedindgangens rist var borte 1699,
mens lågens rist skulle fornyes.29
En kirkegårdsbygning med graverfaciliteter og
toilet er opført 1991 i nordvesthjørnet ved arkitekt Svend Åge Kofoed, Bogense.31 Bygningen
står i (hvidtede) tegl med lisener på sydfacaden
og med teglhængt sadeltag.
En ‘passende lille’ og ‘god’ †kirkelade omtaltes
1590.21 Den var nedrevet inden 1677, da sognepræst Johan Jørgensen fik tilladelse til at bygge
på ‘kirkeladens plads’ mod en årlig afgift på 1 slet
mark.10 Såvel den gamle som den nye bygning

har da rimeligvis stået på den lille, bebyggede
jordlod mellem kirkegården og bygaden (jf. fig.
2), som blev inddraget ved kirkegårdsudvidelsen
1908, og hvor der 1886 stod et ‘kirkehus’.27 Et
tømret †nødtørftshus uden rindende vand blev
opført uden for vestdiget efter 190828 og nedrevet 1991.32
Beplantning. Der står nogle få yngre nåletræer.
Ved sin visitats 1590 bemærkede biskop Jacob
Madsen, at der ikke fandtes træer på kirkegården.21 1814 blev kirkegården planeret og efterfølgende beplantet, men fem år senere tilføjedes det,
at den ikke havde fred for kreaturer, hvorfor resultatet kun var ‘mådeligt’.33 Det blev 1888 pålagt
kirkeværgen at holde kirkegårdens græs slået.18
Træer på den vestlige del blev fældet 1914, da de
hindrede færdsel på gangene.18
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. Foto fra Trøst-Hansens Sognekort. Før 1934. I Dansk Skolehistorisk Samling. – The
church from the south-east.

BYGNING
Den nuværende, gotiske kirke består af et lavt tårn, til
hvis østside er føjet et skib med samtidige hvælv og
med et smallere †kor. Tårnet er efterfølgende forhøjet.
Koret er i senmiddelalderen erstattet af et langhuskor
med samtidigt hvælv, og et våbenhus er føjet til kirkens
nordside. Kirkens orientering er omtrent solret med en
let afvigelse mod syd.

†Kirke? Rækkefølgen af bygningsafsnittene i den
nustående kirke antyder, at der sandsynligvis har
været en forgænger for denne (jf. ndf.).
Det lille, lave tårn, der er tydeligt ældre end det
nuværende skib, er opført af munkesten i vendisk
skifte, rejste sig i to stokværk og havde gavle i øst
og vest. Den rektangulære grundplan måler kun
ca. 5,5×6,5 m og har en meget ringe murtykkelse,
kun ca. 70 cm. I tårnets vestmur (jf. fig. 7) er en
oprindelig, fladbuet dør,34 der har enkeltfals såvel
i det ydre som i det indre, dog er der en ekstra fals
udvendig i stikket. I nord- og sydsiden er oprindelige, små, fladbuede vinduer (fig. 5 og 7) med

enkeltfals såvel udvendig som indvendig.Vinduet
i nordsiden synes at have været tilmuret, men er
senere genåbnet.35 Tårnrummet åbnede sig mod
øst ved en lav, spidsbuet tårnbue (jf. fig. 14), der
senere er lukket med en lukkemur (jf. s. 5383),
og er overdækket af et sandsynligvis sekundært
krydshvælv (jf. s. 5381). Hvælvet hviler imidlertid
på oprindelige forlæg i væggene, og i hvert hjørne
ses en kort stump af en ribbe fra et ældre hvælv.
Herover var et usædvanligt lavt mellemstokværk. På nordsiden umiddelbart øst for vinduet
ses en, nu tilmuret, fladbuet overdør, hvis tærskel
ligger omtrent i højde med vinduets stik. Den
har anslagsfals en sten bag ydre facade samt en
halvstensfals ved indre murflugt. Døren har næppe kunnet fungere sammen med det nuværende,
relativt højtrejste hvælv (jf. ovf.). Af døren er nu
blot toppen af det indre stik samt en del af dens
indre synligt, men næsten skjult af den nuværende trappeopgang. Den nuværende adgang til
mellemstokværket er fra tårnrummet ad en ligeløbstrappe af træ og igennem et hul i hvælvkap-

NØRRE HØJRUP KIRKE

5377

Fig. 5. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the north.

pen.36 Tårnet havde ikke noget egentligt klokkestokværk, men klokkerne må have skullet hænge
i tagrummet. Af den vestre gavltrekant, der synes
at have været uden udsmykning, anes konturerne

i murværket (jf. fig. 7). Heri ses to små, fladbuede glamhuller, hvis false nu er borthuggede (jf. s.
5383). Oprindeligt har de formentlig haft samme
udformning som de nedennævnte i øst. Af den

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue o. 2000(?), suppleret af
Kirstin Eliasen 2019 og tegnet af Freerk Oldenburger 2020. Signaturforklaring s. 11. – Plan. Key on p. 11.
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østre gavltrekant er blot bevaret partiet omkring
de to fladbuede glamhuller, der har enkeltfals
både ud- og indvendig i såvel vanger som stik
(fig. 9-10). Det nordre glamhul er tilmuret med
en halvstensmur i indre murflugt og fremtræder
som niche mod øst, mens det søndre tjener som
adgang til det nuværende skibs tagrum. Det lave
tårn må være dimensioneret til et ældre, lille og
meget lavt †skib (jf. ovf.).37

Det gotiske skib er opført af munkesten i vendisk
skifte. Dets sydside afsluttes foroven med et savskifte under en dobbelt falsgesims; på nordsiden
mangler savskiftet.
Grundplan. Skibet er meget kort i forhold til
bredden, ca. 9,2×7,9 m. Det griber i vest kun
ganske svagt om tårnets østhjørner.
Støttepiller. På skibets nordøsthjørne er en oprindelig skråtstillet støttepille (fig. 12).

Fig. 7. Tårnet set fra sydvest, med oprindelig dør (s. 5376) og oprindeligt vindue (s.
5376), vestgavl (s. 5377 og 5380) samt klokkekviste (s. 5380). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – The tower seen from the south-west, with original door and original window, west
gable and bell lofts.
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†Støttepiller. En tilsvarende, skråtstillet støttepille har været placeret ved skibets sydøsthjørne (fig.
11), ligesom der også var en støttepille midt på
skibets sydside (fig. 13). Disse omtales som fjernede før 169929 og var det nok allerede 1631, da
synet dette år meddelte, at ‘tre piller skulle opmures på kirkens søndre side for at støtte muren’.38
Døre og vinduer. Norddøren er bevaret på oprindelig plads, om end den senere er ændret (jf. s.
5386). Den var i brug som adgang til kirken indtil
1955, da våbenhusfunktionen blev flyttet til tårnrummet (jf. s. 5384). Syddøren anes i murværket såvel i det ydre som i det indre ved sydsidens
vestligste vindue (jf. s. 5386). Skibets østre vindue
på sydsiden (jf. fig. 1 og 4) er oprindeligt. Det er
fladbuet med en halvstensfals i såvel vanger som
stik i det ydre, mens det er smiget i det indre.
Indre. Den brede, rundbuede korbue (jf. fig. 14
og 21) synes bevaret. Dens stik er halvstens, dog
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er den øverste del på vestsiden suppleret med et
helstensstik.
Hvælv. Skibet er overdækket af to fag oprindelige krydshvælv med retkantede kvartstensribber,
der løber af i hjørnerne. Hvælvene bæres af forlæg
i murene undtagen i vest, hvor der er en spidsbuet
skjoldbue over tårnbuen (jf. fig. 14), og adskilles af
en halvanden sten bred, spidsbuet gjordbue.
†Gotisk kor. Et smalt kor, der har været knap 5
m bredt udvendig, og hvis tynde langmure har
haft en tykkelse på ca. 50-60 cm, har efterladt sig
spor på triumfmurens østside (fig. 14).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Tårnets
forhøjelse. Formentlig i forbindelse med det nuværende skibs opførelse fik tårnet en væsentlig forhøjelse, hvorved det gamle, lave mellemstokværk blev højere. Forhøjelsen er opført af
munkesten i munkeskifte, og nord- og sydmuren afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. De

Fig. 8. Tårnrummets indre set mod sydvest med oprindelig dør og oprindeligt vindue (s. 5376). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior of the tower room looking south-west, with original door and window.
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Fig. 9. Mellemstokværkets indre med tårnets oprindelige østgavls inderside med glamhuller (s. 5377 f.) samt aflastningsbue til tårnets forhøjelse (s. 5380). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior of the middle floor, showing the
inner side of the tower’s original east gable with openings, as well as a relieving arch to enable the tower to be of a greater height.

kraftigere overmure bæres i øst og vest af aflastningsbuer med helstensstik, muret af vekselvis
en løber og to bindere og med et fremspring på
ca. en halv sten (jf. fig. 9-10). Midt i hver af de
fire mure indgår nær toppen et par skifter af rå
kamp, hvis fuger er udspækket med småsten. Der
er ingen åbninger i forhøjelsen, idet klokkerne,
ligesom tidligere, er ophængt i tagrummet. Den
kamtakkede østgavl (jf. fig. 16) har i gavlfodshøjde en tre skifter høj båndblænding, hvorover
der er et savskifte. Herover er en blændingsdekoration med fem stigende højblændinger, der
er aftrappede, tvillingdelte og båret af en muret
konsol. I den midterste, højeste blænding er et
fladbuet glamhul, nu med lige gennemløbende
vanger, men som muligvis har haft halvstens en-

keltfalse. Over det fladbuede stik er en indsnævring af blændingens bredde, der kan have afspejlet
et delvist borthugget ydre stik over glamhullet.
Pillen mellem de to yderste blændinger til hver
side brydes af en stor cirkelblænding. Til begge
sider af højblændingerne er et tre skifter højt savskifte samt flere små savskifter. Vestgavlen (jf. fig.
7) er stort set identisk med østgavlen, blot er de
næstyderste højblændinger højere end i øst, og i
den midterste yderligere en høj, fladbuet åbning.
Også i vest har de begge nu lige gennemløbende
vanger.39 Tårnets murværk bærer præg af omfattende skalmuring, ligesom kamtakkerne for en
stor dels vedkommende er udskiftet.18
De to små klokkekviste mod nord og syd er i
deres nuværende form nyere (jf. s. 5383).
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Fig. 10. Det oprindelige tårns østgavl (s. 5378) med glamhuller set fra skibets tagrum (s. 5379). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The eastern gable of the original tower with openings, seen from the loft of the nave.

Tårnets nuværende hvælv, der kan være samtidigt med tårnets forhøjelse, bæres af oprindelige
forlæg (jf. s. 5376) og har halvstensribber samt
en lille kvadratisk slutsten af samme udformning
som i koret (jf. ndf.).
Et langhuskor erstattede i senmiddelalderen det
tidligere kor. Koret er relativt stort, godt 7 m
langt i forhold til skibets længde på 9,7 m (jf. s.
5378). Koret et opført af munkesten i polsk skifte
og afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. En
støttepille på korets nordøsthjørne synes oprindelig. Koret har kun et vindue midt på sydsiden,
som må have erstattet et oprindeligt vindue (jf.
s. 5386). Langhuskoret har samtidigt hvælv, der
bæres af forlæg i murene; ribberne er halvstens,
forneden mod øst dog kvartstens, og mødes i

toppen i en lille, kvadratisk slutsten. Den kamtakkede østgavl (fig. 15) har i gavlfodshøjde en to
skifter høj båndblænding og herover syv slanke,
spidsbuede højblændinger; i ca. halv højde ses i
den midterste en lille glug. I den nederste kamtak i nord er en kvadratisk blænding, og der har
sandsynligvis være en tilsvarende i syd. Kamtakkerne synes at have haft bryn.
Et våbenhus, nu ligkapel, opførtes ud for skibets
norddør. Det er opført af munkesten i vendisk
skifte, og langmurene afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. En fladbuet dør sidder på oprindelig plads, men er senere udvidet (jf. s. 5386).
Den har siddet i et spidsbuet spejl, som formentlig ved samme lejlighed er udmuret (fig. 16, jf. fig.
5). Våbenhuset har fladt bræddeloft. Den kamtak-
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kede gavl har aftrappede romber ved siden af det
oprindelige spejl; mellem disses toppe er et savskifte, hvorover er en frise af kvadratiske blændinger, adskilt af lodretstillede løbere. I gavlspidsen
er et korset kors, hvor tværarmenes yderste del er
knækkede nedad i en ret vinkel. I beskrivelsen af
kirken i synsprotokollen 1862 nævnes, at våbenhuset da havde en muret bænk.18 Kamtakkerne
må på et tidspunkt være forsvundet, idet der ved
synet 1885 besluttedes, at våbenhuset skulle forsynes med en kamgavl.27 Kamtakkerne manglede
stadig 1891.40

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. Ved synet 1631 påpegedes, at tårnets sydside
skulle ‘renoveres og fornys’.38 1666 havde Knud
Murer fra Odense fået 32 mark for at indlægge
bjælker i kirken, da ‘murene på begge sider begyndte at skille ad’.22 Trappen, der igennem tårnrummets nordre hvælvkappe giver adgang til tårnets øvre stokværk, skulle 1699 udskiftes med en
af egetømmer.29 I 1670’erne og -80’erne nævnes
mange reparationer af tagbeklædningen.22 1692
omtales en større istandsættelse ved murermester
Rasmus Pedersen Hvid fra Brenderup; nogle af

Fig. 11-12. 11. †Støttepille på skibets sydøsthjørne (s. 5379). 12. Oprindelig støttepille på skibets nordøsthjørne (s.
5378). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 11. †Supporting pillar in the south-east corner of the nave. 12. Original supporting
pillar in the north-east corner of the nave.
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de planlagte arbejder måtte dog afvente, ‘at kirken har leveret de fornødne materialer dertil, idet
hans øvrige arbejde havde tømt beholdningen’.22
Kirken omtaltes 1698 som ganske brøstfældig.10
Ved et syn af kirken samme år i anledning af kronens salg af den til Rudolph Abraham Podebusk
(jf. s. 5374) fremgår en lang række mangler, som
han pålagdes, herunder reparation af såvel tagværk
som tagbeklædning; et ‘ringerloft’, som tidligere
havde været der, men som tilsyneladende manglede, skulle genetableres. En trappe til tårnloftet
skulle udfærdiges af egetømmer og en dør med
jern til at sætte for. En anden trappe ‘op til tårnet
skal ligeledes installeres, ligesom der skal udfærdiges en stige op til klokken’. De fire kamme i syd
på tårnets vestgavl skulle fornys ligesom en pille
på sydvesthjørnet.29 Året efter var en del af dette
udført, bl.a. ringerloftet og en ny trappe til tårnet.
Der manglede dog mursten til reparation af bl.a.
tårnets kamme.10 1775 betegnes kirken at være ‘i
en skrøbelig tilstand’.41 Op til en hovedreparation
af kirken 1820 påpegedes en del mangler, der synes ordnet, idet den de følgende år omtales som
værende i god stand.24 1820 nævnes endvidere, at
kirken havde et rummeligt materialhus under tårnet.24 Senest på dette tidspunkt må en lukkemur i
tårnbuen være opført og tårnrummet således skilt
fra kirkerummet. 1861 indledtes forarbejdet til
en hovedreparation, men den gennemførtes først
1865 og varede de følgende år.42 Et ønske igennem nogle år om at erstatte langhuskorets ankre
af træ med jern blev gennemført 1885.42 Tårnets
to klokkekviste, der kan være af ældre dato, men
i deres nuværende form samtidige med tårnets
tagværk, blev af synet 1886 foreslået fjernet og
erstattet af et stort tagvindue.18 Mellemstokværkets
to glamhuller mod vest havde i en årrække være
tilmuret og blev samme år foreslået genåbnet.42 Da
det nordre 1891 var genåbnet, lød der beklagelser
over, at dette gav for lidt lys og gav tårnet ‘et skævt
udseende’, og det søndre skulle derfor også genåbnes.42 1888 hældede tårnets kamtakker, især de
østlige, så meget, at man frygtede, at de ville styrte
ned og ødelægge taget, og de skulle derfor repareres.43 I forbindelse med behandlingen af de økonomiske konsekvenser af en fremtidig overgang til
selveje foreslog synet 1908, at der blev indrettet et
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ligkapel i tårnrummet, men dette synes ikke udført.28 Ved provstesynet 1950 henstillede synet til
menighedsrådet at lade udarbejde et forslag ved
en arkitekt, hvorefter tårnrummet skulle indrettes
til våbenhus, og en gennembrydning til en dør i
tilmuringen i tårnbuen skulle give adgang herfra
til skibet. Våbenhuset skulle i stedet indrettes til
ligkapel. Varmeanlægget skulle ved samme lejlighed fornys (jf. s. 5389).18 1951 rettede man henvendelse til arkitekt Axel Jacobsen, Odense, med
henblik på udarbejdelse af et forslag hertil. Efter
en del korrespondance de følgende år mellem

Fig. 13. †Støttepille på skibets sydside (s. 5379). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – †Supporting pillar on the
south side of the nave.
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arkitekten, menighedsrådet, provstiudvalget, den
kongelige bygningsinspektør Knud Lehn Petersen
og Nationalmuseet, hvoraf ingen i første omgang
tilsluttede sig projektet, enedes man i 1954 om at
give tilladelse hertil med den begrundelse, at der
hermed ikke skete store bygningsmæssige indgreb.
Dog var det et vilkår, at den oprindelige dør i tårnets vestside forblev uændret. En fladbuet dør (jf.
fig. 14) blev brudt igennem tilmuringen i tårnbuen; en skillemur blev opsat i våbenhuset, hvorved
dens sydlige del blev indrettet til teknikrum med
adgang fra skibet gennem den oprindelige norddør. Resten af det gamle våbenhus indrettedes til
ligkapel. En samtidig ændring af adgangen til tårnets øvre stokværk ad en udvendig trætrappe og
med en ny døråbning i mellemstokværket, som
foreslået af arkitekten og den kongelige bygningsinspektør og tilsluttet af Nationalmuseet, var deri-

mod ikke menighedsrådets ønske og blev opgivet,
hvorved man opretholdt den eksisterende adgang
via en gennembrydning i tårnrummets hvælv (jf. s.
5382). Kirken blev genåbnet efter de store istandsættelses- og ændringsarbejder 28. aug. 1955.44
Gulvene i langhuset, hvor der ikke er niveauforskel mellem kor og skib, samt i tårnrummet er af
gule teglsten og lagt vekselvis i bygningens bredde- og længderetning. Inden for alterskranken
har der i al fald siden 1867 været bræddegulv;
senest fornyet 2010.18 Stolestaderne har formentlig altid stået direkte på gulvet (jf. ndf.). Gulvet i
såvel ligkapel som teknikrum er af rektangulære,
gule klinker i samme mønster som ovennævnte.
†Gulve.Ved kirkesynet 1631 noteredes, at våben
husgulvet skulle omlægges med mursten.38 Ved
det ekstraordinære syn af kirken 1698 i anledning
af Kronens salg af den til Rudolph Abraham Po-

Fig. 14. Kirkens indre set mod vest med spor af oprindeligt †kor i triumfmurens østside (s. 5379). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – The interior of the church looking west, with remains of the original †chancel on the east side of the triumphal wall.
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debusk (jf. s. 5374) påpegedes, at der inde i kirken
og i våbenhuset behøvedes overalt 2.400 mursten
til gulvet.29 Efter en af kongen befalet besigtigelse
af de fynske kirker 1700 konstateredes, at ‘inde i
kirken er kirkegulvet ganske brøstfældigt’.10 Ved
kirkesynet 1815 blev oplyst, at kirkegulvet netop
var omlagt og var i god stand, mens gulvet under
mandfolkestolene var ujævnt.24 I våbenhuset var
der 1862 murstensgulv.18 Ifølge synet 1862 skulle
gulvet inden for knæfaldet belægges med brædder, men dette var ikke udført 1866.42 Gulvet i
stolestaderne var da stadig af mursten og med træskamler.18 1867 skulle gulvet i våbenhuset omlægges med nye mursten.42 1878 får vi oplyst, at gulvstenene i kvinde- og mandfolkestolene var ‘grøn-
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ne af fugt og mos’ og burde ombyttes med nye.45
1904 ønskede menigheden fast trægulv under
stolestaderne, hvilket blev gentaget de følgende år,
men 1906 afvistes dette af synet, der påpegede, at
kirkeejeren ikke kunne pålægges denne udgift.18
Ønsket blev dog genfremsat 1909 i anledning af
kirkens planlagte overgang til selveje (jf. s. 5374)
og igen afvist.18 Menighedsrådet ønskede endvidere ved synet 1904 flisegulv i den øvrige del af
kirken.46 Dette ønske blev gentagne gange fremført de næste mange år, og under 1917 noteredes
en post på 450 kr. til omlægning af bl.a. midtergangens stengulv, en post, der var synsudsat siden
1914, men ikke var udført som følge af materialemangel under Verdenskrigen.47 Endnu 1924 var

Fig. 15. Korets østgavl (s. 5381). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The eastern gable of the chancel.
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dette ikke gennemført, hvor der blot noteredes,
at ønsket om fliser i midtergangen siden var faldet bort, da der var anskaffet et kokostæppe.20 Et
ønske om bræddegulv i stolestaderne blev igen
fremsat 1914, men blev ikke gennemført.18 Ved
en hovedistandsættelse af kirken i slutningen af
1950’erne (jf. s. 5383) var der ønsker om gulvfliser i tårnrum, kapel og skib, men dette synes ikke
gennemført.31
Døre. Såvel kirkens norddør, der var forblevet i
brug (jf. s. 5379), som våbenhusdøren (jf. s. 5381)
blev 1892 efter ønske fra menigheden udvidet i
bredden.48 Man anså dørene for at være for smalle til at få kisterne ind i kirken med den fornødne
ro og stilhed, da det i takt med den øgede ‘skik
at føre kisten ind i kirken’ var blevet et problem.
Såvel vanger som stik er fornyet, så dørene nu
fremtræder som brede, fladbuede døre med lige
gennemløbende vanger og stik.
†Døre. Skibets syddør er formentlig gået ud af
brug, efter at der var opført et våbenhus ud for
skibets norddør (jf. ovf. og s. 5379), og erstattet af
et vindue. Nichen har stået åben på indersiden,
indtil den 1873 blev udmuret, efter at synet 1872
havde påpeget det ønskværdige deri, da muren i
nichen var ‘fugtig og grøn’.43
Vinduer. Langhuset har, ud over det østre i
skibets sydside, som er oprindeligt (jf. s. 5379),
yderligere et i korets sydside, et i skibets sydside
på den tidligere syddørs plads (jf. s. 5379) og et
i dets nordside. Ved kirkesynet 1890 anmodedes
kirkeejeren om at komme med et forslag ‘om nye
kirkelige vinduer inden næste syn’,49 hvorefter de
efter forbillede af det bevarede sydvindue må være indsat, idet synet 1893 påskønnede ‘den solide
og særdeles smukke måde, hvorpå kirken var blevet forsynet med nye kirkelige vinduer’.50 Disse
må formodes at have erstattet ældre vinduer (jf.
ndf.). Ved det ekstraordinære syn af kirken 1904
i forbindelse med kirkens planlagte overgang til
selveje (jf. s. 5374) noteredes, at der mod syd var
tre blyindfattede vinduer, mod nord et tilsvarende.29 Et vindue i våbenhusets østmur er formentlig fra o. 1819, da synene de foregående år
påpegede, at der manglede et vindue, og i 1820,
at de fleste synsudsatte mangler nu var udbedret
ved en hovedreparation.24 Det er fornyet 1885.27

†Vinduer. I anledning af Kronens salg af kirken
til Rudolph Abraham Podebusk 1698 (jf. s. 5374)
nævnes, at kirken skal have nye vinduer.29 Alle
vinduer blev fornyet 1848.27 Af en beskrivelse
1862 fremgår, at kirken da havde‘ fire karme malede trævinduer’.18 Ved synet 1872 skulle nichen
under skibets vestre vindue udmures, hvilket må
være nichen på syddørens plads (jf. ovf.).
Tagværker. I såvel kor, skib som tårn er tagværket fornyet i fyr allerede inden 1862;18 dog indgår
der, især i skibet, en række ældre spær genanvendt
som hanebånd. Det er senest gennemgribende
istandsat 1983.32
Våbenhusets tagværk består af fire spærfag, de to
søndre udskiftet i fyr, mens de to øvrige er delvist
bevaret og af egetømmer. De består af et hanebånd
og lodrette spærstivere i bindbjælker. Spærfag 3
er intakt, dog mangler spærstiverne i begge sider.
I spærfag 4 er hanebåndet udskiftet, mens begge
spærstivere er bevaret. Tagværket er nummereret
fra syd med firkantstik i øst og tynde streger i vest.
Der er udtaget prøver til dendrokronologisk undersøgelse, men de kunne desværre ikke dateres
(jf. dendrokronologisk undersøgelse, s. 5386).
Klokkestolen er nyere; formentlig er det denne,
der blev opsat 1875 til erstatning for en, der da
var brøstfældig.42
†Klokkestol. I forbindelse med Kronens salg af
kirken til Rudolph Abraham Podebusk 1698 (jf.
s. 5374) omtaltes, at klokkestolen da for nylig var
fornyet.29
Dendrokronologiske undersøgelser. Der er i 2019
udtaget boreprøver af egetømmer i våbenhusets
tagværk.51 Desværre kunne ingen af prøverne
dateres, på trods af at der var splintved bevaret på
tre af prøverne.
Tagbeklædningen er overalt af tegl, senest fornyet
med håndstrøgne tagsten 1983.32 Allerede ved biskop Jacob Madsens visitats 1590 var alle tagflader af tegl.21
†Tagbeklædning. Ved synet 1946 konstateredes
det, at taget på tårn og skib var i meget dårlig
stand, og utæthederne havde bl.a. bevirket, at der
var store fugtskjolder på hvælvene. Arbejderne
måtte imidlertid udsættes, da en ansøgning til
Varedirektoratet om materialer blev afslået, også
efter en fornyet ansøgning efter et ekstraordinært
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Fig. 16. Våbenhuset (s. 5381) set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The porch seen from the north-east.
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Fig. 17. Projekt til vindue i skibets sydside, vestre fag (s.
5386). 1:50. Tegnet af J. Vilh. Petersen o. 1892. I NM.
– New window in south side of nave, western bay.

syn samme år. Først efter endnu et ekstraordinært
syn det følgende år blev der givet tilladelse til køb
af materialer, hvorefter arbejderne udførtes i 1948,
da der da også var håndværkere til rådighed.52
Støttepiller. Ud over de ovenfor nævnte støttepiller (jf. s. 5378 f.) er der en kraftig støttepille på
korets sydøsthjørne (jf. fig. 15) og en spinklere på
tårnets sydvesthjørne (jf. fig. 7). Disse er begge
nyere. Ved en synsforretning 1631 henstilles der
til, at tre piller skal opmures på kirkens søndre
side for at støtte muren.38 Det kan være, at pillen
på korets sydøsthjørne er opført på det tidspunkt;
den nævnes 1699, hvor den skal repareres.29 De
øvrige er næppe genopført.
Opvarmning. Den nuværende opvarmning er
siden 2002 et elvarmeanlæg med rørovne monteret under bænkesæderne, suppleret med plan
ovne ved ydermure i kor og skib.32
†Opvarmning. Ved kirkesynet 1890 besluttedes
at anskaffe en ovn. Den blev anbragt midtfor i
skibets vestende, og skorstenen anbragt i tårnrum-

Fig. 18. Projekt til ny dør (s. 5386) og dørfløj (s. 5404) i våbenhusets gavl. 1:50. Tegnet af J.Vilh.
Petersen o. 1892. I NM. – New door and door leaf in gable of porch.
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Fig. 19. Indre set mod øst o. 1920. Foto i NM. – Interior looking east c. 1920.

met, op ad dets østvæg.42 1904 var der ønsker om
at forny kakkelovnen, men kirkeejeren afslog anmodningen,28 så det var først, efter at ovnen 1916
ikke kunne repareres, at en ny kakkelovn 1917
blev indkøbt.53 Denne erstattedes 1938 af en kalorifer, der placeredes i tårnrummet.54 Denne fungerede, indtil der i slutningen af 1950’erne blev
installeret et elektrisk varmeanlæg. Skorstenen i
tårnrummet fjernedes i forbindelse med de store
restaureringsarbejder i 1950’erne (jf. s. 5391).
Belysning. 1913 gav provsten efter ansøgning
tilladelse til, at der kunne indlægges elektricitet i
kirken.55
Brandredskaber. I et inventarium 1814 omtaltes
tre brandhager. Disse nævnes også 1818 og 1823,
nu med hjælpestænger,56 og 1862 en stige og tre
brandhager med hjælpestænger og reb.18 Disse
må have været anbragt på kirkens nordside, idet
de 1893 flyttedes herfra og til det sydlige kirkegårdsdiges nordside lige over for skibet.18
Farveholdning. Af en beskrivelse af kirken 1863
fremgår, at den da var hvidtet indvendig og ligeledes udvendig ‘bestænkt med rødt’.18 Ved kirke-

Danmarks Kirker, Odense

synet 1885 blev der fremsat et ønske om at lade
kirken afrense for kalk, således at den kunne stå
i blank mur.27 Igen 1908 var der, i forbindelse
med de økonomiske konsekvenser af en fremtidig
overgang til selveje, et ønske om, at kirkens udvendige kalk skulle fjernes, ligesom hvælvingsribberne indvendig burde afrenses på samme måde.28
Fortov. Da der 2001 var konstateret fugt i murene gennem en årrække, fjernedes nogle græsrabatter, og der etableredes et omfangsdræn ved dele
af bygningen, hvorefter der lagdes en pikstensbrolægning. Den resterende del blev etableret 2012.32
†Fortov. Ved kirkesynet 1863 blev det besluttet at anlægge et fortov omkring kirken.42 Dette
skete dog først i forbindelse med en hovedreparation af kirken 1865, hvor der præciseredes, at
fortovet skulle lægges af stampet ler med skarpt
grus.27 1883 blev dette fornyet med runde sten
og udført med en skråning,57 og 1898 blev dele af
det belagt med grus.27 Ved det ekstraordinære syn
af kirken 1904 i forbindelse med den planlagte
overgang til selveje konstateredes, at fortovet var
1½ alen bredt og ‘vel vedligeholdt’.29
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Fig. 20. Indre set mod øst 1945. Foto Carl Andreasen 1945, Otterup Lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking east,
1945.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste genstand er den romanske døbefont tilhørende den såkaldte Højbytype. Et sengotisk korbuekrucifiks fra o. 1500-25 (med nyt korstræ)
tjener siden 1955 som alterprydelse. Alterbordet kan
være senmiddelalderligt, men er muligvis forstyrret eller muret om i nyere tid. Dåbsfadet, et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet med drevet Bebudelsesfremstilling,
er anskaffet o. 1710. Der findes rester af stolepanel fra
1600-tallet. Odenseguldsmeden Matthies Simonsen
har udført altersættet, der er skænket 1700 af kirkens
ejer Rudolph Abraham Podebusk. En pengeblok er
antagelig fra o. 1800. Den enkle prædikestol må være
opsat 1819/20. Et tidligere altermaleri, Jesus i Getsemane, er udført 1844/45 af Christoffer Faber (til †altertavle nr. 3). En alterkande af tin (nr. 1) og formentlig
også alterbordspanelet hidrører fra samme tidspunkt.
Klokken er støbt 1861 af M. P. Allerup, Odense. Fra
1880’erne stammer en alterkande af tin (nr. 2), en vinskummeske og en oblatæske. Lidt yngre er armstole til
præst og degn samt en servante. To lysekroner er fra o.

1913 og en syvstage fra o. 1925. Alterskranken og stolestaderne er fra 1955, og alterstagerne er formentlig
anskaffet samme år. Orglet er bygget 1980 af Fyns Orgelbyggeri som et såkaldt kisteorgel med 3½ stemmer.
Farvesætning og istandsættelser. Ernst Trier har 1955
forestået inventarets bemaling, som omfatter to gråtoner samt rosa, blåt og forgyldning, med forskellig vægtning på de enkelte inventarstykker.58
Ved Jacob Madsens visitats 1590 var en katolsk alter
tavle med Johannes Døberens martyrium endnu i brug
(†altertavle nr. 1). Biskoppen noterede samtidig, at døbefonten stod i koret, og at †prædikestolen var opsat
på murværk i skibets sydside. Stolestaderne betegnede
han som ‘onde’, dvs. i dårlig stand, og manglen på en
skriftestol blev bemærket.21 Den katolske altertavle
blev 1612 udskiftet med en katekismusaltertavle (†altertavle nr. 2). Kirkeregnskaberne fra en lidt senere og
fattigere tid, 1600-tallets anden halvdel, viser, at der
som regel ikke var levnet meget til bygningsfonden,
når de faste udgifter til administration, vin, brød og
alterlys var betalt. Eksempelvis var der 1676 kun 30
mark i behold ud af en indtægt på 188 mark.22 Det var
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Fig. 21. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.

således også en udskrivning, da man 1686 lod maleren
Christian Zachariassen Getreuer fra Odense nystaffere
†altertavle nr. 2 og †prædikestolen for 112 mark.22 I
forbindelse med sin overtagelse af kirken lod Rudolph
Abraham Podebusk tage et ekstraordinært syn over
kirken 10. jan. 1699.59 Ved et syn året efter blev der
konstateret en del forbedringer (jf. †alterduge, altersæt,
†alterskranke og †stolestader), mens andet kom til i det
følgende årti (jf. †messehagel nr. 3, dåbsfad og †fontelåg).10 1775 anførtes kirken at være i en skrøbelig og
forfalden tilstand, men det er uvist, om udsagnet gjaldt
bygning, inventar eller begge dele.41
Ved en synsforretning 1818 anførtes der at være
behov for en nystaffering af inventaret, og året efter
påpegedes det, at ‘alt træværket såvel som skrifte- og
degnestole og især prædikestolen’ trængte til at ‘ses af
patronessen (dvs. kirkeejer Constance Knuth-Gyldensteen)’. 1820 fandt synet, at ‘de fleste’ udsatte mangler
var udbedret ved en hovedreparation, som må antages
at have omfattet opstillingen af den nuværende prædikestol samt fornyelse af †stolestader samt †præsteog †degnestole.24 Derimod blev alterbord og -tavle

ikke fjernet, som det var tilfældet ved istandsættelser
af andre kirker tilhørende Constance Knuth-Gyldensteen.60 Istandsættelsens farveholdning må have været
domineret af den 1862 beskrevne lysegrå ‘perlefarve’.18
1844/45 opsattes en ny altertavle (†altertavle nr. 3) og
formentlig også alterbordspanelet. 1871 blev prædikestol og †stolestader bemalet med egetræsådring.42
1924 forestod arkitekt N. P. Jensen en istandsættelse,
der bl.a. omfattede nye †stolestader og en nystaffering,
hvis farver er ukendte.61 Ved arkitekt Axel Jacobsens
istandsættelse 1955 blev det sengotiske korbuekrucifiks opsat som alterprydelse i stedet for †altertavle nr.
3, hvis storfeltsmaleri blev bevaret og ophængt i koret.
Desuden opsattes nye stolestader, og inventaret fik som
nævnt sin nuværende farveholdning.62

Et muret alterbord, ca. 190×55 cm og 115 cm højt,
står ca. 60 cm fra østvæggen. Murværket og dets
stenformat kan ikke erkendes, da kun den pudsede
bagside er synlig. Arkitekt Knud Lehn Petersen
opfattede det 1953 som ‘vist nok gammelt og mu-
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ret af munkesten’.32 Da Kirkeministeriet året efter
gav tilladelse til nedrivning, kan bordet være muret om 1955.63
Alterbordspanel (jf. fig. 21), 210×90 cm, 120 cm
højt, antagelig opsat samtidig med †altertavle
nr. 3 fra 1844/45. Forsiden har tre glatte, rektangulære fyldinger med hulkel- og kvartstavsprofil, kortsiderne har én. Bemalingen er rosa på
rammeværket og grå på fyldingsbundene, mens
listerne er lysegrå og forgyldte.
†Sidealterbord(?) ved triumfvæggens søndre del,
jf. †prædikestol s. 5400.21
†Alterklæder. Der fandtes intet alterklæde 1631
og tilsyneladende heller ikke i begyndelsen af
1700-tallet.64 Et rødt klæde med frynser var 1819

Fig. 22. Krucifiksfigur (s. 5392, jf. fig. 24). Foto Knud
Lehn Petersen 1924. – Crucifix figure (cf. fig. 24).

Fig. 23. Oprindelig *arm fra korbuekrucifiks (s. 5392,
jf. fig. 24), i Nationalmuseet. Udateret foto i NM. –
Original *arm of chancel crucifix in the National Museum.

‘ormstukket’ og udskiftedes samme år med et
frynsekantet, sort klæde.56 1845 anskaffedes et
klæde af karmoisinrødt bomuldsfløjl med gule
silkefrynser, som 1876 blev konstateret at være
falmet.50 1885 blev sadelmager Hansen betalt for
et ca. ½ meter langt kors af sølvbrokade til alterklædet.65 Også senere klæder havde kors af sølveller guldbrokade (jf. fig. 19).
Alterdug (jf. fig. 21), nyere, hvid med tunget
kniplingskant.
†Alterduge. Rudolph Abraham Podebusk gav
ved overtagelsen af kirken 1698 en alterdug af lærred, over hvilken der 1707 lå et lille ‘linklæde’ for
at beskytte den.23 Blandt senere duge kan nævnes
en hvid dug med frynser (1823) og én anskaffet
1896 fra Wessel & Vett (Magasin du Nord).29
†Altertæppe, 1955, blåt med hvide kors, syet af
‘damer i sognet’; kasseret 2010.18
Middelalderlig †alterbaldakin. I sit testamente
fra o. 1300-1335 (jf. s. 5373) skænkede fru Margrete kirken ‘en ældre baldakin’ (»unum baldækin
antiquiorem«).2 Idet den betegnes som ‘ældre’ og
dermed genbrugt, har der rimeligvis været tale
om et stykke tekstil til en himmel over altret snarere end en trækonstruktion som i Trans Kirke
(DK Ringkøbing 1697), om end tekstilet må have
fordret et bærende stolpeværk.66
Som alterprydelse tjener siden 1955 et sengotisk
korbuekrucifiks fra o. 1500-25 med nyt korstræ
(fig. 24). Den 121 cm høje figur hænger i næsten
vandrette arme, der begge er fornyet med forbillede i en oprindelig arm (fig. 23), mens fødderne
er fæstnet med én nagle, højre over venstre. Hovedet med snoet tornekrone er faldet mod højre
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Fig. 24. Alterprydelse, korbuekrucifiks fra o. 1500-25 (s. 5392). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar decoration,
chancel crucifix c. 1500-25.
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Fig. 25.Tidligere altermaleri (s. 5395), Jesus i Getsemane, udført 1844/45 af Christoffer Faber (1800-69). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Previous altar painting, Jesus in the
Garden of Getsemane, 1844/45 by Christoffer Faber (1800-69).

skulder. Øjnene er lukkede, munden let åben.
Fuldskægget er langt og moustachen fyldig. Håret
er skåret som to store bølgende lokker, hvoraf den
ene hænger ned foran det hvælvede bryst. Der er
sidevunde i højre side, lige over den slanke talje.
Lændeklædet, der er kort og tætsiddende, har spor
efter to flagrende snipper. Det nye korstræ har afrundet midtstamme, rette kanter og hulkelede ender. Figuren står afrenset bortset fra få farverester
i form af kridering, grønt på lændeklædet og rødt
under fodens naglesår. Korstræet står i blank eg.
Krucifikset hang 1706 ‘uden for koret’, dvs. foran triumfbuen eller -væggen. Det bar da det malede årstal »1626«, der må betegne en istandsættelse

dette år.67 Det er sidst omtalt med sin oprindelige
placering 1707.10 Senere blev det henlagt på våbenhusets loft, hvor man 1924 fandt figurens torso
(fig. 22) og den ene oprindelige arm, mens den anden arm og korstræet da manglede.68 Konservator
P. Linde foretog 1938 en restaurering af krucifikset
og udførte to nye arme på grundlag af den oprindelige arm og et nyt korstræ.69 Krucifikset blev
efterfølgende ophængt på den nordre triumfvæg,
men blev 1955 anbragt som alterprydelse.58 En
konserverende istandsættelse er foretaget 2001.70
†Altertavler. 1) En senmiddelalderlig tavle med
Johannes Døberens martyrium stod endnu på alteret ved Jacob Madsens visitats 1590: »En slim
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Taffle gamble met S. Hansis Halshugels«.71 Trods
bispens karakteristik af tavlen som ‘slem’ blev den
først udskiftet 1612 (jf. ndf.). Johannes Døberens
liv og martyrium er sjældent forekommende som
hovedmotiv i de bevarede, middelalderlige altertavler, men kendes fra to tavler fra 1500-tallets
første årtier.72 Billedvalget vidner måske om indflydelse fra Johanitterordenen, der havde Johannes Døberen som skytshelgen og ejede sognets
fæstegårde fra midten af 1400-tallet (jf. s. 5373).73
2) 1612, en katekismustavle med postament,
tredelt storstykke, todelt frise og trekantgavl.
Dens opbygning kendes fra en præsteindberetning 1706, som også beskriver en sekundær staffering fra 1686 ved Odensemaleren Christian
Zachariassen Getreuer: I storfeltet fandtes et maleri af Nadveren flankeret af indstiftelsesordene i
sidefelterne. Frisen var prydet af Christian V’s og
Charlotte Amalies monogrammer, mens trekantgavlen havde forgyldt Jesusmonogram.74 En indskrift på postamentet anførte årstallene for den
oprindelige anskaffelse og den sekundære staffering samt malerens initialer og navnene på kirkens foresatte: »Hr. Johan Jørgensen Sogne Præst
til Neraa og Høijrup. Mogens Mortensen Bagger,
stifttschrifer, Thomas Nielsen kirche verger, 1612
er denne altar tafle opsat, 1686 er den staferet, C.
Z. S. Pictor«.75 Tavlen har måske fra første færd
stået med en sparsom bemaling, idet der 1631 –
dvs. 19 år efter dens opstilling – var behov for at
‘male og staffere’ den.38 1684/85 foretog snedkeren Thomas Halm fra Grindløse en reparation for
6 mark, idet han bl.a. påsatte nogle nye ‘stykker’,
dvs. billedskærerarbejde eller måske blot lister.22
To år senere fik »Christian Maler« 28 sletdaler
for at staffere altertavlen og en †prædikestol (s.
5400).22 Sammenholdt med den førnævnte malersignatur »C. Z. S. Pictor (dvs. maler)«, kan der
næppe være tale om andre end Christian Zachariassen Getreuer (o. 1657-1725) fra Odense.
Altertavlen er omtalt 1755 uden ændringer i forhold til det ovenfor beskrevne.76
3) (Jf. fig. 19-20) 1844/45, anskaffet af kirkeejeren Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen (1815-98) ifølge en synsforretning 1845.27
Storfeltsmaleriet er endnu bevaret (jf. ndf.). Tavlen var arkitektonisk opbygget. To glatte frisøjler
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med kompositte kapitæler stod foran det glatte
storstykke, hvis maleri havde kraftig, glatprofileret prydramme. Frisen udgjordes af en bredrektangulær fylding, og derover rejste sig en trekantgavl med korsrelief. Postamentet var bredt med
rosetagtige volutbøjler som småvinger. Rammeværkets bemaling var o. 1920 mørktonet, mens
søjlerne var hvide, og der omkring gavlens kors
var malet en halvrosetagtig skybræmme. Frisen
havde skriftstedet Joh. 1,29 med forgyldt fraktur på sort bund og postamentet på tilsvarende
vis 1 Joh. 2,2. Efter installationen af elektricitet i
kirken 1913 opsattes 12 elektriske lys tværs over
storstykket (jf. fig. 19). Tavlen blev kasseret 1955.
Den ovennævnte tavles altermaleri (fig. 25) viser Jesus i Getsemane, udført af Christoffer Faber
(1800-69), i olie på lærred, lysmål 117×102 cm.
Det har svært erkendelig signatur forneden midtpå, angiveligt »C. Faber«.70 Jesus er vist i trekvartprofil alene i haven, hvor han knæler, idet han kigger opad og gestikulerende holder den højre hånd
mod brystet og den venstre arm halvt udstrakt
foran sig. Skægget følger en 1800-talsmode, det såkaldte koteletskæg (fuldskæg, men med glat hage).
Figuren er fremstillet i højlys, med kraftig refleks i
den purpurfarvede kjortel, og står i kontrast til den
mørkere baggrund med overskyet aftenhimmel,
palmer og silhuetter af højdedrag. Den omgivende
mørkegrå og forgyldte profilramme er ny.
Maleriet omtales tidligst 1853 af biskop C. T.
Engelstoft, dog uden angivelse af malerens navn,
og må være anskaffet 1844/45 sammen med †altertavle nr. 3.77 Det må dermed regnes for et af
Christoffer Fabers tidlige altermalerier.78 Modsat
det lidt ældre altermaleri Bebudelsen til Drigstrup Kirke 1843 (s. 4097) har Faber ikke kopieret sin professor J. L. Lund,79 men kan i stedet være påvirket af traditionen efter Annibale
Carracci (1560-1609).80 Ved kassationen 1955 af
†altertavle nr. 3 blev maleriet ophængt på korets sydmur.Ved en istandsættelse 2001 fik det ny
ramme og ny placering på korets nordmur.81
Altersæt (fig. 26), 1700, udført af Odenseguldsmeden Matthies Simonsen (-1678-1728) og
skænket 3. april 1700, dagen før Palmesøndag, af
kirkens ejer Rudolph Abraham Podebusk til Kørup (1629-1716).

5396

SKAM HERRED

Fig. 26. Altersølv (s. 5395), udført af Odenseguldsmeden Matthies Simonsen (-1678-1728) og skænket 1700 af
kirkens ejer Rudolph Abraham Podebusk til Kørup (1629-1716). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar silver made
by the Odense goldsmith Matthies Simonsen and donated in 1700 by church owner Rudolph Abraham Podebusk of Kørup
(1629-1716).

Den 21,5 cm høje kalk har cirkulær fod med
sekstunget fodplade og en påsat 3 cm høj støbt
krucifiksfigur. Foden seksdeles ved furer og stik,
der løber videre som kannelurer på det cylindriske skaft. Knoppen har spidsblade mellem de
seks rudebosser, hvorpå læses graverede versaler
»ihesvs« på vandret skraveret baggrund. Bægret
prydes af Podebusks graverede våben og ledsagende giverindskrift med versaler: »Rvdolph
Fig. 27. Våben og giverindskrift for kirkens ejer Rudolph Abraham Podebusk til Kørup, bagside af disk
fra 1700 (s. 5395, jf. fig. 26). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Coat of arms and donor inscription of church owner
Rudolph Abraham Podebusk of Kørup, back of paten from
1700 (cf. fig. 26).
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Abraham friherre til Potbvs og Kørvp d: 3 april
anno 1700«. På fodpladen ses to ens stempler for
guldsmeden.82 Der er nyere bægerindsats.
Den forgyldte disk, 15,7 cm i tværmål, har på
fanen graveret et Jesusmonogram inden for cirkelslag og modsat et cirkelkors med splitender.
På bagsiden (fig. 27) ses samme våben og giverindskrift som på kalken og endvidere nyere sikkerhedsgravering. Der er ingen stempler.
Sættet er anskaffet efter et ekstraordinært syn
10. jan. 1699 i forbindelse med overdragelsen af
kirken til Rudolph Abraham Podebusk, da der
bl.a. blev henstillet til, at et †altersæt af tin (ndf.)
skulle udskiftes med et større sæt af sølv. Det nye
sæt nævnes i overensstemmelse med giverindskriften ved et kirkesyn 29. april 1700.23
†Altersæt. 1) Omtalt 1590, af sølv.21 2) Omtalt
1664, af tin.22 Det blev 1700 udskiftet med det
nuværende sæt (ovf.), efter at synsmænd året forinden havde betegnet det som underdimensioneret.23
Oblatæske (fig. 28), 1889, af sølvplet, fremstillet af den københavnske fabrik H. C. Drewsen
og anskaffet gennem guldsmed Hans Carl Lauritz Emil Christiansen, Odense.83 Æsken er cylindrisk, 9,5 cm i tværmål og 5 cm høj, og har
graveret trekløverkors på låget. Under bunden
findes totårnet lødighedsstempel, fabriksmærke
(»HCD«) samt kvalitetsmærket »I« for forsølvet
kobber.84
Alterkander. 1) (Jf. fig. 29), 1844/45, af tin, 30,5
cm høj, med urneformet korpus, slank og hulet
hals samt bred tud og svungen hank.27 Korpus
har rester af sort bemaling med bronzefarvet kors
og tilsvarende profilled. Kanden, der 1862 omtaltes som sortlakeret med forgyldt kors og fod, blev
1884 ‘udhamret og malet’.65
2) (Jf. fig. 29), anskaffet 1885 fra kandestøberen Arendal Høy, København.57 Den 26 cm høje
kande er af en type, som også kendes fra kandestøberen L. Buntzen.85 Korpus er keglestubformet, men afrundet nedadtil mod den flade, cirkulære fod. Det kuplede låg har ligearmet kors
som knop. Under bunden ses kandestøberens
stempel (med versaler): »Arendal Høy«. Korpus
har graverede initialer (med kursivskrift): »B.G.«,
formentlig for kirkeejeren Johan Hartvig Ernst
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Fig. 28. Oblatæske af sølvplet, 1889, fra fabrikken H.
C. Drewsen, København (s. 5397). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wafer box of silverplate, 1889, from H. C.
Drewsen factory, Copenhagen.

Bernstorff-Gyldensteen. Halsen har desuden sikkerhedsgravering med skriveskrift. Kanden er
oprindeligt anskaffet som alterkande, men har
senere været brugt som dåbskande (jf. s. 5400).29

Fig. 29. Alterkander af tin (s. 5397): Nr. 1 (th.), 1844/45
og nr. 2 (tv.), anskaffet 1885 fra kandestøberen Arendal
Høy, København. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar jugs of tin: No. 1 (right), 1844/45, and no. 2 (left)
acquired in 1885 from jugmaker Arendal Høy, Copenhagen.
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Fig. 30. Alterstager, nyere, antageligt anskaffet 1955 (s.
5398). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, modern, probably acquired in 1955.

Vinskummeske, 1886, udført af Lars Rasmus
Rasmussen, Bogense.29 Den 17 cm lange ske har
aflangt laf og snoet skaft med flad, volutprydet
ende. Bagsiden har et noget utydeligt mestermærke »LR(R)«.86
En †vinflaske af tin optræder i et inventarium
1707.10
Sygesæt, se hovedsognet Uggerslev (s. 5358).
Alterstager (fig. 30), nyere, formentlig anskaffet
1955. De 31 cm høje stager har cirkulær fod og
cylinderskaft med ringled.
†Alterstager. 1) ‘To små lysestager’ omtaltes
1590, men manglede 1631.87 2) (Fig. 19 og 31),
o. 1625-50, af drevet messing, 36 cm høje (fraregnet lysetorne).88 Stagerne, der omtaltes 1707 som
‘et par drevne og udpuklede messinglysestager’,10
havde snoet cylinderskaft, hvis bastante midtknop
var smykket med bukler ligesom den cirkulære
fod og lyseskålens underside. De blev anskaffet efter 1631, da man manglede alterstager, og
var formentlig det par, der fremgår af inventariet
1664.89 En reparation fandt sted 1892.18 Stagerne
er senest bevidnet fotografisk 1945 (jf. fig. 20).
Syvstage (jf. fig. 21), o. 1925, en såkaldt Titusstage, 36 cm høj. En anden †syvstage fremgår af et
foto 1945 (fig. 20).

†Bøger. Såvel 1631 som 1671 savnede kirken
en alterbog, der først blev anskaffet 1680 sammen
med en salmebog, for 6 mark hver især.90
Et middelalderligt †røgelseskar omtales formentlig i inventarierne 1707 og 1710, da ‘karret’
eller ‘tingesten af kobbermalm’ blev brugt til at
hente ild til at tænde lys med.10
†Messehagler. Jacob Madsen omtalte 1590 en
hagel med skudsmålet ‘duer ikke’.21 1631 anførtes
der at være behov for en ny, og før 1664 anskaffede man en messehagel af rødt fløjl.89 Den blev
‘flikket’ 1678, men betegnedes 1692 som ‘meget
gammel og vag’ og var syv år senere ‘næsten slidt
op’.91 Den var da formentlig udskiftet før 1707,
da en messehagel blev fremhævet for dens kors
og kanter af ‘guldbræmmer’.10 1817 fandtes en
hagel af sort ‘manchesters’, dvs. bomuldsfløjl med
guldkors og -kanter. Den blev udskiftet to-tre år
senere.24 1862 fandtes en hagel af karmoisinrødt
bomuldsfløjl med kors af guldbrokade.18 Kirkesynet fandt 1876, at en ny skulle anskaffes, men
det er næppe sket før Wessel & Vett (Magasin du
Nord) leverede én 1892.57

Fig. 31. †Alterstager nr. 2, o. 1625-50 (s. 5398). Foto
Erik Horskjær 1941. – †Altar candlestick no. 2, c. 162550.
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Fig. 32. Dåbsfad, et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet
med Bebudelsen (s. 5399). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Baptismal dish, made in Nuremberg, 1500s, the
Annunciation.

†Messeskjorter. 1) 1680, af »closterlerrid« (klo
sterlærred, en fin, tysk lærredstype), anskaffet for
25 mark.22 2) 1690, af lærred, kostede 22 mark.22
Alterskammel, (jf. fig. 21), nyere, med betræk af
lysebrunt læder. †Alterskamler. En ‘lille træskammel for alteret’ nævnes 1707.10 En skammel havde 1862 betræk af rødt bomuldsfløjl og kant af
gule silkefrynser.18
Alterskranke (jf. fig. 21), 1955, hesteskoformet,
med tømret knæfald, firkantede tremmer og et
friselignende parti under håndlisten. Bemalingen
omfatter to grå nuancer og forgyldning samt rosa
på håndlisten. Hynderne har lysebrunt læderbetræk.
†Alterskranker. Ved det ekstraordinære syn 1699
anførtes ‘alterfoden’ at mangle ‘en bjælke, hvor
menigheden sidder, når den kommunicerer’.29
Året efter var der opsat et nyt ‘stakitværk for alteret’.10 I denne skrankes sted stod 1891 en skranke
‘af nyere dato’, som havde femsidet grundplan og
rækværk med udsavede arkader (jf. fig. 19-20).88
Døbefont (fig. 33), romansk, af let rødlig granit. Den er højere end de synlige 83 cm, idet foden er delvist nedgravet (jf. fig. 35). Foden har
form af et omvendt terningkapitæl og er hugget
af samme blok som det cylindriske skaft med to
vulster. Kummen er glat og har et tværmål på
77 cm. Indvendig beklædes den af mørtel- eller
cementpudsede teglsten af normalformat. Fonten
tilhører den såkaldte Højbytype, der karakteriseres ved sparsom skulpturel bearbejdning, og som
næsten udelukkende findes på den nordvestlige
halvdel af Fyn.92 Den står i nordvesthjørnet af
koret, hvor den også fandtes ved Jacob Madsens
visitats 1590.21 Fonten var indtil 1882 bemalet
med oliefarve, som skulle fjernes, hvad der først
lykkedes 1886 efter gentagne forsøg, bl.a. med
natronlud.43
Dåbsfad (fig. 32), et Nürnbergarbejde fra
1500-tallet med drevet Bebudelsesfremstilling i
bunden og deromkring en fire gange gentaget
majuskelindskrift: »rahewishnbi«.93 Fadets dia-

meter har oprindeligt været ca. 35 cm, men en
sekundært pånittet, glat fane har forøget den til
50 cm. Den nyere fane har desuden reparation
med tinlodning. Der fandtes intet dåbsfad ved
kirkeejerens ekstraordinære synsforretning 1699,

Fig. 33. Romansk døbefont (s. 5399). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Romanesque font.
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udsparede højovaler (jf. fig. 19-20). Den glatte,
gennemløbende frise er faset på hjørnerne, og det
undselige fodstykke har aftrappede platter, mens
en karnisformet underbaldakin hviler på en glat
søjle. Stolen er opstillet i skibets sydøsthjørne med
opgang langs triumfvæggen i form af en ligeløbstrappe med firkantede tremmer fra 1955. Foruden
den grå hovedfarve omfatter bemalingen rosa, pastelgrønt, blåt og forgyldning. Prædikestolen er
formentlig opsat i forbindelse med en istandsættelse 1819/20, forud for hvilken synsmænd fandt,
at ‘især prædikestolen’ måtte påkalde sig kirkeejerens opmærksomhed.24 Stolens oprindelige fyldinger blev udskiftet eller glathøvlet 1955.
†Prædikestolsbeklædning af fløjl fornyedes 1918.18
En †prædikestol stod 1590 i skibets sydøsthjørne
på en muret fod, måske som det ses andetsteds på
et tidligere †sidealterbord(?).97 Stolen havde tre
fag, hvad der fremgår af en beskrivelse 1706: ‘af
Fig. 34. Bagsiden af dåbsfadet (s. 5399, jf. fig. 32). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Back of baptismal dish (cf. fig.
32).

en mangel, der endnu fremgik 1707 (‘en font
at døbe børn af, uden bækken’).23 Tre år senere
fandtes der et bækken i fonten, formentlig det
ovennævnte.94 Efter kassationen af et †fontelåg
(ndf.) passede fadet ifølge synet 1820 ikke længere i fonten, og forøgelsen med den sekundære
fane skal måske henføres til tiden herefter, hvis
ikke så sent som ved en reparation 1949.95
Som dåbskande anvendes en tidligere alterkande
(nr. 2, s. 5397), der tidligst er bevidnet som dåbsudstyr 1941 (jf. fig. 44). En †dåbskande anskaffedes antagelig 1867, men erstattedes måske 1883
af en mere ‘passende’ kande.42
†Fontehimmel(?). En fontehimmel af træ skulle
anskaffes ifølge et syn 1699 og kan eventuelt være
anskaffet sammen med et †fontelåg (‘overdæksel
af træ’), der nævnes første gang 1710 og sidste
gang 1819.96 Låget har antagelig været ringformet
med hul tilpasset det samtidigt anskaffede dåbsfad
(ovf.). Et †håndklæde ved fonten nævnes 1862.18
Korbuekrucifiks, se alterprydelse s. 5392.
Prædikestol (fig. 36), antagelig fra 1819/20, med
fire fag adskilt af kannelerede pilastre. Fyldingsfelterne er nu glatte, men har oprindeligt haft

Fig. 35. Romansk døbefont, skitse af sognepræst Laurits Vilhelm Fog 1902 (s. 5399, jf. fig. 33). – Romanesque font, sketch by vicar Laurits Vilhelm Fog, 1902 (cf.
fig. 33).
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Fig. 36. Prædikestol, antageligt fra 1819/20 (s. 5400). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Pulpit, probably from 1819/20.

tre plader, panelet’.98 1686 blev »Christian Maler«
i Odense, dvs. Christian Zachariassen Getreuer
(o. 1657-1725), betalt 28 sletdaler for at staffere
prædikestolen og altertavlen (jf. †altertavle nr.
2).22 Stolen blev 1692 betegnet som ‘meget elen-

dig og vag’.38 Den er senest beskrevet 1755 og
formentlig kasseret 1819/20 (jf. ovf.).99
Stolestader (jf. fig. 21), 1955, tegnet af arkitekt
Axel Jacobsen.100 Gavlene er enkle, med antydninger af sokkel og gesims samt et lisenagtigt
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Fig. 37. Stolepanel, 1600-tallet, med fornyelser (s. 5402). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Pews panel, 1600s, with later alteration.

fremspring. Der er ryglæn af dobbelte planker
med profilkanter. Gavlene er bemalet med gråt
og blåt, profilerne med lysere gråt, pastelgrønt og
rosa; ryglænene er grå. Der er syv stole i hver
række samt en løsstående i tårnrummet.

Fig. 38. Armstol, 1897, til degnen (s. 5403). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Armchair, 1897, for parish clerk.

Stolepaneler. 1) (Fig. 37) fra 1600-tallet, men
med fornyelser. Det har seks smalle fag udsmykket med fladsnit: Fyldingerne har højrektangulære romber, mens frisefelterne har svagt bredrekt
angulære romber med hvirvelrosetter. Frisefelterne synes ligesom de to øvre vandrette rammestykker at være de eneste oprindelige dele, mens
de store fyldinger kan være lavet som kopier efter
oprindelige fyldinger. Der er rosa bemaling på
fyldinger, blåt på udskæringer og to grå nuancer
på rammeværk og profiler. Panelet er genanvendt
som vægpanel i våbenhusets teknikrum. Her findes også en løs frise fra et andet tilsvarende panel.
Kun rammestykket med faset profil synes her at
være gammelt. Den løse frise har blå bemaling på
fyldinger, rosa på udskæringer samt ensartet gråt
på rammeværk og profiler. Panelerne var indtil
1955 opstillet ved indgangen fra våbenhuset. Panelernes dels sammensatte dels helt nye materiale
afspejler formentlig reparationer 1891, 1924(?)
og 1955: Der omtales 1891 paneler ved kirkedøren i forbindelse med nordsidens stole samt et
panel ‘længst mod vest’ i sydsiden. Af disse tre paneler var to rådne og måtte ‘fornyes’.27
2) To nyere paneler, der skærmer orglet og før
dette et †harmonium (jf. s. 5404), er udført med
forbillede i det ældre panel, men har enklere profiler. Deres bemaling består af blåt i fyldinger og
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rosa på udskæringer samt ensartet gråt på rammeværk og profiler. Panelerne blev istandsat 1955.100
†Stolestader. 1590 var stolene ‘onde’, dvs. i dårlig forfatning.21 En fornyelse havde måske fundet
sted inden 1631 (jf. også stolepaneler ovf.), da stolene blev betegnet som ‘smukke nok’, men med
tilføjelsen, at der var behov for flere stole vestligst i skibet.38 1693 blev alle stole beskrevet som
brøstfældige, og kort efter 1699 blev de repareret
og enkelte udskiftet.101 1819 fandtes der 19 stolestader, hvoraf kvindestolene var uden ryglæn.24
Fire år senere var antallet reduceret til 18, hvad
der antagelig hang sammen med en fornyelse af
stolene ved hovedistandsættelsen 1819/20.102 De
nye stole havde helt enkle gavle med højt sokkelparti markeret oventil med en fremspringende
hulkelliste og en flad afslutning over et platteprofileret gesimsparti; desuden plankeryglæn (jf.
fig. 19).18 1905 betegnede menighedsrådet stolene som ‘meget dårlige’ og klagede over løse

Fig. 39. Pengeblok, o. 1800 (s. 5404). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Money box, c. 1800.
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Fig. 40. Kirkestævnetavle, 1896 (s. 5405). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Parish meeting plaque, 1896.

fodskamler, der ‘klaprede under gudstjenesten’.28
1914 vedtog man at anskaffe nye stole, hvilket
dog måtte udsættes pga. materialemangel som
følge af verdenskrigen.103 Ved istandsættelsen
1924 opsattes nye stole (jf. fig. 20), tegnet af arkitekt N. P. Jensen, Odense.104 Gavlene, der havde
tresidet afslutning og var prydet af reliefskårne
rosetter, mindede om samme arkitekts stole til
Brylle Kirke (s. 3334). Stolene var opstillet med
ni i sydrækken og seks i nordrækken.
En †præste- og skriftestol fandtes ikke ved biskop
Jacob Madsens visitats 1590, men kan være opsat
efter en henstilling fra synsmænd 1631 om at ‘gøre
en skriftestol’.87 Manglen blev under alle omstændigheder ikke påpeget ved synet 1699, og 1819
omtaltes en reparationstrængende skriftestol, der
må have haft en vis ælde.56 Ved hovedistandsættelsen 1819/20 fornyedes stolen antagelig, idet den
kongelige bygningsinspektør J. Vilhelm Petersen
1891 omtalte en ‘nyere’ skriftestol, som tegninger fra 1924 viser i korets nordvesthjørne.105 Den
havde trægulv og låge og blev kasseret 1955.18
†Degnestol, omtalt 1819 som reparationstrængende.56 Den blev antagelig fornyet kort efter sammen med †præste- og skriftestolen og stod 1924 i
korets sydvesthjørne.105 Den havde trægulv og låge
og behøvede 1884 et rygpanel; kasseret 1955.43
Armstole. 1) (Fig. 38), 1897, til degnen, udført i
lakeret eg af ‘snedker Andersen’.106 Ryglænet har
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svejfede tremmer, hvoraf den centrale prydes af
akantusløv i relief. Det fjederpolstrede sæde har
nyere, lysebrunt læderbetræk. I korets sydøsthjørne. 2) O. 1950(?),18 til præsten, med akantusløv på
den svungne håndstøtte og på de forreste, balusterformede ben. Sædet er fjederpolstret og har
ligesom ryggen nyere, lysebrunt læderbetræk. I
korets nordvesthjørne.
Seks løse stole, antagelig fra 1960, af eg, med
sædebetræk af blå uld.18 En løs bænk står i tårnrummet.To løse †bænke til børnene fandtes 1814,
måske de samme, der 1862 stod i koret.95
Servante, o. 1900, en 91 cm høj blikcylinder på
løvepoter og med låge i forsiden. Den har grå
bemaling samt tilhørende spand og potte af hvidmalet blik. Opbevares i graverkontoret.
Et †skab omtales 1699, da det manglede to låse,
og er formentlig det samme, der 1817 beskrives
som indmuret.56 Det må antagelig være sløjfet før
1895, da sognepræsten ønskede et skab til altersølvet.18
Pengeblok (fig. 39), o. 1800(?), af eg, 91,5×24×21
cm. Blokken er bundet med seks omløbende
jernbånd, hvoraf tre er hængslet til forsidens låge,
som låses til den modsatte side ved to beslag, der
har overfald over øskener og fastholdes ved en
lodret slå med øskener til en eller to hængelåse.
Bemalingen er blå, smedejernet i en mørkere nuance. Opstillet i skibets vestende. Det er formentlig denne blok, der omtales 1814, og som 1890
skulle fjernes, men blev genopstillet ved indgangen fra våbenhuset blot fem år senere.107
To †pengebøsser til de fattiges kasse nævnes
1862.18
En †pengetavle nævnes 1707 og 1823.23 Den
blev senere erstattet af en †klingpung med drejet
skål, omtalt 1862 som ‘et træbæger på en stok til
at ombære’.18
Dørfløje. 1-2) (Jf. fig. 16 og 18), 1892, tegnet af
kongelig bygningsinspektør J. Vilhelm Petersen,
udvendig og indvendig i våbenhuset.29 De fladbuede dobbeltfløje har hver 2×4 fyldinger. To
indbyrdes spejlvendte tandsnitslister løber tværs
over ydersiden, hvis fyldingsprofiler er rigere end
indersidens. Fløjene er indsat i forbindelse med
udvidelsen af våbenhusets døråbninger 1892 (s.
5386).108

Fig. 41. Mindekrans, 1896, over lærer Iver Johan Ryberg Wiibroe 1833-96, skænket af sognets beboere (s.
5405). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Memorial wreath,
1896, for teacher Iver Johan Ryberg Wiibroe, 1833-96, donated by the parishioners.

3-4) Antagelig fra 1955, udvendig og indvendig
i tårnet. To ens fladbuede enkeltfløje med 3×4
fyldinger. Fløjen i tårnets vestfacade fremstår i
lakeret eg, mens fløjen mellem tårnrummet og
skibet (jf. fig. 14) er bemalet i to grå nuancer og
har blåt på enkelte profilled.
†Dørfløje.Våbenhuset manglede 1699 en dør.29
Orgel (jf. fig. 14), 1980, bygget af Fyns Orgelbyggeri, Odense, med 3½ stemmer, ét manual.
Disposition (C-g 3): Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 11/3 ' (fra c 1). Svelle. Kisteorgel med
orgelhus udført i blank mahogni.32 Opstillet med
nordvendt spillebord bag et panelværk i skibets
nordvesthjørne. Det stod indtil 1995 lige vest for
prædikestolen, skærmet af samme panel (s. 5402).32
†Harmonier. 1) Anskaffet 1913/14.109 2) Anskaffet 1932/33 og i brug indtil 1980.44 Det var opstillet lige vest for prædikestolen, skærmet af et
panelværk (s. 5402).110
Salmenummertavle (jf. fig. 21), efter 1983,111 til
hængecifre, 65×65 cm, med profilramme og bemaling med lysegråt og blåt.
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To †salmenummertavler nævnes 1814.24 De anførtes 1862 at være sortmalede og var formentlig
til kridtskrift ligesom en †tavle, der anskaffedes
1896.43 Sidstnævnte havde profilramme med glat
segmentgavl og malet frakturskrift: »Før Prædiken« og »Efter Prædiken« (jf. fig. 44). To †tavler
omtrent som den nuværende, men højrektangulære var antagelig fra 1955.111
Kirkestævnetavle (fig. 40), 1896,43 31,5×29 cm,
begge sider har hvidgul skriveskrift på sort bund:
»Lyses til Kirkestævne«. Opbevares i graverkontoret.
To lysekroner (jf. fig. 14 og 21) af messingblik,
af form som hjulkroner, er antagelig ophængt
1913.112 Hjulet har bladværk i gennembrudt arbejde og hænger i seks vredne arme, der udgår
fra det kronede ophæng, hvorfra også en af de syv
lyskilder hænger frit. Ophængt i skibet.
Tre væglampetter, 1955, barokkopier med to ssvungne arme, der prydes af delfiner og mandshoveder, samt cirkulære vægbeslag.18
†Hatteknager, 1889, på skibets sydvæg.18
†Ligbåre(r). En gammel ligbåre omtales i et inventarium 1707, hvormed krav om en ny båre
1699 tilsyneladende blev overhørt.23 En ligbåre
nævnes også 1823.29
Klokke (fig. 42), 1861, støbt af M. P. Allerup,
Odense, tværmål 100 cm, anskaffet af Johan
Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen.113 Halsen
har omløbende versalindskrift mellem kraftige lister samt mæander- og akantusborter: »Støbt af
M. P. Allerup Odense * Bekostet omstøbt af Grev
Bernstorff-Gyldensteen Aar 1861«. To lister ved
overgangen til slagringen. Klokken er ophængt i
en slyngebom af egetræ i en klokkestol i tårnet (s.
5386). Automatisk ringning.
Der kendes tre middelalderlige †klokker. 1) En
lille klokke, der blev afleveret ved klokkeskatten
1528-29. Dens vægt blev da opgjort til 18 lispund
(ca. 144 kg) med ophæng, men uden knebel.114 2)
Nævnt 1590 som en af ‘to små klokker’ og formentlig afgivet ved klokkeskatten 1601 (jf. ndf.).21
3) Nævnt 1590 som en af ‘to små klokker’.21 Den
hang 1631 i tårnet som kirkens eneste klokke, og
beboerne ønskede den udskiftet eller suppleret
med en større klokke, da den ‘ikke kunne høres
over hele byen’.115 Ifølge præsteindberetninger

Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 42. Klokke, 1861, støbt af M. P. Allerup, Odense (s.
5405). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Bell, 1861, cast
by M. P. Allerup, Odense.

1706 og 1755 var den prydet af tre medaljoner,
der foruden en løve antagelig viste henholdsvis
en flakt ørn og Kristus som verdensdommer (eller
eventuelt Nådestolen eller en tronende Madonna).116 1691/92 blev klejnsmeden Niels Larsen
fra Bogense betalt 36 mark for at indsætte en ny
»marne«, dvs. kronering, i den brøstfældige klokke,
der 1699 var ophængt i et glamhul.117 Det er uvist,
om det var samme klokke, der 1860 blev konstateret revnet og derfor blev omstøbt året efter.118
Mindekrans (fig. 41), 1896, over lærer Iver Johan Ryberg Wiibroe, *13. jan. 1833, †19. dec.
1896.119 Laurbærkrans af sølv eller forsølvet blik,
ca. 45×40 cm, med sløjfe og skjold, der har graveret skriveskrift: »Taknemmelig Minde om Lærer J. R. Wiibroe fra Beboerne i N. Høirup Sogn
†19. dec. 1896«. Den er indsat i glas og ramme
af lakeret eg og ophængt på sydvæggen i skibets
østfag siden 1927.18
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Fig. 43. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visitatsbog. I RAO. – Sketch of the church in Bishop Jacob
Madsen’s book of visitations.
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unum baldækin antiquiorem cum tribus marcis cupreorum« (Fremdeles til kirken i Nørre Højrup, som er
den fattigste på Fyn, en ældre baldakin og 3 mark i
kobber). Diplomatarium Danicum, udg. af Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1938-, 2. rk., 5, nr.
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10
RAO. Grevskabet Roepstorff. Dok. vedr. kirkerne.
11
Kronens Skøder (note 8), III, 251 (2. aug. 1698).
12
Joachim Godske Moltke købte Kørup 1781 og
fik 1784 kgl. bevilling på at mageskifte kirken, mens
skødet først udstedtes 1790. RAO. Bispeark. Indberetninger om kirkeejere og paronatsret 1695-1786; Fynbo
landsting. Skøde- og panteprotokol 1646-1805, kgl
bevilling 11. juni 1784, tinglyst 27. febr. 1788. Gyl-
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NØRRE HØJRUP CHURCH
The church was erected between two hills in a
high-lying, fertile and today completely cultivated moraine landscape. It is centrally located in the
only village within the small parish (cf. fig. 2).The
church is possibly mentioned in a papal letter dating to 1292. A few years later, an otherwise unknown noblewoman, Margrete, donated a canopy
and three marks in copper money, and described
the church as ‘the poorest on Funen’. No priests
are known of in the Late Middle Ages, and the
parish may have been annexed to a neighbouring
church, as was the case in 1535, when the church
was a chapel of ease to Nørre Nærå (p. 5277). Rudolph Abraham Podebusk (1629-1716) of Kørup
manor, which possessed patronage of the main
parish from 1676, also gained patronage of Nørre
Højrup in 1698. The church was part of Kørup
until 1790, when the manor’s owner sold it to
the manor of Gyldensteen (Nørre Sandager Parish, Skovby District). The church became freehold
in 1909.
Building. The construction sequence of the present church suggests that there was probably a
predecessor of this building.The small, low tower
was erected of brick in Wendish bond, had two
floors and gables in the east and west. In the west
wall of the tower (cf. fig. 7) is an original, segmental door, and there are original, small, segmental windows on the north and south sides
(figs. 5 and 7). The tower room had an opening
to the east in the form of a low, ogival tower
arch (cf. fig. 14), which was later bricked up, and
is covered by a contemporary cross-vault with
straight-edged half-brick ribs. Above this was an
unusually low middle floor. There are no traces
of an upper door in the tower.The present access
to the middle storey is from the tower room via
wooden steps and through a gap in the severy.
The tower did not have a proper belfry, but the
bells must have hung in the loft. Contours of the
western gable triangle, which is thought to have

been undecorated, can be made out in the brickwork (cf. fig. 7). Two small segmental openings
are visible here. Of the eastern gable triangle, only the part around the two segmental openings
is preserved, which has a single recess both externally and internally in the jambs and relieving arches (figs. 9-10). The low tower must have
fitted in with the dimensions of an earlier, small
and very low †nave.The Gothic nave was erected
of brick in Wendish bond. The nave is very short
in relation to its width. In the west, it only very
In the west, it only slightly extends beyond the
eastern corners of the tower. The north door is
preserved in its original location, although it has
been subsequently altered. It was used as an entrance to the church until 1955, when the tower
room took over the porch function. The south
door can be made out in the brickwork, both
externally and externally, near the westernmost
window on the south side. The eastern window
on the south side of the nave (cf. fig. 7) is original. The wide, rounded chancel arch (cf. fig. 14
and 21) is also apparently preserved. The nave is
covered by two bays of original cross-vaults with
straight-edged quarter-brick ribs, which branch
off into the corners. †Gothic chancel. A narrow
chancel, which was around 5 m wide externally,
and had thin long walls that were c. 50-60 cm
thick, has left behind traces on the east side of
the triumphal wall (fig. 14). Probably at the time
when the present nave was constructed, the tower was also increased in height significantly, and
the old, low middle storey was raised in height.
The more substantial upper walls are supported, in the east and west, by relieving arches with
single bricks (cf. figs. 9-10). There are no openings in the upper extension, because the bells, as
before, are in the loft. The crow-stepped eastern
gable (cf. fig. 16), like the west gable (cf. fig. 7), is
decorated with bricked-up areas. Similar circular
bricked-up areas are often found on East Funen,
like on the east gable of Korup Church (p. 2738),
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the gable of the porch of Stenløse Church (p.
3131), the western gable of the tower of Rolfsted Church (p. 3812), and the towers of Sønder
Nærå Church (p. 3863) and Dalby Church (p.
4673). The tower’s brickwork displays evidence
of extensive facing, and the crow steps have
mostly been replaced. The two small bell lofts to
the north and south are more recent. In the Late
Middle Ages, a nave-chancel replaced the earlier
chancel. The chancel is quite large in relation to
the length of the nave. It is constructed of brick
in Polish bond.The chancel has just one window
in the middle of the south side, which must have
replaced an original window. The nave-chancel
has contemporary vaulting, which is supported
by prototypes in the walls. The crow-stepped
eastern gable (fig. 15) is decorated with brickedup areas. In the Late Middle Ages, a porch was
erected outside the north door of the nave. A
segmental door is in its original position, but has
been subsequently extended. It was located in an
ogival tympanum, which was probably filled in
at the same time (fig. 16, cf. fig. 18). The crowstepped gable is decorated with bricked-up areas. In the 1950s, a porch was established in the
tower room, and the old porch was incorporated
into a chapel.
Furnishings. The earliest item in the interior is the
Romanesque font of so-called Højby type (fig.
33). A late Gothic chancel crucifix from c. 150025 (with new wooden cross) has functioned as an
altar decoration since 1955 (fig. 24). The Communion table may date to the Late Middle Ages,

but has possibly been disturbed or bricked around
in modern times. The baptismal dish, made in
Nuremberg in the 1500s, featuring an embossed
depiction of the Annunciation (p. 5399), was acquired c. 1710. There are remains of a pews panel,
which dates to the 1600s (fig. 37). Odense goldsmith Matthies Simonsen made the altar set, which
was donated in 1700 by church owner Rudolph
Abraham Podebusk (figs. 26-27). A money box is
probably from c. 1800 (fig. 39). The simple pulpit
(fig. 36) must have been installed in 1819/20. An
earlier altar painting (fig. 25), Jesus in the Garden
of Gethsemane, is from 1844/45 and by Christoffer Faber (†altarpiece no. 3). An altar jug of tin
(no. 1, fig. 29) and probably also the Communion
table panel (fig. 21) are of the same date. The bell
(fig. 42) was cast in 1861 by M.P. Allerup, Odense.
An altar jug of tin (no. 2, fig. 29) and a wafer box
(fig. 28) date to the 1880s. Of a slightly later date
are an armchair for the vicar and parish clerk, and
a washstand. Two chandeliers (fig. 21) are from c.
1913 and a menorah dates to c. 1925.The altar rail
(cf. fig. 21) and pews (cf. fig. 21) are from 1955,
and the altar candlesticks (fig. 30) were probably
acquired in the same year. The organ was built in
1980 by Fyns Orgelbyggeri, and is a positive organ
with 3½ stops.
Objects that are only known from the written
sources include an †altar canopy, bequeathed in c.
1300-1335, and a Late Medieval †altarpiece depicting the martyrdom of John the Baptist, which
was replaced in 1612 by a †Catechism altarpiece.
Two embossed †altar candlesticks from c. 162550 were still in use in the 1940s (fig. 31).

5503

Fig. 1. Kirken i landskabet, set fra syd. Til højre ses stien til Skt. Olufs kilde (s. 5503). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– The church in the landscape, seen from the south.To the right the path to the St. Olave's Well is seen.

KLINTE KIRKE
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1348 omtales præsten Andreas i »Klintæ«.1 Selve kirken
er først nævnt i forbindelse med landehjælpen 152426, da den gav 15 mark ved denne ekstraordinære
skat.2 Nogle år senere blev Grindløse (s. 5571) anneks.
Forholdet er tidligst bevidnet 1535, da Hans Madsen
var præst til begge kirker.3 Efter reformationen tilhørte kirken Kronen. Halvdelen af kirketienden var
1631 fæstet til ejeren af Enggård (Gyldensteen), Gregers Krabbe, mens den anden halvdel lå til ‘hospitalet’
(formentlig Odense Hospital).4 Borgerne i Bogense
forsøgte i 1650’erne forgæves at få overført tienden af
Æbelø til Bogense Kirke, efter at nogle af købstadens
borgere 1623 havde købt øen.5 Kronen skødede 1687
patronatsretten til stiftsbefalingsmand Helmut Otto von
Winterfeldt (1617-94), ejer af hovedgården Jerstrup i

nabosognet Grindløse. Han erhvervede samtidig kirkerne i Grindløse (s. 5571), Ejlby og Melby (Skovby
Hrd.).6 Alle fire kirker lå herefter til Jerstrup og indgik
fra 1804 med hovedgården i grevskabet Gyldensteen
(Nørre Sandager S., Skovby Hrd.).7 Klinte Kirke overgik til selveje 1. jan. 1916.8
Gods. To agre i Tidselbjerg Mark (Jersore ejerlav) tilhørte 1462 kirken,9 formentlig de samme to stykker
jord, der 1687 nævnes som afgiftsydende sammen med
to andre agre og ‘en kirkebolig’.10
Helligkilde. Ved den tidligere strandklint få hundrede meter syd for kirken findes den stensatte Skt.
Olufs kilde.11 Den omtales tidligst 1707 i en indberetning fra sognepræsten, der tilføjede, at den ‘måske har
haft sundheds kraft, dog derom intet vitterligt’.12 Kil-
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Fig. 2. Luftfoto af Klinte Kirke set fra sydvest. Foto Odense Luftfoto 1954. I KB. – Aerial photo of Klinte Church from
the south west.
den, hvis kampestenssætning måler ca. 3,5×2 m, blev
istandsat 1999, da der samtidig blev etableret en sti (jf.
fig. 1).13
En ejendommelig hændelse i kirken fremgår af
biskop Hans Mikkelsens dagbøger, der 1. febr. 1634
beretter, at biskoppen modtog en (i øvrigt ukendt) be-

retning fra sognepræst Hans Bang om, at der var fundet blod på kirkens alter.14 Episoden, der formentlig
skal opfattes som et eukaristisk mirakel i form af Kristi
blod på alterdugen, har en få år ældre parallel i Kullerup (Svendborg Amt), hvorfra Hans Mikkelsen fik
tilsendt ‘et synligt bevis på blodet’.15

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Kopieret af Tauenzien 1805.Tegnet af Freerk Ol
denburger 2019. – Cadastral map.

KLINTE KIRKE

Kirken er opført på en lille bakke ca. 200 m nord
for den nu inddæmmede Klinte Strand og har
taget navn efter beliggenheden. Biskop Jacob
Madsen beskrev således 1590, at kirken lå »paa en
Klinte vd mod Haffuet«.16 Kirken, der omgives
af markerne i den lille udflytterlandsby af samme
navn, befinder sig i den sydøstlige udkant af sognet, hvis landsbyer desuden tæller Jersore og den
større Nørreby.
Kirkegården har en omtrent rektangulær plan og
et areal på godt 0,4 ha. Den er udvidet mod øst
1877 og 1926.17
Hegnet er et kampestensdige, hvis forløb røber
de ovennævnte udvidelser, idet det er lavere omkring det nyere østafsnit, hvor hjørnerne også er
afsat vinkelret. På digekronen står lav hæk af bøg
og eg. Kirkegårdsmuren var også 1590 af kamp
og fandtes da i god tilstand.18
Indgange. Hovedindgangen mod vest består af
fire piller, der er muret i blokskifte af røde teglsten i normalformat og har pyramideafslutning af
granit. Pillerne er muret om 1937.19 Såvel køreporten som de flankerende fodgængerlåger har
solide tremmefløje.20 Mod syd og nord er nyere,
tømrede fodgængerlåger.
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†Indgange. Den ældre kirkegårdsport, der omtrent
må have stået på den nuværende hovedindgangs
plads, omtaltes 1718 som forfalden.21 Forholdene
var ikke meget bedre fem år senere, da kirkegården anførtes at ligge ‘ganske åben for alle slags
kreaturer, så at svin kan opgrave døde kroppe’.21
En kirkegårdsbygning i kirkegårdens nordre skel,
med graverkontor, redskabsrum og toiletter, er
opført 1988 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen.22
Den står i vandskurede teglsten og har teglhængt
sadeltag.
†Bygninger på og ved kirkegården. En †kirkelade
blev 1590 fundet i god stand.18 Et †nødtørftshus
stod fra 1924 i det daværende sydøsthjørne, men
blev 1974 erstattet af en †toiletbygning i det nordre skel.23 Sidstnævnte havde mur og fladt tag af
beton.24
Beplantningen består primært af birk og ahorn.
Der fandtes 1590 ingen træer på kirkegården.18
1814 blev det indberettet, at der var foretaget
beplantning, men at væksterne var gået ud.25 I
begyndelsen af 1820’erne slog det atter fejl at få
nyplantede træer til at gro, men nye forsøg herpå
bar antagelig frugt ved udgangen af årtiet.26 Disse
træer blev fjernet 1929.27

Fig. 4. Luftfoto af Klinte Kirke set fra øst/sydøst. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1956. I
KB. – Aerial photo of Klinte Church from the east/south east.
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Fig. 5. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south.

BYGNING
Kirken var oprindeligt en romansk bygning fortrinsvis
af granitkvadre med †skib og (†)smallere kor. I senmiddelalderen er koret ombygget, forhøjet og overhvælvet, og et tårn blev opført i vest. Skibet er herefter
fornyet i tegl med bælter af granitkvadre. Et våbenhus
opførtes på skibets nordside samt kapeller i såvel nord
som syd. Kirkens orientering er omtrent solret med en
let afvigelse mod syd.

Den romanske kirke bestod af et (†)kor og et formentlig kun lidt bredere nu nedrevet †skib.
Materiale og teknik. Koret er opført af 6-7 skifter granitkvadre over en dobbeltsokkel, det øvre
skifte med et rundet led og herunder en hulkel
og det nedre med en hulet skråkant (s. 5222, fig.
5-6). Der er ikke bevaret spor af vinduer.
Det romanske †skib har sandsynligvis haft samme længde som det nuværende, men kan have
været lidt bredere (jf. ndf.). Adskillige granitkvadre, sokkelkvadre og sålbænksten indgår i såvel det
nuværende skib som de andre nyere bygningsdele
og må formodentlig stamme fra det romanske

skib (jf. ndf.). Skibets vestgavl er delvist bevaret
inkorporeret i det senere tårns østmur (jf. fig. 13
og s. 5513), og det nordvestre hjørne har forneden
endnu tre skifter af granitkvadre.
Korets indre præges helt af senere ombygninger
(jf. s. 5510), og triumfmuren er nedrevet i forbindelse med opførelse af det nuværende skib (jf. s.
5514).
Af den romanske kirkes gavltrekanter er skibets
vestre bevaret (jf. fig. 13). Den er opført af rå
kamp. På dens inderside er aftryk af to omtrent
lodrette tømmerstykker, der må have udgjort en
del af et af skibets tagværker.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen gennemgik kirken en lang række
ændringer, hvis rækkefølge kun delvist lader sig
fastslå med sikkerhed. Koret blev ombygget, skibets vestgavl blev forhøjet, og et tårn opførtes i
vest. Skibet blev fornyet, og der opførtes et våbenhus ved dets nordside samt kapeller i nord og
syd
Ved korets ombygning må den ydre skal af granitkvadre helt eller delvist være omsat; såvel østmu-
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the north east.

Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af J.Vilh. Petersen eller Alfred Petersen 1888 (jf. fig. 8c), suppleret af
Kirstin Eliasen 2019 og tegnet af Freerk Oldenburger 2020. Signaturforklaring s. 11. – Plan.
Key on p. 11.
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Fig. 8a-c. Opstalter af syd- og østfacade samt plan. 1:300. Målt og tegnet af J. Vilh.
Petersen eller Alfred Petersen 1888. I NM. – Elevations of south and east facades and
plan.

KLINTE KIRKE

Fig. 8d-f. Opstalter af nord- og vestfacade samt længdesnit set mod syd. 1:300. Målt og
tegnet af J. Vilh. Petersen eller Alfred Petersen 1888. I NM. – Elevations of north and west
facades and longitudinal section looking south.
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ren som langmurene forhøjedes af tegl med ca. 8
skifter, og sidstnævnte afsluttedes foroven med en
dobbelt falsgesims. I østgavlen er indsat et slankt,
fladbuet, falset vindue (jf. fig. 8b og fig. 10). Det
har både på yder- og indersiden en halvstensfals
efterfulgt af en helstensfals; vinduets nedre del er
tilmuret bindig med ydre murflugt, mens tilmuringen på indersiden lader de to false fri, mens
den øvre del blot er tilmuret i lysningen. Eventuelle vinduer i flankemurene er erstattet af nyere
vinduer (jf. s. 5530).
I korets indre er bagmuren helt af tegl i fuld højde. Rummet overdækkes af et samtidigt hvælv,
der bæres af murede forlæg i de tre vægge, mens
der opførtes en spidsbuet skjoldbue mod vest
op imod den da endnu bevarede †triumfmur.
Hvælvet er et krydshvælv med profilerede halvstenbrede ribber. Profilet er et tilspidset led med
en platte og med markerede, let hulede skuldre.
Kappernes vederlag er markeret med et let fremspringende glat led. I flere af sviklerne ses slanke,

rektangulære spygatter. En beslægtet overhvælvning findes i Fraugde Kirke (s. 3523). Ombygningens detaljer, ikke mindst hvælvet, antyder en
datering til første halvdel af 1400-årene, hvilket
stemmer fint overens med den dendrokronologiske datering af tagværket (jf. ndf.).
Den kamtakkede, brynede gavltrekant (fig. 10),
der er opført i polsk skifte, har fem kamtakker i
hver side og en høj toptinde. Den er udsmykket
med fem jævnhøje, spidsbuede højblændinger,
hvoraf de to er hævede i forhold til de resterende.
Herover i midten et par korte savtaksfriser, hvorover en frise af kvadratiske blændinger adskilt af
lodretstillede løbere og igen et par savtaksfriser
og en kvadratisk blænding.
Ved den dendrokronologiske undersøgelse af
korets tagværk (s. 5532) kunne to af de daterede
prøver dateres til o. 1423, hvilket meget vel kan
være tidspunktet for korets ombygning. Yderligere én prøve kunne dateres til o. 1453 og kan
stamme fra en reparation.

Fig. 9. Koret set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The chancel seen from the south.
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Ombygning af skibets vestgavl. Den øvre del af
nordvesthjørnet blev ommuret af tegl og afsluttes i et lavere niveau end det nuværende skibs
murkrone (jf. fig. 23), hvilket kan indikere højden på det romanske skibs murværk.28 Gavltre-
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kanten blev forhøjet med en glat kam i teglsten
og i munkeskifte (jf. fig. 13).
Et lavt tårn i vest, lidt smallere end det nuværende skib (jf. s. 5514), er opført af teglsten, i
uregelmæssig skiftegang, dog overvejende mun-

Fig. 10. Koret (s. 5510) set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The chancel seen from the east.
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Fig. 11.Tårnrummets indre set mod nord med †vindue (s. 5512). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of the tower
looking north with †window.

keskifte. Det rejser sig i to stokværk29 over en
delvist synlig syld af kampesten og har gavle
i nord og syd. Murene afsluttes foroven af en
dobbelt falsgesims. Det høje tårnrum (jf. fig.
11) overdækkes af et samtidigt krydshvælv og
bæres af spidsbuede, helstens skjoldbuer til alle
fire sider. I hjørnerne er kraftige, vinkelformede
hvælvpiller. De halvstensbrede ribber er profilerede med et tilspidset profil. I alle kapper er
slanke, rektangulære spygatter. Hvælvets overside
er fuldstændigt dækket af brokker og grus. Et

fladbuet vindue i nord- og sydmuren er formentlig oprindeligt, men er senere ændret (jf.
s. 5530). Det nordre (fig. 11, jf. fig. 23) står nu
tilmuret nær ydre murflugt. En fladbuet dør i
vest (jf. fig. 12), der sandsynlig er oprindelig, er
senere ændret (jf. s. 5530). Den har indvendig en
halvstens anslagsfals, og udvendig anes toppen af

Fig. 12. Tårnet (s. 5511) set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The tower seen from the west.
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et spidsbuet spejl. Våbenhusfunktionen blev før
1861 flyttet til tårnrummet (jf. s. 5530).19
Klokkestokværket har mod nord og syd en
åbning, mens der mod øst og vest er to. De er
alle fladbuede med enkeltfals såvel ud- som indvendig. Tårnets østmur hviler på skibets vestre
gavltrekant (jf. s. 5506 og 5511 samt fig. 13). De
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østre, der er dækket af det nuværende skibs tag, er
tilmurede i indre murflugt (jf. fig. 13). Fra stokværket er adgang til skibets tagrum ad en stige op
over tårnets østmur.
Den oprindelige adgang til tårnets øvre stokværk kendes ikke, men en †overdør til en af
hvælvets lommer er sandsynlig.30
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Fig. 13. Skibets romanske vestgavl (s. 5506), gavlens forhøjelse (s. 5511) samt †glamhuller i tårnets østmur (s. 5513).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Romanesque west gable of the nave, heightening of the nave and †belfry lights in east wall
of tower.

Den søndre gavltrekant (jf. fig. 5 og 8a), der
nu har en glat kam, må oprindeligt have haft
kamtakker eller pinakler. Gavlfoden markeres på
usædvanlig vis af en dobbelt falsgesims, og gavlen, der bærer præg af ommuringer, er udsmykket
med tre højblændinger, hvoraf de to yderste har
tilnærmelsesvis spærstikformet øvre afslutning,
mens den midterste, der er falset, nu er fladbuet.
Den østre fals er uregelmæssigt opmuret med
en sideværts forskydning i omtrent halv højde.
I bunden to åbninger over hinanden, den nedre
med aftrappet overdækning og den øvre fladbuet.
Den nordre gavltrekant (jf. fig. 23 og 8a) har en
omtrentlig identisk udformning, dog er højblændingerne flankeret af to små, cirkulære blændinger. Den midterste blænding er nu erstattet af en
udvidet åbning med lige gennemløbende vanger,
og hvori klokken hænger (jf. s. 5555).

Fornyelse af skibet. Det nuværende skib har (jf. s.
5506) erstattet et tidligere skib af omtrent samme
dimensioner. Skibet er opført af teglsten og med
bælter af genanvendte granitkvadre, sokkelkvadre
og en enkelt vinduessålbænk, formentlig fra det
tidligere skib (jf. fig. 14), og over en delvist synlig
syld af kampesten. Allerede ved opførelsen har det
sandsynligvis været påtænkt at fortsætte byggeriet
østpå med et langhuskor (jf. ndf.), men man nøjedes formentlig med at dække sporene efter det
romanske skibs østhjørner, hvilket ses i form af en
ombygning af korets nordmur længst mod vest (jf.
fig. 6). Samtidig fjernedes triumfmuren efter alt at
dømme. Langmurene afsluttedes foroven med en
dobbelt falsgesims. En †dør i skibets nordside (jf.
fig. 8c) var profileret udadtil med tre false, hvoraf den yderste og den inderste var affaset og den
midterste afrundet. Den yderste fals løb op i et
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spidsbuet stik, der formentlig har udgjort et spejl
over en i øvrigt fladbuet åbning. Indadtil havde
døren en helstensdyb anslagsfals, der var bredest i
vestsiden, hvor dørfløjen må have været ophængt.
Døren er nu tilmuret i indre murflugt (jf. s. 5535)
og delvist ødelagt af en indblæsningsåbning fra det
nuværende opvarmningsanlæg. Endnu i slutningen
af 1800-årene var døren synlig som ud- og indvendig niche, blot tilmuret i lysningen (jf. fig. 8b).
Døren er gået ud af brug o. 1861, da våbenhusfunktionen blev flyttet til tårnrummet (jf. s. 5530).
Sydsidens to vinduer er senere indsat (jf. fig. 14
og s. 5530).
Et trappehus (jf. fig. 14) ved skibets sydvesthjørne er tydeligvis samtidigt med skibet, hvilket
bl.a. fremgår af murværkets afstribning med genanvendte granitkvadre. I skibets indre ses trappehuset som en skrå afskæring af hjørnet (fig. 20).
Bygningsdelen afsluttes foroven af et halvtag i
to afsæt, et lavere østligt i forlængelse af skibets
tagflade, om end med en lavere rejsning, og et
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højere vestligt, der griber omkring tårnets sydøsthjørne. Døren er fladbuet og leder ind til en
spindeltrappe med halvstens spindel, der er retkantet forneden og cirkulær foroven. Trapperummet overdækkes af et stigende tøndehvælv, muret
af løbere. Trappen udmunder foroven i klokkestokværkets sydøsthjørne længst mod syd i østmuren, hvor åbningen er vandret overdækket af
en planke. Bredden er indskrænket ved en senere
udmuring længst mod nord.
Skibet har med overvejende sandsynlighed været planlagt overhvælvet – hvilket især fremgår af
sydvesthjørnets skrå afskæring med kragbånd (fig.
20) – og meget tyder på, at denne overhvælvning
også gennemførtes.
Skibets hvælv, to fag ottedelte ribbehvælv i de
østre fag og et kuplet, ribbeløst hvælv i det vestligste, meget smalle fag, har retkantede halvstensribber og bæres af spidsbuede skjold- og gjordbuer, alle med et fremspringende led. Sydsidens
østre skjoldbue er tilpasset arkaden til sydkapellet

Fig. 14. Skibets sydsides vestlige del (s. 5514) samt trappehus (s. 5515). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Western part
of the south side of the nave, plus stairwell.
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Fig. 15. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of church looking west.

(s. 5519). I det vestligste hvælvs nordlige del spygatter af to sammenlagte tagsten. Skjoldbuerne,
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der kun er halvstensdybe, bæres af dobbeltfalsede
piller. Mod øst afsluttedes ikke, som forventeligt,
med en skjoldbue; i stedet er buen udformet som
en falset gjordbue med samme højde som skibets øvrige. Dette understreger, at man endnu

Fig. 16. Overgangen mellem skib og kor med respektive skjoldbuer og mellemfaldende udfyldningshvælv (s. 5517) set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Transition between nave and chancel with respective wall ribs and intervening filler vaults,
looking north.

Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 17. Overgang mellem korets og skibets hvælv (s. 5517) med sekundær spidsbuestik, der bærer skibets østgavl (s. 5526). Set fra koret, fra sydøst, Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Transition between vaults of nave and chancel with secondary relieving arch
bearing the east gable of the nave. Seen from the chancel, from the south east.

da forudsatte en fortsættelse mod øst (jf. ovf.).
Man må have indset, at den planlagte fortsættelse
ikke var umiddelbart forestående eller eventuelt
helt opgivet. I stedet opførtes en uregelmæssigt forløbende krum hvælvkappe, der forbandt

den nævnte østre gjordbue i skibet med den ved
triumfmurens nedrivning frilagte, lavere vestre
skjoldbue i koret (fig. 16-18). Det herved skabte
‘rum’ er væsentlig bredere i nord end i syd, hvilket er betinget af korets skæve placering i forhold
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Fig. 18. Overgang mellem korets og skibets hvælv (s. 5517) med, nu undermuret,
spidsbuestik, der bærer skibets østgavl (s. 5526). Set fra skibet, fra sydvest, Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Transition between vaults of nave and chancel with relieving arch bearing
the east gable of the nave. Seen from the nave, from the south west.

til skibet. En nært beslægtet udformning findes i
Grindløse Kirke (s. 5584).
Sydkapel. Allerede ved det senmiddelalderlige
skibs opførelse planlagdes et kapel mod syd ud
for dets østre fag. Dette fremgår af, at dette fags

søndre skjoldbue er væsentlig højere end skibets
øvrige og er sammenkomponeret med arkaden
til kapellet (jf. s. 5515 og fig. 22). Tilbygningen
(fig. 21-22, jf. fig. 5) er opført af munkesten og
med nogle genanvendte granitkvadre over en
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kun delvist synlig syld af genanvendte sokkelsten
og kampesten. Flankemurene afsluttes foroven af
en dobbelt falsgesims. Kapellets eneste vindue (jf.
fig. 21), der sidder midt i sydgavlen, er fladbuet og
falset og sidder i et spidsbuet spejl. Kapellets indre åbner sig mod skibet med en spidsbuet arkadeåbning (jf. ovf.). Rummet er overdækket af et
krydshvælv med retkantede halvstensribber, der
løber af i hjørnerne, og som foroven afsluttes med
en kvadratisk slutsten. Hvælvet har rektangulære
spygatter, et i hver lomme. I den nordlige del af
østvæggen er en fladbuet niche, 50×94 cm og 45
cm dyb, anbragt ca. 138 cm over nuværende gulv.
Nichens placering kan antyde tilknytning til et
†sidealter (jf. s. 5540). Midt i vestvæggen er en

Fig. 20. Skibets sydvesthjørne med inkorporeret trappehus (s. 5515). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Southwestern corner of the nave with incorporated stairwell.

Fig. 19. Skibets sydøsthjørne med spor efter ældre placering af prædikestolen (s. 5549). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The southeastern corner of the nave with
traces of the former placing of the pulpit.

bred, fladbuet niche, 198×152 cm og 28 cm dyb,
placeret ca. 53 cm over nuværende gulv.31
Den kamtakkede gavl med fire brede og høje
kamtakker og en toptinde har lidt over tagfodshøjde to savtaksfriser og yderst i hver side en lille,
cirkulær blænding. Herover en frise af aftrappede
romber. Omtrent midt i gavlen er en lille, fladbuet glug i et spidsbuet spejl. På begge dens sider en frise af kvadratiske blændinger, adskilt af
lodrette løbere og herover to aftrappede romber
i hver side. Gavltoppen prydes af et korset kors,
hvis øverste korsarm rager op i toptinden, og på
hver side af den nedre korsarm to savtaksfriser.
Et våbenhus (jf. fig. 23 og 30) opførtes ud for skibets norddør. Bygningen, der senere er væsentligt
ændret (jf. ndf.), er opført af tegl og havde relativt
høje flankemure (jf. fig. 8d, 23 og 70), hvoraf den
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Fig. 21. Sydkapellet (s. 5519) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The south chapel seen from the south.
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Fig. 22. Sydkapellets indre set mod syd. Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Interior of the south chapel looking
south.

vestre er nedskåret (jf. ndf.), mens den østre er
bevaret i fuld højde med en dobbelt falsgesims (jf.
fig. 24). En nu fladrundbuet dør i spidsbuet spejl
sidder noget forskudt mod vest i gavlen. Døren,
der er udvidet o. 1880, havde (jf. fig. 8c) en udvendig fals; såvel denne som spejlet med en affasning. På indersiden var ligeledes en fals. I østre
flankemur er en rest af et oprindeligt, fladbuet
†vindue i spidsbuet spejl (fig. 24). Vinduet er senere ændret i forbindelse med gennembrud af en
dør (jf. s. 5527). I våbenhusets indre var loftet placeret ca. ½ m over døråbningen, hvor der ses en
halvstens tilbagetrækning af murflugten (fig. 71),
mens et tilsvarende, lidt lavereliggende, har båret
det tilhørende bjælkelag. Herover har været et
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højt styrtrumsloft. Af den glatte gavltrekant mod
nord er kun lidt bevaret, og i dens østre del ses en
smal, rektangulær lyssprække. Ved en senere ændring blev våbenhusets vestre flankemur kraftigt
nedskåret til omtrent halv højde. Våbenhusfunktionen blev formentlig allerede o. 1815 flyttet til
tårnrummet (jf. s. 5512 f.), og i beskrivelsen af
kirken i den første kirkeprotokol 1861 omtaltes
våbenhuset blot som et tilbygget materialhus (jf.
s. 5534), der da stod uden loft.19
Nordkapel. Et kapel opførtes i nord ud for skibets
østligste del (fig. 25 og 30, jf. fig. 23). Det er opført
fortrinsvis af teglsten over en delvist synlig syld af
kampesten, men der indgår især i den nedre del og
på nordøsthjørnet en del genanvendte granitkvadre og sokkelsten. Våbenhusets østmur (jf. s. 5522)
indgår som kapellets vestmur og blev forhøjet til
omtrent dobbelt højde. Den østre flankemur afsluttes foroven med en dobbelt falsgesims. En dør

Fig. 23. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the north.
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Fig. 24.Våbenhusets østre flankemur med †vindue (s. 5523) samt †dør (s. 5522) set fra nordkapellet. Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Eastern flanking wall of the porch with †window and †door seen from the north chapel.

i nordmuren er nyere (jf. s. 5529). Omtrent midt i
østre flankemur er et oprindeligt, falset vindue (jf.
fig. 22 og 30, der tilnærmelsesvis er kurvehanksbuet. Yderligere en fals kan være borthugget ved
indsættelse af en senere trækarm (jf. s. 5530). På
begge sider af vinduet er høje, fladbuede nicher.
Nordgavlen har omtrent i midten et, nu tilmuret,
fladbuet vindue i spidsbuet spejl, der skærer op i
gavltrekanten (jf. fig. 23). Vinduet var dobbeltfalset såvel ude som inde (jf. fig. 8c). Også her er på
begge sider en fladbuet højblænding. Facadedekoration med nicher er beslægtet med de mere
velartikulerede dekorationer på nordkapellerne i
Skovby og Hårslev Kirker (Skovby Hrd.) samt på
et sakristi ved Kavslunde Kirke (Vends Hrd.).

Kapellets indre åbnede sig mod skibet med en
stor, spidsbuet åbning med halvandenstensstik, (jf.
fig. 72). Åbningen er tilmuret inden 1861.19 Forskellen i murtykkelse mellem de kraftige mure
i nord og øst og den væsentligt tyndere i vest
– den oprindelige østmur i våbenhuset – er i
kapellets indre udlignet med en dyb, spidsbuet
skjoldbue (fig. 24). En tilsvarende disponering af
sammenbygningen mellem et kapel og et ældre
våbenhus ses bl.a. i Fraugde Kirke (s. 3526, fig.
15). Kapellet har et samtidigt krydshvælv med
retkantede halvstensribber, der løber af i hjørnerne. Fra det tidligere styrrum over våbenhuset (jf.
ovf.) leder en falset fladbuet dør (fig. 26-27) ind
til den nordvestre lomme over kapellets hvælv.
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Døren er fortsat i brug og nås nu ad en 2019
opsat trætrappe, der har afløst en stige. Beslægtede adgange til loftsrum kendes f.eks. i Kolby
Kirke (DK Holbæk 2636) og Fraugde Kirke (s.
3524). Dørens placering forudsætter, at en skotrende mellem våbenhusets og kapellets sadeltage
har været højtsiddende.32
Gavltrekanten (jf. fig. 6, 8a, 23 og 30), der har
seks kamtakker og en bred toptinde, har etagedelt
dekoration. Gavlfodshøjden markeres af to sav-
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skifter, der skæres af ovennævnte spejl (jf. s. 5524);
herover seks fladbuede blændinger, dernæst en to
skifter høj båndblænding og herover en udsmykning med et korset kors. På begge sider af nedre
korsarm er en lav og en højere, fladbuet blænding; i sidstnævnte en lille åbning med aftrappet
øvre afslutning. På begge sider af øvre korsarm
en kvartcirkelformet blænding. Kapellets tagværk
kunne ved den dendrokronologiske undersøgelse
(jf. s. 5532) dateres til sidste fjerdedel af 1400-tallet.

Fig. 25. Nordkapellets østside (s. 5523). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The eastern side of the north chapel.
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Fig. 26-27. Overdøren til nordkapellets tagrum (jf. s. 5524). 26. Set fra våbenhuset. 27. Set fra kapellets tagrum.
Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Upper door to the loft of the north chapel. 26. Seen from the porch. 27. Seen from the loft
of the chapel.

Skibets østgavl forsvandt i forbindelse med nedrivning af triumfmuren (jf. s. 5514) og blev formentlig afløst af en midlertidig lukning. Efter opførelsen af kapellerne erstattedes denne af en tynd
muret gavl, der bæres af et bredtspændt, spidsbuet
stik med false til begge sider. Den er senere undermuret (jf. fig. 17-18). En tilsvarende konstruktion
er i Grindløse Kirke (s. 5584), ligesom der tidligere var en beslægtet i Bellinge Kirke (s. 3053).
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. Ved en synsforretning 1723 klagedes over, at
kirken var i meget dårlig stand; således nævnes,
at ‘vinden og det strenge vejr slider igennem de
åbne vinduer på begge sider, også på præsten, når
han står på prædikestolen. Hvis kirken ikke i tide

må nyde sin tilbørlige reparation, er en stor skade
og ruin derpå’.21
Der udtryktes 1881 ønske om, at der anbragtes
luger for glamhullerne i tårnets gavle. Da kirkens
klokke var ophængt i det ene glamhul, burde her
i stedet anbringes en jalousi.33 Dette var endnu
ikke udført ved synet 1891, men må være gjort
umiddelbart herefter, da der 1892 påtaltes, at lugerne ikke sluttede tæt til muren, hvorfor der
skulle udspækkes her.19 Ved kirkesynet 1889 forefandtes kirken ‘vel vedligeholdt’.19
Af menighedsrådets forhandlingsprotokol 1919
fremgår, at man da havde overvejelser om at opføre et nyt ligkapel på kirkegården i stedet for
fortsat at anvende nordkapellet til dette formål.27
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To år senere blev der foreslået opførelse af et
nødtørftshus på kirkegården (jf. s. 5505), omdannelse af begravelseskapellet til et »virkeligt Kapel«
med forandring og fornyelse af den ‘nuværende
indgang’ (jf. s. 5523), idet det ‘nuværende materialkammer’ (jf. s. 5534) planlagdes fuldstændigt
fjernet. Der planlagdes yderligere forhandlinger
herom året efter.27 Da man 1923 havde fremlagt
en helhedsplan for de planlagte arbejder, omfattede de en bibeholdelse af ligkapellet i det nordre
kapel, men med en ny dør hertil i nordgavlen (jf.
s. 5529) og indretning af nødtørftshus i det gamle
våbenhus. Den kongelige bygningsinspektør J.
Vilh. Petersen, der 22. maj 1923 af Kirkeministeriet var blevet bedt om at udtale sig om projektet,
sendte den 10. juli en skrivelse, der kraftigt frarådede at gennemføre det. Han skrev bl.a. ‘Efter de
aktstykker og tegninger, som jeg har fået forevist,
synes jeg ikke, at planerne stemmer overens med
»Kirkens oprindelige Arkitektur«. Det ville være
»Synd« at forstyrre den »smukke senmiddelalderlige Gavl« ved anbringelsen af et dørhul lige
under gavlvinduet og kun adskilt fra dette ved et
smalt murbælte. Kapellet bør reserveres en senere
udvidelse af kirken, og det har oprindeligt også
været i åben forbindelse med den. Fra senmiddelalder til nyere tid har kirken og tilbygningerne
dannet »en regelret Korskirke«. Jeg kan heller ikke anbefale, at man bruger den lave, senmiddelalderlige tilbygning på kapellets vestside til latrin,
pissoir m.v. Når der henvises til lignende brug
af tilbygninger andetsteds, således f. eks. i Sankt
Hans Kirke i Odense, så halter sammenligningen
efter min mening, da der her er tale om vandklosetter og ikke »Stinkpotter« af den art, der
her er tale om. Tilbygningen her er tillige også
så lav, 1,78 m til tagskægget, at døren, der tænkes
etableret på dens vestlige side, kun kan blive 1,50
m., og gulvet i bygningen måtte da sænkes med
30-40 cm, og det vil medføre etableringen af et
forsænket indgangsparti med et par trin, egnet til
at samle regnvand’. J.Vilh. Petersen mente endvidere, at lighus og nødtørftshus burde holdes væk
fra kirkebygningen, og han henviste til en fri placering på kirkegårdens østre ende, hvor der var
en stor mødding. Lighuset kunne dog også placeres isoleret, øst for kirken i dennes længdeakse og
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skudt ud over hegnet ind på naboens mark, som
sikkert kunne erhverves til formålet. Ministeriet
tilsluttede sig hans opfattelse.19 31. aug. samme
år udtalte J. Vilh. Petersen sig om et fornyet forslag, der var fremsendt, ifølge hvilket ligkapellet i
det nordre kapel opretholdtes, og der opførtes et
nødtørftshus på kirkegården. Han kunne tilslutte
sig projektet, idet der ikke blev foretaget nogen
ændringer af kapellets ydre. Han ønskede dog, at
gulvet i kapellet burde lægges af hårdtbrændte
mursten udfugede med cementmørtel, og der
burde anbringes en gulvbrønd, så gulvet kunne

Fig. 28. Nordkapellets nordmur set fra kapellets indre
med †vindue (s. 5524) samt sekundær dør (s. 5529).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – North wall of north
chapel seen from the interior of the chapel with †window and
secondary door.
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udskylles. Ved en skrivelse af 12. sept. godkendte
ministeriet projektet med indretningen af et ligkapel i kirkens nordre korsfløj efter de direktiver,
som fremgik af J. Vilh. Petersens bemærkninger
af 31. aug. 1923. Samtidig godkendtes opførelsen
af et nødtørftshus i kirkegårdens sydøstlige hjørne.19 I juli året efter godkendte menighedsrådet,
at begge projekter kunne udføres.19
Ved kirkesynet 1927 blev der ytret ønske om, at
det nordøstlige hjørne af koret udstyredes med et
nyt jernanker, og året efter gjaldt det det sydøstlige hjørne.19 1929 påbegyndtes en større restaurering, som fortrinsvis foretoges i kirkens indre
(jf. s. 5539).27 I efteråret 1939 blev muren mellem
tårnrummet og skibet fornyet, og der blev indsat
nye fløjdøre (jf. s. 5553).19
Kirkens nuværende gulve i kor, skib, sydkapel
og det gamle våbenhus er af røde teglsten, lagt
skiftevis i bygningens længde- og bredderetning, i

stolestaderne og inden for alterskranken bræddegulve. I tårnrummet gule teglsten lagt i rummets
bredderetning og i nordre kapel gule teglsten lagt
skiftevis i bygningens længde- og bredderetning.
Alle gulve er formentlig i vid udstrækning fra en
større indvendig istandsættelse 1951.34
†Gulve. Sognets fattige klagede 1723 over gulvene i stolestaderne, idet ‘gulvet på mange steder
er borte og opbrudt’.21 I indledningen til kirkens
protokol 1861 oplyses blot, at gulvet i hele kirken
var af brændte sten, og i den tilhørende inventarliste, at der var træskamler i stolestaderne, hvorunder der var stengulv.19 Året efter meddeltes
ved synet, at gulvet mellem knæfaldet og alteret
skulle omlægges med fjæl,35 og ved synet 1867 at
gulvet i koret burde omlægges, og nye sten anbringes, hvor de eksisterende var grønne.19 Dette
blev næppe gennemført, da oplysningen gentoges
ved synet 1872.36 1882 skulle gulvet i tårnrum-

Fig. 29. Kirken set fra syd. Foto o. 1920(?). I Klinte Sogns Lokalhistoriske Arkiv. – The church seen from the south.
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Fig. 30. Skitse af nordkapellets og våbenhusets nordgavle. J. Vilh. Petersen o. 1890. I
privateje. Foto i NM. – Sketch of the north gable of the north chapel and porch.

met omlægges ‘af nyt’.36 1884 påtaltes, at gulvene
under stolene burde renses for det ‘grønne’ og
rettes op, hvor det var sunket,19 og 1885 skulle
en smule gulv i ligkapellet omlægges med mursten.33 Blandt en række planlagte udgifter 1914
omtaltes gulv inden for knæfaldet og i kor og
gange samt gulv under stolene, uden at dette blev
nærmere præciseret.27
Døre. Ved synet 1862 omtaltes, at døren i vest
skulle gøres både bredere og forhøjes.19 Dette var
ikke udført året efter, hvor synet ønskede, at den
straks skulle gøres ½ alen bredere.19 Ændringen
er gennemført før 1888 (jf. fig. 8c og 8e). Den
er nu en fladbuet åbning med en halvstensfals på
indersiden.
1923 var der et stort ønske om at etablere en
adgang udefra til nordkapellet (jf. s. 5527), der i al
fald siden midt i 1860’erne var adskilt fra skibet
ved en mur (jf. s. 5524), og hvor indgangen var

igennem det gamle våbenhus’ østmur (jf. s. 5523).
Kongelig bygningsinspektør J.Vilh. Petersen modsatte sig kraftigt dette ønske.22 Der blev genansøgt
1932, men heller ikke denne gang blev ansøgningen imødekommet.37 Da der endnu engang i
1953 blev ansøgt,19 blev projektet, udarbejdet af
arkitekt Axel Jacobsen, efter nogle tilretninger endelig i 1954 godkendt. Kongelig bygningsinspektør K. Lehn Petersen udtalte i den forbindelse, at
han ‘tvunget af omstændighederne’ accepterede
en dør i kapellets nordgavl, men foreslog en anden løsning end den af Axel Jacobsen foreslåede.
Lehn Petersen udtalte: ‘Nogen anden løsning kan
jeg ikke foreslå, når menighedsrådet fortsat ønsker
af beholde ligrummet i denne tilbygning, og hvad
der er fuldt ud rimeligt ikke længere vil have adgang dertil gennem kedelrummet. Men jeg beklager, at den smukke og kraftigt virkende gavl skal
brydes af det nye dørhul, der samtidig i forbindelse
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med de overliggende blændinger deler denne omkring en lodret midterlinje. Efter en undersøgelse
på stedet skal jeg foreslå, for at modvirke denne
deling noget, at det nye dørhul i alle tilfælde ikke
gives samme bredde som den overliggende blændings yderfals (som foreslået af arkitekt Jacobsen),
men derimod som dennes inderfals …’.38
Våbenhusets dør er efter o. 1880 (jf. fig. 8c og
8d samt 71) udvidet i bredden ved borthugning
af anslagsfalsen.
Vinduer. Kirkens vinduer i kor og skib blev fornyet i 1880’erne. 1886 nævnes, at projektet forelå,
men at arbejdet endnu ikke var tilendebragt (fig.
31-32).33 I koret er nu to ‘romanske’, smigede,
rundbuede vinduer (jf. fig. 9 og 74), der blev indsat i væsentligt større, ældre åbninger (jf. ndf.). De
har blyindfattede, rombeformede ruder. I skibets
to vestre fag blev samtidigt indsat spidsbuede vinduer med en fals udadtil og smig indadtil. I disse
og i søndre kapels vindue er blyindfattede rombeformede ruder og to vandretliggende sprosser
af stangjern. Tårnets sydvindue og nordkapellets
østvindue har trækarme og rammer. Dette var tilfældet allerede 1861.19

†Vinduer. I kirkeregnskabet for 1669/70 omtales indsættelse af tre nye vinduer og reparation af
kirkens øvrige.39 Af indførslen i kirkeprotokollen
1861 fremgår, at kirken havde fem vinduer med
trækarme, dvs. formentlig i koret, skibet og sydkapellet, samt et i nordkapellet og et i tårnet.19
Dette var uændret o. 1880 (jf. fig. 8a-f), hvor
opmålingerne viser samme fordeling. Koret og
skibet havde da brede, dobbeltsmigede, kurvehanksbuede vinduer. I koret ses disse endnu i det
indre omkring de nuværende vinduer (jf. fig. 74),
men de udvendigt er forsvundet i flankemurens
forhøjelse.
Tagværker. Der er bevaret middelalderlige tagværker over kor, skib, tårn og begge kapeller.
Korets tagværk består af seks fag med et hanebånd og lodrette spærstivere i spærsko. Hanebåndene er bladet fra vest, øvrige samlinger er tappet.
Tagværket er nummereret med stregnumre fra vest
mod øst i såvel nord- som sydsiden. Korets tagværk kunne ved den dendrokronologiske undersøgelse (jf. s. 5532) dateres til o. 1422-23, hvilket
vel kan svare til tidspunktet for korets ombygning
(s. 5510) og med en eventuel reparation o. 1453.

Fig. 31. Opstalt af sydfacade med forslag til nye vinduer (s. 5530). 1:300. Opstalter af korets
syd- og nordfacader med forslag til nye vinduer. Ca. 1:190. Tegnet af J.Vilh. Petersen 1888.
I NM. – Elevation of south facade with proposal for new windows and elevations of south and north
facades of the chancel with proposal for new windows.
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Fig. 32. Forslag til nyt vindue i korets sydside (s. 5530). 1:50.Tegnet af J.Vilh. Petersen 1888. I NM. – Proposal
for new window in the south facade of the chancel.

Tårnets tagværk (fig. 33) består af fem – gamle
– spærfag med to hanebånd og krydsbånd, der
krydser nedre hanebånd og er bladet med hageblad på sydsiden, flere med trænagler med stort
hoved (jf. fig. 34). Der er lodrette spærstivere,
tappet i spær og bindbjælker. Der er sekundære
– nye – ekstra spinkle spær midt imellem hvert
spærfag. Tagværket er nummereret i vest fra
nord mod syd med stregnumre på sydsiden. Der
blev udtaget to prøver til dendrokronologisk
undersøgelse (jf. s. 5532), men de kunne ikke
dateres.
Skibets tagværk (fig. 35) består af 15 spærfag. Det
vestligste er helt fornyet og er uden for nummerordenen. De følgende 11 spærfag fra vest, hvoraf
spærfag 1 er rykket lidt mod øst, formentlig da
det nye, vestligste blev indsat, har to lag hanebånd
og krydsbånd, der skærer nedre hanebånd; de er
bladet fra vestsiden med hageblad. Der er lod-

rette spærstivere i spærsko. Tagværket er nummereret fra vest med stregnumre i nord og trekanstik
på en linje i syd (jf. fig. 36-37). Herudover ses i
nordsiden af 2. fag et tømmermærke af form som
et S (jf. fig. 75), hvis nærmeste parallel findes i
Assens Kirke (s. 2509), og i 4. fag et indridset cirkelslag med en indskrevet, seksbladet roset (jf. fig.
36). Det 10. spærfag er helt udskiftet med samme
type som sydkapellets (jf. ndf.), delvis i fyr. 9. spær
og spærstiver i syd udskiftet i fyr. De sidste tre
spærfag i øst et system for sig, der i princippet
er magen til de vestre, men bærer præg af mange
ændringer, og men nummerering i uorden. Ingen af de udtagne prøver til dendrokronologisk
undersøgelse (jf. s. 5532) kunne dateres.
Sydkapellets tagværk består af fem fag med to
hanebånd og krydsbånd, der skærer begge hanebånd; der er skråstivere mellem nedre hanebånd
og spær samt korte, let skråtstillede spærstivere i
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Fig. 33. Tårnets tagværk (s. 5531) set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Roofing of the tower looking north.

spærsko. Hanebåndene er tappet, øvrige samlinger bladet med hageblad på nordsiden.Tagværket
er nummereret fra syd med stregnumre på nordsiden, og det er stærkt suppleret af fyr og med en
hel del ældre, genanvendt tømmer.
Nordkapellets tagværk består af fem fag med to
hanebånd og krydsbånd, der skærer nedre hanebånd; der er relativt korte spærstivere i spærsko.
Hanebånd og spærstivere er tappet, øvrige samlinger bladet på nordsiden med hageblad. Tagværket er nummereret med stregnumre fra nord.
Det kunne ved den dendrokronologiske undersøgelse (jf. ndf) dateres til o. 1473-75 og med en
eventuel udskiftning o. 1495.
Våbenhusets tagværk. Våbenhuset (jf. s. 5520) har
pulttag op imod kapellet og har nogle spær af
formentlig genanvendt eg, resten fyr.
Klokkestolen, der er placeret ved glamhullet i
nordre gavltrekant, er nyere, af fyr.

Dendrokronologiske undersøgelser. Der er i 2019
udtaget i alt 14 boreprøver af egetømmer i tagværkerne over kor, skib, nordre kapel og tårn.40 Af
de fire prøver fra korets tagværk (jf. s. 5510) kunne
tre dateres, to til o. 1423 og én til o. 1453. Ingen
af de fire prøver fra skibets tagværk (jf. s. 5531)
kunne dateres. Af de fire prøver fra det nordre kapels tagværk (jf. ovf.) kunne tre dateres, en til o.
1475, en til o. 1483 og en til o. 1495. De to prøver
fra tårnets tagværk (jf. s. 5531) kunne ikke dateres.
Tagbeklædningen er overalt tegl, senest fornyet
med håndstrøgne vingetagsten over koret, nordkapellet og det gamle våbenhus 1975 og sydkapel, skib og tårn 1980.41
†Tagbeklædning. Allerede ved biskop Jacob Mad
sens visitats 1590 var alle tagflader af tegl.18 Ved
en synsforretning 1631 påtaltes, at der da manglede ca. 600 tagsten, der var blæst af,4 og igen
1718 manglede mange tagsten.21
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Fig. 34. Tårnets tagværk med store trænagler (s. 5531) set mod nordvest. Foto Arnold Mikkelsen
2020. – Roofing of the tower with large treenails, looking north west.
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Fig. 35. Skibets tagværk (s. 5531) set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Roofing of the nave looking east.

Ligkapel. Det er ikke klart, hvornår det nordre
kapel er afskilret fra skibet med en mur og taget
i anvendelse som ligkapel, men det omtales som
sådan ved den første indførelse i kirkens protokol
1861, hvor det også nævnes, at det er adskilt fra
skibet med en mur.19 Adgangen til kapellet var
igennem det gamle våbenhus (jf. s. 5520) ad en
vandret overdækket dør i kapellets vestre flankemur (jf. fig. 24).
Materialhus. Det tidligere våbenhus (jf. s. 5520)
er før 1861, muligvis allerede ved våbenhusfunktionens flytning til tårnrummet o. 1815 (jf. s.
5523), inddraget til materialrum.19
Farveholdning. Ved et syn 1884 omtaltes, at
kalkhvidtningen på korets udvendige sider burde
fjernes, så kampestenene ‘står rene i cementfuger.
Dog skal det ikke være højere, end at kampestenene forsat danner en vandret linje’.19
Kirkens nuværende opvarmning er luftvarme og
er fortsat placeret i et afskilret fyrrum i den sydlige del af det middelalderlige våbenhus/mate-

rialerummet (jf. ndf.) med indblæsning gennem
skibets nordmur.
†Opvarmning. Ved synet 1886 foreslog præsten
på menighedens vegne, at der blev opstillet en
kakkelovn i kirken. Synet bestemte, at den bedst
kunne stå i skibets nordvestre hjørne med skorsten op gennem tårnet i overensstemmelse med
ministeriets cirkulære af 15. sept. 1884.19 Den er
dog næppe opsat her, men i stedet i skibets nordøstre hjørne, idet der her ses såvel kakkelovn som
skorsten (jf. fig. 29 og 41) og en skorsten, der
går op igennem skibets tagryg på en opmåling
fra 1888 (jf. fig. 8c). I forbindelse med kommissionsforretningen ved kirkens planlagte overgang
til selveje bemærkedes, at der burde tages hensyn
til flere nyanskaffelser, der var særdeles påtrængende, herunder en ny kakkelovn.27 Ved synet 1921
blev det besluttet, at kakkelovnen skulle udskiftes, og i regnskabet for 1921/22 er udgiften til en
ny kakkelovn anført.19 Allerede 1927 planlagdes
denne udskiftet med et nyt varmeapparat med
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indfyring i nordkapellet,22 og i 1928 blev planerne godkendt af ministeriet.27 Anlægget, som
var en støbejernskalorifer, var placeret i det gamle
våbenhus (jf. s. 5520). 1. dec. 1961 brød anlægget sammen og nødvendiggjorde en midlertidig
installation af et varmeanlæg. Dette, en oliefyret
kalorifer med centrifugalventilator m.m., placeredes på den gamle kalorifers plads. Ved slutningen
af fyringssæsonen 1961/62, hvor anlægget havde
fungeret tilfredsstillende, søgte menighedsrådet
om godkendelse af den som en endelig installation og fik efterfølgende tilladelsen.Til fuldførelse
af den permanente installation blev tillige indrettet et særskilt fyrrum i en afgrænset del af materialerummet, hvor anlægget var opstillet (jf. fig.
69a-c og s. 5534).41 I forbindelse med planer 1994
om en gennemgribende istandsættelse af kirkens
indre omtaltes også et muligt nyt varmeanlæg.19
Belysning. Ifølge menighedsrådets forhandlingsprotokol 1923 anbefalede rådet, at der blev installeret elektrisk lys i kirken.27 Kirkeministeriet
godkendte projektet i en skrivelse af 2. juli 1924,
og ved kirkesynet 25. juli samme år anførtes, at
der ville blive indlagt elektrisk lys.19 De elektriske
ledninger i ‘våbenhuset’, dvs. tårnrummet, skulle
1929 oliemales og forsynes med et træunderlag.37
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Fig. 37. Tømmernummer i skibets 8. fag, i sydsiden (s.
5531). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Timber number
in the 8th bay of the nave.

Et fortov nævnes 1862, da det skal gives et større
fald udad.19 1883 omtaltes, at der da burde brolægges omkring kirken med et passende fald udad i en bredde på 1½ alen med rendesten med
fornødent fald, så vandet kunne udledes.19 Nu
ligger der en bræmme piksten langs med murene.

Fig. 36. Tømmernummer og ornament i skibets 4. fag, i nordsiden (s. 5531). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Timber number and ornament in the north side of the 4th bay
of the nave.
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Fig. 38. Ung mand med pagehår og bredskygget hat. Fragment af kalkmaleri o. 151530 på søndre kapels østvæg (s. 5536). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –Young man with
pageboy haircut and broad-brimmed hat. Fragment of wall painting c. 1515-30 on east wall
of south chapel.

KALKMALERIER
Der blev 2004 konstateret kalkmalerier i koret og i
sydkapellet. Ældst var en stor figurativ udmaling fra
senmiddelalderen på sydkapellets østvæg, som nu står
delvist afdækket.

Skt. Olavs legende(?), o. 1515-30.42 Den store udmaling, der formentlig har prydet hele sydkapellets
østvæg, er overvejende udført med rødt og gråt;
desuden også grønt. Den er kun delvist afdækket
i en række afgrænsede felter (jf. fig. 22), men flere
detaljer peger tilsammen på, at der kunne være tale
om scener vedrørende den norske helgenkonge
Skt. Olav, om end selve hovedpersonen ikke er
udpeget.43 Udmalingen ligger på kapellets ældste
kalklag. Den har måske haft funktion som sidealterudsmykning (jf. †sidealter(?) s. 5540).
Skt. Olavs sejlads og troldestriden(?). Øverst mod
syd (fig. 39) ses to master med lodretstribede
sejl og udkigstønder, muligvis tilhørende ét og
samme skib. Th. ses antagelig land i form af sten
og græs eller siv, mens et snoet skaft rettet mod
skibet måske er en del af en trolds slagvåben, idet
trolde hyppigt ses placeret her i afbildninger af
troldestriden.44

Mens Olavs sejlads er velkendt i en dansk sammenhæng,45 er de følgende foreslåede motividentifikationer usædvanlige:
Skt. Olavs sjælegave(?). Under det ovennævnte
motiv og mod nord ses brystpartiet og hovedet
af en ung mand med pagehår (fig. 38). Han er
iført rød dragt med firkantet halsudskæring og
bredskygget hat. Højre hånds pegefinger peger
skråt opad mod højre og antyder muligvis en
forbindelse til en person længere mod højre. Af
sidstnævnte ses kun noget rød dragt og venstre
hånd, der holder en pengepung. Der kunne være
tale om en sjælden afbildning af Olav, der før det
for kongen fatale slag ved Stiklestad giver midler
til forbøn for de fjender, der måtte falde.46
Omvendelsen ved messen(?). Sydligst ses en messefejring: To hænder tilhørende en præst holder
en korsprydet hostie op foran en krucifiksfigur.
De kirkelige rammer fremgår endvidere af to
rundbuede vinduer. Identifikationen af motivet
er usikker, men der kunne eventuelt være tale om
Olavs omvendelse i England.47
Pilgrimme ved Olavsskrinet i Nidaros(?). Nogenlunde midt på væggen forneden ses en fornem
kvinde i rød kjole med pufærmer og firkantet
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halsudskæring samt hårnet og blød hat. Hendes
hænder er samlet foran brystet og holder måske
en åben bog. Detaljer th. herfor er blevet tolket
som hvide ben tilhørende et menneske på en seng
eller i en grav, ligesom fragmenter længere mod
syd er blevet foreslået at tilhøre enten arkitektur eller måske en grav eller sarkofag.48 Der kan
dermed muligvis være tale om en fremstilling af
pilgrimsfærd til Olavs grav i Nidarosdomkirken,
et motiv, der f.eks. er afbildet på Olavsaltertavlen
i Stralsunds Nicolaikirke.49
Nordligst på væggen ses endvidere en blomst,
løsrevet fra enhver sammenhæng.
†Eftermiddelalderligt kalkmaleri. En †kalkmalet
præsterækketavle fra 1684 beskrives i en indberetning 1707 fra sognepræst Rasmus Pedersen
Brun (jf. epitafium s. 5556), der selv må have
bestilt maleriet. Tavlen var malet på korets nordmur med ‘sorte små bogstaver (antagelig fraktur)
inden for en sortmalet liste’: »Dette opschrefvet
A(nn)o 1684/ Hr. Hans N(ielsen) døde 1565/
Hr. Niels Bang, udi sin alders 76 og embedis 50
Aar, døde d 25 Novemb(e)r A(nn)o 1608/ Hr.
Hans Nielsen Bang døde d 3 Maij A(nn)o 1636/
Hr. Hans Jacobsen døde d 7 Septemb(e)r A(nn)
o 1678/ Mag: Rasmus Pedersen Brun fød i Tor-
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kildstrup Prestegaard paa Falster d 16 jun: A(nn)o
1641 blef her Præst d 17 Novemb(e)r: XXV.Trin:
1678«.50 Måske har Rasmus Pedersen Brun ved
en fejl anført tavlens placering på korets nordmur, eller også har der muligvis været en fortsættelse på sydmuren, hvor der 2004 blev konstateret et kalkmalet skriftfelt, som dateredes til ‘sidst i
1600-tallet eller begyndelsen af 1700-tallet’. Det
ca. 95×80 cm store felt var malet med gråt og
flankeredes muligvis af søjler. Derover fandtes
en grå baldakin med sorte konturer og foldekast. Skriftlinjerne var indridsede med 2,5-3 cm’s
mellemrum, men af indskriften var kun bevaret
svage spor efter en lysegrå farve på mørk bund.
Maleriet blev atter overkalket.48
Et lidt yngre †draperi fandtes på sydkapellets
østvæg omkring sognepræst Rasmus Pedersen
Bruns epitafium fra 1710 (s. 5556). Det var udført
i gråtoner med sorte konturer og omgav epitafiet
i 60-85 cm’s bredde. Farvelaget blev 2004 konstateret over det nu delvist afdækkede sengotiske
maleri (ovf.).48
En †kalkmalet dekoration bag altertavlen, udført med limfarve, trængte 1878 til reparation,
men blev 1883 fundet ‘smagløs’ og derefter sandsynligvis overhvidtet.33

Fig. 39. Skt. Olavs sejlads og troldestriden(?). Fragment af kalkmaleri o. 1515-30 på
søndre kapels østvæg (s. 5536). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Saint Olave’s boat race
and the troll battle(?). Fragment of wall painting c. 1515-30 on east wall of south chapel.
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Fig. 40. Indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking south east.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste genstand er en romansk døbefont prydet af arkader. Alterkalken fra 1588 med genbrugt, senmiddelalderligt skaft har indskrift, som tyder
på, at den oprindeligt må være anskaffet til den østjyske
Engum Kirke. En alterbordsforside med udsmykning i
fladsnit hidrører formentlig fra tiden o. 1600. Alterstagerne må ifølge regnskaberne være anskaffet 1635.
Dåbsfadet, et drevet messingarbejde fra o. 1650, er antagelig nederlandsk. Den illusionistiske altertavle fra
1781 er signeret af maleren Niels Poulsen Dahlin, der
har leveret en række beslægtede tavler til andre fynske
kirker. Prædikestolen i empirestil hidrører antagelig fra
en hovedistandsættelse 1820. Også en pengeblok må
regnes til denne tid. To pengebøsser og fire salmenummertavler stammer fra tiden o. 1850. Klokken er støbt
1864 af M. P. Allerup, Odense. Den københavnske
kandestøber Johan Lorentz Buntzen har 1888 leveret
en dåbskande af tin. En armstol til præsten er anskaffet
1895/96, og en servante o. 1900. Tre lysekroner blev

ophængt 1916/17. Stolestaderne fra 1929 er tegnet af
arkitekt V. Møller Jørgensen. Et kirkeskib tilkom 1930,
mens en syvstage skænkedes af menighedsrådet 1934.
En oblatæske af tin er udført 1940 af guldsmed Anton
Rasmussen, Odense. Orglet med fire stemmer er bygget 1965 af Th. Frobenius & Sønner. En messehagel
(nr. 1) er købt o. 1970 i en spansk paramentbutik, mens
en anden (nr. 2) er udført 1993 af Jette Nevers. Senest
tilkommet er en præsterækketavle fra 2004.
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret fremstår lyst,
ikke mindst på grund af de lyse grå og blågrå stolestader, mens alterbord og prædikestol træder frem med en
lys olivengrøn hovedfarve. Farvesætningen er fra 1968
og skyldes kirkemaler Ingolf Røjbæk.19
En senmiddelalderlig, trefløjet højaltertavle med
treenighedsfremstilling (†altertavle nr. 1) stod endnu
på alterbordet ved Jacob Madsens visitats 1590, da biskoppen også omtalte †præste- og degnestole. På samme tid stod døbefonten i skibets østende, antagelig i
nord, over for en †prædikestol (nr. 1) i kirkens sydside.
Mellem 1590 og 1595 blev denne prædikestol enten
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Fig. 41. Indre set mod øst. Foto o. 1920. I Klinte Sogns Lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking east.

ombygget til en †lektorieprædikestol eller kasseret til
fordel for en ny prædikestol af denne type. †Lektorieprædikestolen var sammenbygget med et antagelig
nyt †korgitter. 1633 opsattes atter en ny †prædikestol
(nr. 2), prydet med evangelistrelieffer. Mellem 1590
og 1669 blev den førnævnte †altertavle nr. 1 udskiftet med en anden senmiddelalderlig †altertavle (nr. 2),
hvis midtskab viste en Rosenkransmadonna, og hvis
sidefløje fremstillede helgenlegender. 1781 lod kirkens
ejere, Lauritz Lindegaard til Jerstrup (1721-96) og hustru Dorothea Friderica Ebbesen (1749-93), den førnævnte †altertavle nr. 2 udskifte med den nuværende.
1819 udtalte synsmænd om inventaret, at træværket
var gammelt og af forskelligt udseende. Året efter blev
kirkens indre underkastet en hovedistandsættelse.51 Da
blev den nuværende alterskranke og antagelig også
prædikestolen opsat ligesom nye enkle †stolestader af
en type, der også fandt anvendelse i andre af den daværende kirkeejer Constance Henriette Frederikke von
Knuth-Gyldensteens i alt 12 kirker.Ved istandsættelsen
blev inventaret bemalet med en lysegrå ‘perlefarve’,

der imidlertid blev erstattet af egetræsådring 1870.19
1917 opsattes et †orgel på et †pulpitur i vestenden.
1929 forestod arkitekt V. Møller Jørgensen en istandsættelse: Nye stolestader blev opsat og inventaret nystafferet med rødt som hovedfarve.27 Et svampeangreb
i koret nødvendiggjorde en istandsættelse 1951 ved
arkitekt Axel Jacobsen.52 Alterbordet blev renoveret og
dets forside blotlagt, mens der også opsattes et muret knæfald. Af de forudgående forhandlinger fremgår
desuden, at man samtidig overvejede at udskifte altertavlen med et simpelt trækors.27 1968 fik inventaret
som nævnt nye farver på nær prædikestolen, hvis farveholdning først tilpassedes 2004.

Alterbordet er et panelværk, 177×58 cm, 110 cm
højt. Forsiden (fig. 42) med udsmykning i fladsnit er fra o. 1600, mens rammeværket, kortsiderne og bordpladen er fra 1951. Forsidens tre
højrektangulære fyldinger prydes af arkader. De
tre bueslag kantes af stiliseret æggestav i forskellig
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udformning. De to nordligste har derudover kvaderbånd, og deres svikler udfyldes af trekløvere,
mens det tredje fag har beslagværk og i sviklerne
akantus. Søjlerne på toskansk base bærer karnisprofilerede bladkapitæler, og skafterne er inddelt
i skiftevis glatte og snoede segmenter. Fyldingerne indrammes af glatte profillister, forneden
er dog blot skråfas. De lodrette rammestykker er
udskåret som slanke balustre, der krones af akantusbladskede. Frisen er gennemløbende og todelt,
den øvre del med beslagværksornament og derunder nedhængende akantusblade. De nye, glatte
kortsider har hvert et fyldingsfag med todelt, glat
frise. Bordet er malet olivengrønt med to lysegrå
nuancer på rammeværk og lister. Alterbordet blev
1868 flyttet væk fra østmuren for at give plads til
en †præstestol.19 Det blev ombygget og nymalet
1951. I den forbindelse har man måske afrenset en
ældre staffering ‘i laserede rødbrune og mørkegrå
farver’, der muligvis stammede fra 1600-tallet.53
†Alterklæder omtales tidligst 1818, da et rødt
klæde var ‘ormeædt’. I dets sted anskaffedes 1820
et nyt af sort Manchesterfløjl.54 Senere fandtes et
klæde af karmoisinrødt uldfløjl med gule frynser, som 1865 var falmet og antagelig udskiftedes
nogle år efter.19 Ved kirkesynet 1885 fremsattes
ønske om et nyt klæde med kanter og kors af
ægte guldbrokade.33 Det seneste klæde fra 1921,

af fløjl, blev kasseret ved blotlæggelsen af alterbordsforsiden 1951.55
Alterdug, nyere, hvid, med kniplingsbort fra
1996, udført af Elly Rasmussen, Nørreby.56
En †alterdug var 1718 ‘forfalden’.21 1823 fandtes
en hvid dug med frynser,57 og 1861 en af hvidt
linned med kniplinger.19 1892 anskaffedes en
dug fra Wessel & Vett (Magasin du Nord), København.57
†Sidealter(?). En niche i sydkapellets østvæg (s.
5520) antyder eksistensen af et †sidealter, jf. også
kalkmaleri s. 5536.
Altertavlen (fig. 43) fra 1781 er et illusionistisk
panelmaleri udført af Niels Poulsen Dahlin (o.
1720-85), der har leveret flere tavler af samme
type. Den er anskaffet af kirkeejerne Lauritz Lindegaard og hustru Dorothea Friderica Ebbesen.
Tavlen fremtræder uovermalet.58
Det glatte panel af nåletræ, ca. 350×270 cm,
har udsavede sider og topstykke.59 Bemalingen
er ifølge konservator Karin Vestergaard Kristiansen udført med olie og lasurfarve i dækkende og
lagvist opbyggede farvelag på en meget sparsom
eller måske ingen grundering.60 Den består af en
perspektivisk arkitekturillusion i marmorerede
grå og rødlige toner som indramning af stor- og
topfeltsmalerier af henholdsvis Gravlæggelsen og
Den himmelfarende Kristus.

Fig. 42. Alterbordsforside, o. 1600 (s. 5539). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion table frontal, c. 1600.
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Fig. 43. Altertavle, 1781, med illusionistisk bemaling, signeret af Niels Poulsen Dahlin (s. 5540, jf. fig. 44). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1781, with illusionistic paintwork, signed by Niels Poulsen Dahlin (cf. fig. 44)

Den arkitektoniske indramning omfatter et
tredelt storstykke stående på et højt postament,
hvis fremspring bærer fire glatte frisøjler med tilnærmelsesvis korintiske kapitæler. Mellem hvert
søjlepar står grisaillemalede figurer, henholdsvis

Håbet med bog og anker (tv.) og Sejren i form
af en kriger med sværd og palmegren. Det rektangulære storfeltsmaleri indrammes af påsat
te,
glatprofilerede pyntelister. Storfeltsmaleriet, Grav
læggelsen (fig. 45), 120,5×82,5 cm, er signeret i
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nedre højre hjørne (fig. 44): »N: Dahlin pincit
(sic)« (N. Dahlin malede). Scenen er placeret i
en udhugget, gråbrun klippegrav, gennem hvis
åbning man ser to tomme kors på den grønne
Golgatahøj. Ud over Josef fra Arimatæa og Nikodemus, der holder Jesus’ legeme, ses Johannes og
to af Maria’erne. Der har ikke kunnet påvises et
direkte forlæg. Under frisens fremspring hænger
rocaillekonsoller med blomsterguirlander. Topfeltsmaleriet viser Kristus med sejrsfanen, svævende
i en skybræmme. Det indrammes af akantusblade
og volutbøjler med bladornament, der bærer en
forkrøppet topfrise med guirlander. Yderst flankerer urner med godronnerede låg. På topgavlen
indrammer svejfede volutter Det altseende øje. Postamentet har indskrift med forgyldt fraktur og
antikva på sort bund, indrammet af laurbærblade
mellem rosetter: »Vi ere altsaa begravne med ham
ved Daaben til Døden, paa det at, ligesom Christus er opreist fra de Døde ved Faderens Herlighed, saa skulle vi og vandre i et nyt Levnet. St:
Pauli Rom. Cap6v4.« (Rom. 6,4). Frisen har på
tilsvarende vis: »Saa bliver da Troe Haab Kjerlighed, disse tre, men størst iblandt disse er Kjerlighed. St: Pauli 1ste Brev; Corinth. Cap. 13 v 13.«
(1 Kor. 13,13).
Diminutive vinger forneden på storstykket har
rokokokartoucher med datering af tavlen »Anno

Fig. 44. Signatur »N: Dahlin pincit«, for Niels Poulsen
Dahlin (o. 1720-85), detalje af altertavlen fra 1781 (s.
5540, jf. fig. 43). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Signature “N: Dahlin pincit”, for Niels Poulsen Dahlin (c. 172085), detail of altarpiece from 1781 (cf. fig. 43).

1781« og initialer, henholdsvis »LLGr.« (tv.) og
»DFE« for kirkeejerne Laurids Lindegaard og
hustru Dorothea Friderica Ebbesen.61
Med signaturen på storfeltsmaleriet er altertavlen et sikkert værk af maleren Niels Poulsen
Dahlin (o. 1720-85). Han er blevet tilskrevet en
gruppe bevarede fynske illusionistiske rokokoaltertavler, hvis andre eksemplarer findes i Verninge
(s. 3233), Østrup (s. 4968), Hjadstrup, som han
dog blot har nystafferet (s. 5006), Ejlby (Skovby
Hrd.) og Rørup (Vends Hrd.). Dertil skal med
sikkerhed regnes en forsvundet altertavle i Melby
(Skovby Hrd.) og måske en ligeledes tabt altertavle i Stenstrup (DK Svendborg 2144).62 Røruptavlen fra 1758, der formentlig er den ældste af
Dahlins tavler, præges af en mere vilter rokokostil
end de senere værker, hvoraf tavlerne i Klinte og
Ejlby er de yngste kendte sammen med den forsvundne tavle i Melby. De tre sidstnævnte er alle
udført 1781 på bestilling af Jerstrups ejere, Laurids Lindegaard og Dorothea Friderica Ebbesen.
Dahlin, der på dette tidspunkt var bosiddende
i Burskovhuse i Nørre Sandager Sogn (Skovby
Hrd.),63 kan måske have inddraget en eller flere
af sine sønner i arbejdet.64
Tavlen er restaureret 1859 af J. P. Holst, 1906 af
J. P. C. Holst og 1951 af G. Scheffmann, ifølge en
malet indskrift fra 1951 på bagsiden.
†Altertavler. 1) En senmiddelalderlig, trefløjet
altertavle havde treenighedsfremstilling, sandsynligvis i form af en Nådestol eller Nådefader, dvs.
Gudfader siddende eller stående med et krucifiks
eller sønnens legeme i armene.65 Tavlen omtaltes af Jacob Madsen ved visitatsen 1590: »Tafflen
Skarn met Trefoldighets Billed«.18 Den er måske
kasseret kort efter 1631, da det forlød, at kirken
havde stort behov for en altertavle, da den kun
havde ‘et gammelt stykke’ med to låger for, ‘som
mere beskæmmer kirken end det sirer og pryder.’4 Det kan dog ikke udelukkes, at omtalen
1631 gjaldt en anden tavle (†nr. 2, ndf.).
2) En senmiddelalderlig trefløjet tavle med en
Rosenkransmadonna i midtskabet, flankeret af
Skt. Acacius og legenden om de 10.000 martyrer i nordre sidefløj og Skt. Ursula og de 11.000
jomfruer i sydfløjen. Den blev kronet af et krucifiks. Alt var udført som billedskærerarbejde.
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Fig. 45. Gravlæggelsen, altertavlens storfelt (s. 5541, jf. fig. 43). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Burial of Christ, large panel of altarpiece cf. fig. 43).

Tavlen beskrives i en præsteindberetning 1707,
der af billedindholdet kun identificerer Maria
med Jesusbarnet og krucifikset, men i øvrigt giver en omhyggelig registrering.
Skabet var knap 160 cm højt og det kronende
krucifiks ca. 125 cm højt.66 I midten af tavlen
stod Maria med barnet på den højre arm og en
frugt mellem venstre hånds tommel- og pegefin-

ger.67 Hun stod i en solgisel (‘rundt omkring billedet lange træstykker, ligesom stjerner eller solstråler’). Deromkring fandtes rosenkransen (‘en
del stykker træ, ligesom små åbne kroner eller roser’) med Kristi gennemnaglede fødder og hænder (‘to små hænder, en ved hver side af hovedet
og to små fødder neden til, en på hver side’).50
Det sidste af Kristi fem sår, det gennemstukne
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Fig. 46. Alterkalk 1588, med senmiddelalderligt skaft (s. 5545). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chalice, 1588, with Late Medieval stem.

hjerte, er uomtalt, men må oprindeligt have været der.68 I den nordre fløj fandtes en ligeledes
skåret (‘udgravet’) fremstilling af Acacius og legenden om de 10.000 martyrer.69 Relieffet viste
et klippefremspring, hvorfra to personer kastede
to andre ud over afgrunden, hvor fire nøgne ofre
allerede var spiddet på grenene af et udgået træ.70
Neden for bjerget sad ‘en i papistisk præstedragt
med en åben bog i hånden’, formentlig Acacius i
bispedragt.71 I den søndre fløj stod Ursula og de
11.000 jomfruer, sidstnævnte repræsenteret ved
10 mindre kvindeskikkelser fordelt på hver side
af hende.72
Tavlen, der ikke omtales før 1707, kan tidligst være opsat på højalteret efter 1590 (jf. †nr.
1), men muligvis først efter 1631, da synsmænd
nævnte et ‘stort behov’ for en ny altertavle.4 Det
er dog muligt, at synets omtale vedrører Ma-

riatavlen. Tavlen må enten have stået som sidealtertavle i kirken, trods Jacob Madsens tavshed
herom, eller være overtaget fra en anden kirke.73
Den må under alle omstændigheder være opstillet inden 1669, da Rasmus Pedersen Bruun blev
sognepræst, idet det kan udledes af hans præsteindberetning 1707, at den stod der før hans tid.74
Ved en synsforretning 1718 blev det anført, at
‘et lille, gammelt ornament’ på altertavlen ‘var så
brøstfældigt, at ingen vidste, hvad det betød’.21
Tavlen er i en senere tid blevet sat i forbindelse
med Skt. Olufs Kilde (s. 5503), vistnok tidligst
af L. S.Vedel Simonsen, der var af den opfattelse,
at figuren i ‘papistisk præstedragt’ (dvs. Acacius)
repræsenterede kildehelgenen Olav.75 Som det
fremgår af den ovenstående beskrivelse af altertavlen, er der dog ingen ikonografisk sammenhæng mellem altertavlen og Olav.
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Altersættet består af en kalk fra 1588 med genbrugt, senmiddelalderligt skaft og en ny disk.
Kalken (fig. 46) er 21 cm høj og har sekstunget fod drevet op i en pyramidestub. Fodpladen
er smal, og standkanten har omløbende kuglestav mellem hulled. Foden bærer et 4,5 cm højt
støbt krucifiks med et skriftbånd, hvis »INRI«
uden tvivl er graveret af den samme hånd, som
har udført en versalindskrift langs tungernes kant.
Denne har romber som skilletegn og kantes af
stik: »Denne kalck och desk lod Her Niels Tamsen och Iever Tamsen giørre af kierkens bekostening 1588«. Det sekskantede skaft er senmiddelalderligt.76 Både foroven og forneden har siderne
graverede minuskler (på skraveret baggrund). De
kan dog ikke tydes, da skaftet ved genanvendelsen er blevet delvist skjult, mens enkelte minuskler desuden er gennemboret af nitter. Knoppens seks rudebosser bærer ligeledes graverede
minuskler på skraveret baggrund: »Ihecvs«, dvs.
Jesus. Derimellem er glatte, ryggede bladtunger
samt påsatte prydelser i form af kvindebuster,
mandshoveder samt fugle, henholdsvis to af hver
(fig. 47-49). Prydelserne er loddet på, formentlig
ved skaftets genanvendelse 1588.76 Fra denne tid
hidrører antagelig også skaftets øvre hulkelled og
det nedre profilled med triglyfsmykket platte og
karnis. Det glatte bæger er fra 2000 og udformet
som det forrige, sekundære bæger, men har tillige
hældetud.77 På hældetuden og indvendig i foden
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findes stempler for guldsmed Jørgen Dahlerup,
Hørsholm, og sterlingsølv.78 Ældre stempler findes ikke. Disken er ny, 14 cm i tværmål, helt glat
og uden stempler, mærker eller indskrift.
Navnene i alterkalkens indskrift, præsten Niels
Thomsen og Iver Thomsen, kan ikke forbindes
med Klinte eller andre fynske sogne.79 Derimod
var en Niels Thomsen 1588 sognepræst i det
sydøstjyske sogn Engum, hvor en Iver Thomsen
1611 tilmed var kirkeværge (DK Vejle 1964).80
Alterkalken kan da muligvis have tilhørt Engum
Kirke og være kommet derfra, da Anders Rosenkrantz til Tirsbæk (†1740) lod anskaffe et nyt
altersæt (DK Vejle 1958-59). Guldsmed Jørgen
Dahlerup forestod 2000 en istandsættelse af kalken (jf. ovf.).81
†Altersæt. Jacob Madsen omtaler 1590 en forgyldt kalk og disk,18 måske samme dele, der nævnes i et inventarium 1646.82
Oblatæske, af tin, udført 1940 af guldsmed Anton Rasmussen, Odense.19 Æsken er cylindrisk,
10,5 cm i tværmål og 4 cm høj. Låget har graveret cirkelkors og æskens sider omløbende indskrift med store, graverede og skyggelagte versaler: »Klinte Kirke 1940«. Et sidestykke findes i
annekskirken Grindløse (s. 5597). En †oblatæske
anskaffedes antagelig 1868.19
†Alterkander. 1) Omtalt 1861, formentlig af tin
(‘jernkomposition’) med sort lakering og forgyldte kors.19 Den skulle 1868 lakeres udvendig

Fig. 47-49. Alterkalkens senmiddelalderlige knop med sekundære mands- og kvindebuster samt fugle, antageligt
påloddet 1588 (s. 5545, jf. fig. 46). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Late Medieval knob of chalice with secondary male
and female busts as well as birds, presumably soldered on in 1588 (cf. fig. 46).
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og forgyldes indvendig.19 1885 var den ‘sprækket’
og skulle udskiftes.36 2) 1885, af porcelæn, anskaffet fra Bing og Grøndahl, København.57
†Vinskummeske, 1887, af sølv, udført af guldsmed Lars Rasmussen, Bogense.57 Antagelig et
sidestykke til skeen i Lunde (s. 5057) m.fl.
†(?)Sygesæt, 1808, formentlig udført af Odenseguldsmeden Thorn Henrichsen Schiellerup (o.
1744-1820) og skænket af kirkeejeren Constance
Henriette Frederikke von Knuth-Gyldensteen
(1772-1827).83 Den 15,5 cm høje kalk havde cirkulær fod med aftrappet standkant, cylinderskaft
med spidsoval knop og fire skarpkantede ringe.
Det udkragede bæger havde stik under mundingen. Tre stempler på standkanten: mestermærket »TS«,84 liljemærke for Odense by og årstal
»1808«. Øverst på bægeret fandtes prikgraveret
skriveskrift: »Givet af Grevinde Knudt Gyldensteen til Klinte og Grindløse Sogne«. Disken, 9 cm
i tværmål, havde stik yderst på fanen og samme
stempler som kalken. En oblatæske af sølvplet
havde et tværmål på 5 cm, en højde på 1,7 cm
og hængslet låg. Et tilhørende futteral af læderbetrukket træ med for af vaskeskind havde pålimet
seddel med teksten »Grindløse og Klinte grevinde Knuth Gyldensteen«.22

Fig. 50. Alterstager, antageligt fra 1635 (s. 5546). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, presumably
from 1635.

Fig. 51. Messehagel nr. 2, udført 1993 af Jette Nevers,
Hasmark (s. 5547). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Chasuble no. 2, made 1993 by Jette Nevers, Hasmark.

En †vinflaske af tin, der rummede omtrent en
liter, nævntes 1646.82
Alterstager (fig. 50), formentlig anskaffet 1635,
under hvilket år kirkeregnskaberne nævner, at
der beholdtes 122 mark ‘til lysestager, tagsten og
anden kirkens nødtørft at indkøbe’.82 De 30,5
cm høje malmstager har høj fod i tre afsæt, lavstammet skaft med ring- og hulled samt dyb lyseskål med karnisprofil. Aftagelige flade og cirkulære indsatser til lyseskålene er sekundære. De to
‘malmlysestager’ nævnes 1814.51
To små †alterstager af jern omtaltes 159018 og
senest 1631.4
Syvstage (‘Titusstage’), 37,5 cm høj, skænket
1934 af menighedsrådet i anledning af indsættelsen af en ny sognepræst.19
†Alterbøger. 1651 anskaffedes en Christian IVbibel fra 1632-33 (‘en af sl. Christian 4. bibler in
folio’).82 Den omtales ikke i inventariet 1861.19
†(?)Alterbordskrucifiks, skænket 1935 af gårdejer
Mads Peder Madsen og hustru Anna Marie Madsen, Nørreby.19

KLINTE KIRKE

Messehagler. 1) O. 1970, anskaffet fra paramentbutikken Casa Bochaca i Barcelona, Spanien.
Den er af damaskvævet grøn silke med plantemønster og applikerede borter med kors og
blomster i orange og grønt. Brystet har en lodret bane med liljekors i firpas, broderet med gult,
ryggen har tilsvarende broderi arrangeret i korsform, i korsskæringen dog Jesusmonogram. 2)
(Fig. 51), 1993, udført af Jette Nevers, Hasmark.85
Den hvide hagel af hør har lodrette blå og gule
striber samt gult broderi på bryst og ryg.
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†Messehagler. 1) Omtalt 164682 og muligvis igen
1718 som ‘forfalden’.21 2) 1820, af sort fløjl med
guldkors.54 Måske den samme, der ifølge inventariet 1861 havde kant og kors af sølvbrokade.19
3) 1865 anskaffedes en rød messehagel, så kirkens
tekstiler havde samme farve.19 Den var falmet
1882.19 4) 1883, antagelig rød, erhvervet gennem købmand Christen Samson i Bogense.57 5)
1893, af rødt silkefløjl med kant og kors af ægte
guldbrokade, købt fra Wessel & Vett (Magasin du
Nord), København.8

Fig. 52. Koret set mod øst med hvælv (s. 5506), altertavle (s. 5540) og alterskranke
(s. 5548). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chancel, looking east, with vaulting, altarpiece
and altar rails.

5548

SKAM HERRED

Alterskammel, nyere, med lysegrå bemaling og
tilsvarende uldbetræk.
†Alterskammel, omtalt 1814,51 antagelig den
samme, der 1861 var betrukket med rødt bomuldsfløjl og kantet med gule silkefrynser.19
†Altertæppe, 1937, syet af ‘en kreds af damer fra
sognet og enkelte udensogns’. Tæppet var lysegråt med mørkegrå kors og felter med Jesusmonogram i gyldne og brune farver på blå bund.19
Alterskranke (jf. fig. 52), 1820,51 tresidet med to
korte hjørnepartier. De tætstillede balustre er udformet som glatte søjler med enkle base- og kapitælled samt kannelerede mavebælter. Balustrene har lysegrå bemaling ligesom den sekundære
hylde til særkalke, håndlisten er sortblå. Knæfaldet af kantstillede røde teglsten er muret 1951 og
har hynder med lysegråt uldbetræk.34 Alterskranken må fra første færd have stået med en perlegrå
bemaling.51 1861 var knæfaldet betrukket med
sort skind.19 Året efter var der behov for at gøre
knæfaldet bredere.19 1869 blev skranken muligvis
flyttet mod vest som følge af alterbordets flytning

Fig. 53. Romansk døbefont, med arkademotiv (s. 5548).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque font with
arcade motif.

(jf. s. 5540) kort forinden.19 Et tømret knæfald
måtte 1951 kasseres pga. svampeangreb.34
†Alterskranke, kasseret 1820.51
Døbefont (fig. 53), romansk, af arkadetypen, 76
cm høj, bestående af tre stykker granit. Foden, af
finkornet mørkegrå granit, er keglestubformet.
Over dens nedre, glatte del løber tovstav og 14
småfelter, der adskilles af snosøjler, tilsyneladende
uden bueslag. Skaftet udgøres af en kraftig tovstav,
udført af en mere grovkornet stenart. Kummen
af rød- og sortkornet granit har en diameter på
blot 58 cm. Siderne prydes af 12 arkader med
snosøjler, hvorover løber en spinkel tovstav. Kummens nedre del er konisk. Fonten tilhører en lille
nordfynsk gruppe af arkadesmykkede fonte, der
også tæller eksemplarer i nabosognet Grindløse (s.
5598), Lunde (s. 5059) og Marslev (s. 4339).86 Der
ses enkelte lyse farvespor efter bemaling, mens
rustrøde spor under mundingen formentlig hidrører fra fastgørelsen af et †fontelåg (ndf.).
Fonten stod 1590 i skibets østende: »Fonten
neder for Choret«.18 Den skulle 1883 ‘befries for
sin overmaling, så den oprindelige farve kommer
frem’.33 Afrensningen var dog ikke grundig nok,
og året efter blev den atter underkastet behandling.87 På dette tidspunkt stod fonten måske på et
podium, idet det blev anført, at (den ikke videre
høje font) skulle ‘sænkes og opstilles på et fast
fundament’.19 Den er nu opstillet nordligt under
korbuen.
Dåbsfad (fig. 54), o. 1650, formentlig et nederlandsk arbejde, 45,5 cm i tværmål. Fadet har geometrisk udsmykning i drevet, punslet og graveret
arbejde. I bunden ses en cirkelindskrevet syvoddet stjerne, hvorfra der udgår kuglestave. Herom
en krans af halvrosetter, en bort med mandelformede bukler mellem perlesnor og yderst bølgeornament. De to sidstnævnte elementer gentages
på fanen, der har ombukket kant. På bagsiden synes at være graveret ejermærker(?) (fig. 76), måske initialerne »W« og »M(?)«. Fadet har nære paralleller i Fovsing og Estvad (DK Ringkøbing 2342
og 2654). Det er tidligst omtalt i kirken 1861.19
To reparationer på bagsiden er udført 1904.19
Dåbskande, 1888, af tin, stemplet »L. Buntzen«
under bunden for den københavnske kandestøber
Johan Lorentz Buntzen.88 Den 25 cm høje kande
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Fig. 54. Dåbsfad o. 1650, antageligt nederlandsk (s.
5548). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish, c.
1650, probably Netherlandish.

har cirkulær, hulkelprofileret fod, keglestubformet korpus og udkraget hals med kuppelformet,
hængslet låg, hvis profilknop er fornyet. Den har
talrige sidestykker, bl.a. i Odense Vor Frue (s. 1103
fig. 107). †Dåbskande, omtalt indirekte 1887 forud
for anskaffelsen af den ovennævnte.36 Et †håndklæde ved fonten omtales 1861.19 Et †fontelåg nævnes
i inventariet 1823 (jf. døbefont).57
†Korgitter, opsat mellem 1590 og 1595, da biskop Jacob Madsen omtalte det som »Traller for
Choret«. Det bar en †lektorieprædikestol (jf.
†prædikestol nr. 1).18
Prædikestol (fig. 55), i empirestil, antagelig fra
hovedistandsættelsen 1820.89 Kurvens fire fag adskilles af trekoblede rundstave, og de rektangulære
fyldingsfelter har tæt lodret rifling og hjørnerosetter. Over det svagt fremspringende postamentled (med sekundær karnisliste) løber en bort af
konkave tunger. Foroven afslutter en tredobbelt
falsgesims over hulkel. Der er ingen lydhimmel.
Stolen er opstillet i skibets sydøsthjørne på en
polygonal sokkel med glatte fyldinger fra 1929
og med opgang fra koret ad en ligeløbstrappe
med udsavede mæglere, ligeledes fra 1929. Bemalingen har olivengrønt som hovedfarve og dertil
lysegråt og forgyldning. Prædikestolen var måske
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fra første færd opstillet i skibets sydside mellem
1. og 2. fag (jf. fig. 41).90 Dens oprindelige farveholdning var lysegrå, hvad der endnu var tilfældet
1861 (‘prædikestolen er oliemalet i perlefarve’).19
Den blev senere malet i en mørkere gråtone.60
En ‘uformelig’ †læsepult blev 1884 udskiftet
med en mindre.19 En malet mæanderbort prydede postamentet indtil 1929 (jf. fig. 41). Dette
år blev stolen flyttet til sin nuværende placering
efter en istandsættelse, der omfattede tilføjelse af
en profilliste på postamentet, ny underbygning
og opgang samt ny farvesætning med rødt som
hovedfarve og detaljer i lysegråt og forgyldning.60
Soklens fyldinger fornyedes 1951.37 Den nuværende bemaling er udført 2004.60
En prædikestolsbeklædning af lysegråt læder dækker også den nyere læsepult.
†Prædikestolsbeklædninger. Stolens overkant fik
1865 sin første beklædning, i rødt svarende til det
daværende †alterklæde. Det ‘vanlige betræk’ (omtalt 1884) blev fornyet flere gange siden.91
†Prædikestole, 1) Omtalt 1590, da den stod
ved ‘den søndre side’ af skibet eller korbuen.18
Få år senere blev kurven enten flyttet og opsat
som en †lektorieprædikestol på tværs af korbuen eller måske helt udskiftet med en ny stol
af denne type. †Lektorieprædikestolen, der var
sammenbygget med et †korgitter, omtales tidligst
af biskop Jacob Madsen, der prædikede på den
1595: »prædiket selffuer aff Prædikestolen; er nu
flyt[tet] tuert offuer for Choret, met Traller for
Choret«.18 †Lektorieprædikestolen er senest omtalt 1631 som en gammel prædikestol stående på
et forrådnet pulpitur, som skjulte både alteret og
præsten, så folkene i kirken ikke kunne se dem.4
Den kasseredes to år senere (jf. ndf.).
2) Med dateringen »1633« og relieffer af de fire
evangelister med deres symbolvæsener. I postamentfelterne læstes med versaler (‘latinske bogstaver’): »Lader Guds ord boe rigeligen iblandt
eder i ald visdomb Colos: 3« (Kolos. 3,16), efterfulgt af årstallet »1633«.50 Prædikestolen kendes
fra en præsteindberetning 1707, da den stod mellem koret og det søndre kapel.50 Den kan muligvis have taget skade af utætte vinduer, der 1723 i
hvert fald generede ‘præsten, når han står på prædikestolen’.21
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Fig. 55. Prædikestol, antageligt fra 1820 (s. 5549). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit,
probably from 1820.
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derpå, var faldet plat ned til jorden, og stolene
gået udi stykker’. Endelig anførtes, at det ikke
var en mulighed at sætte sig på gulvet, da dette
mange steder var borte og opbrudt.21 1815 blev
to stolestader flyttet derhen, hvor indgangen fra
våbenhuset tidligere havde været.51 I forbindelse
med istandsættelsen 1820 opsattes 48 nye stolestader i skib og kapel.54 Gavlene var enkle med
lisenagtigt fremspring mellem et højt sokkelparti
(med fremspringende hulkelliste) og en flad afslutning over falsgesims (jf. fig. 41). De havde sidestykker i andre af Gyldensteens kirker (f.eks.
Nørre Højrup s. 5403). Flertallet af stolene havde smalle plankeryglæn. De seks forreste stole
havde låger og to af dem desuden brede ryglæn.
Samtlige stole havde træskamler.8 Stolene blev
malet 1905 og atter 1925, dvs. kun fire år før de
kasseredes.19

Fig. 56. Armstol til præsten 1895/96 (s. 5552). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Armchair for parson 1895/96.

Stolestader (jf. fig. 40), 1929, tegnet af arkitekt
V. Møller Jørgensen.92 De 119 cm høje gavle står
på et smalt, falset fodstykke og har lav trekantfronton med hjulkors i fladt relief. Frisen kantes
af glatte profilled og prydes af konkave tunger,
der efterligner prædikestolens. Ryggene består af
tre sammenføjede profilbrædder. Rækken i skibets sydside har forpanel med rektangulære fyldinger og opstander i stil med gavlene. Gavlene
har lysegrå bemaling med detaljer i olivengrønt
og lysebrunt, ryggene er lyst blågrå. Stolene var
oprindeligt opstillet med 16 i nordrækken og 13
i sydrækken, samt 2×7 i søndre kapel. Nordrækkens fem østligste stader blev fjernet 1951 og
står nu i ligkapellet.27 Bræddeklædte †vægpaneler blev fjernet 1939 og erstattet af lave og enkle
gavle.19
†Stolestader. Sognets fattige klagede 1723 over,
at der ofte manglede stole, når de kom til kirke.
Desuden var mange af stolene så brøstfældige,
at man ikke turde sætte sig på dem: ‘Så at en
del, når de undertiden har efter sædvane sat sig

Fig. 57. Pengeblok, o. 1800 (s. 5552). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Poor box, c. 1800.
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†Præste- og degnestole. 1) Omtalt ved biskop
Jacob Madsens visitats 1590: »Skrifftestoel oc
Degne[stoel]«.18 2) 1820,51 beskrevet 1861 som
‘to aflukkede stole med fjælegulv’ i koret.19 De
blev forlangt fjernet ved kirkesynet 1862, hvad
der skete seks år senere.19 3) 1868, en præstestol
indrettet bag altertavlen; degnen fik samtidig
plads i et af de østligste stolestader.19
Armstol til præsten (fig. 56), anskaffet 1895/96,19
af lakeret eg. Benene har kugle-, cylinder- og terningled. Ryggen er svejfet og tager afsæt i balusterled ligesom de vandrette arme med kuglehåndtag. Ryg, sæde og armlæn er betrukket med
lysebrunt læder, som har rudemønster med kors
og små firpas. I koret.
Servante, anskaffet 1903 fra Wiggo Alstrup, en
91 cm høj blikcylinder på løvepoter, med låge og
grå bemaling.57 Står i nordkapellet.
To løse bænke i tårnrummet er formentlig tegnet af arkitekt Axel Jacobsen 1951. †Løse bænke.
1823 og 1861 stod der fire løse bænke i koret og
to i tårnrummet.8
Løse stole fra Findahls Møbelfabrik (model Fri
da), af bøg med sædebetræk af sort kunststof.
†Løse stole, Børge Mogensens J 39 (folkestolen).
Et indmuret †skab blev fjernet ved istandsættelsen 1820.51

Pengeblok (fig. 57), o. 1800, 101×21×21 cm, af
udhulet egetømmer med forside af én planke.
En jernkappe foroven har tragt til pengeindkast.
Blokken er sikret med fem omløbende jernbånd.
Lågen er hængslet til to af disse og har lås til
én nøgle foruden yderligere låsetøj i form af et
overfaldslukke af jern til en hængelås. Træet står
blankt, smedejernet med sort bemaling. Blokken
er formentlig omtalt 1818.51 Den stod i koret
indtil 1956, da den blev istandsat og opstillet på
sin nuværende plads i tårnrummet.37
To pengebøsser, o. 1850, af blik, 16×14×11 cm.
De er ovale med lodrette sider og let hvælvede
låg, der har ét pengeindkast med tragt og øsken til
hængelås; lysegrå bemaling. Ophængt på de vestligste stolegavle. De omtales 1861 som ‘to bøsser til de fattiges kasse’.19 En †pengetavle nævnes
1823.57
Udvendige dørfløje. 1) O. 1700-1800(?), i våbenhuset, en rundbuet plankedør, 192×124 cm. Fløjen, der består af fire lodrette planker samlet med
to vandrette revler, har yderbeklædning af diagonale brædder med fire vandrette smedejernsbeslag,
der har henholdsvis split- og lancetformede ender.
Bemalingen er rød, smedejernet sortmalet. Der er
måske tale om den ‘jernbeslåede fløj’, som 1861
sad i tårnets vestfacade, hvor man to år senere øn-

Fig. 58-59. †Orgelpulpitur, 1917. 1:150. Målt og tegnet af Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen Arkitekter 1963.
58. Snit set mod nord. 59. Plan. – †Organ gallery, 1917. 58 Section looking north. 59. Plan.
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Fig. 60. Indre set mod vest. Foto o. 1920. I Klinte Sogns Lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking west c. 1920.

skede at anbringe en højere og bredere dør (jf. nr.
2).19 Under alle omstændigheder synes fløjen at
være sekundært tilpasset våbenhusets bredde.
2) Formentlig o. 1863,19 i tårnets vestfacade, en
fladbuet plankedør, 233×150 cm. Fløjen består af
smalle planker samlet med krydsende og vandrette revler. Den er hængt i to smedede gangjern.
Bemalingen er rød på ydersiden og grå på indersiden.
3) 1954 eller nyere,93 i nordkapellets nordfacade, en plankedør samlet med fastboltede revler.
Rød bemaling på begge sider.
Indvendig dørfløj mellem tårnrum og skib (jf.
fig. 15), 1939, en rektangulær dobbeltfløj med
2×4 kvadratfyldinger, tegnet af arkitekt Axel Jacobsen, Odense.19 Den er bemalet i to lysegrå
nuancer.
†Dørfløje. Udvendig i våbenhuset (‘materialhuset’) og trappehuset (‘til tårnet’) sad 1861 ‘glatte

døre’, dvs. brædde- eller plankedøre.19 Indvendig
mellem tårnrum og skib fandtes 1861 en ‘glat
dør’, måske den bræddedør, der blev kasseret
1939.19
Orgel (jf. fig. 15), 1965, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby og Horsens, med fire
stemmer, ét manual. Disposition (C-g3): Rørfløjte 8', Principal 4', Gedakt 4', Gemshorn 2'.
Opstillet på gulvet i skibets nordvesthjørne med
østvendt facade og spillebord. Orgelfacaden er
tegnet af Ebbe Lehn Petersen.22 Facaden, som er
forsynet med fløjdøre, er delt i tre rektangulære
felter, hvoraf det centrale er en smule højere end
de andre. Bemalingen er lysegrå.
†Orgel (jf. fig. 60), 1917,19 bygget af Th. Frobenius & Co, formentlig med fire stemmer og
svarende til orgelbyggerens værk i Grindløse
(s. 5608). Der modtoges et fælles tilbud om to
identiske orgler til disse to kirker.34 Opstillet med
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sydvendt spillebord og østvendt facade på et samtidigt †pulpitur i skibets vestfag. Facaden var tredelt med hævet trekantsgavl over midtpartiet og
flankerende vasespir. Såvel de svagt fladbuede pibefelter som postamentets fyldingsfag flankeredes
af kannelerede pilastre.
†Orgelpulpitur (jf. fig. 58-60), 1917, tegnet af
arkitekt N. P. Jensen, Odense.27 Det var opstillet
vestligst i skibet på otte træstolper. Brystningen
havde syv fyldinger mellem kannelerede pilastre,
hvoraf de fem centrale fag var fremskudt og båret
af konsoller. Fjernet 1965.
Fire salmenummertavler (jf. fig. 72), o. 1850, oprindeligt til kridtskrift (jf. fig. 41), men fra 1925
til hængecifre i fire rækker.94 Tavlerne, 77×53 cm,
er glatte og har svejfet afslutning med hul til ophængning. De svarer til salmenummertavlerne i
Grindløse (s. 5609), som dog har profilkant. Bemalingen er lysegrå med tværdelende sort streg.
En tavle har desuden sortmalet fraktur: »Daab«
og »Nadver«. Omtalt 1861, da der fandtes fem
tavler.19

Tre †salmenummertavler nævnes i inventariet før
og efter istandsættelsen 1820.54
Præsterækketavle, 2004,95 højrektangulær med
hulkelramme, 133×78,5 cm. Navne på præster
siden reformationen er anført med sort skriveskrift på lysegrå bund, rammen er forgyldt. Ophængt i tårnrummet.
†Præsterækketavle, o. 1700 (se †kalkmaleri s.
5537).
Tre lysekroner (jf. fig. 40), 1916/17.19 To kroner
i skibets to østligste fag har otte s-svungne arme
i én krans, stamme med kugleled, pyntearme
med refleksblomster og hængekugle med profilknop. Den tredje krone i søndre kapel har 2×6
s-svungne arme, balusterstamme og lille hængekugle med profilknop.
Ti væglampetter, o. 1924,19 i barokstil med to ssvungne arme (jf. fig. 74).
Kirkeskib (fig. 61), 1930, »Erna«, en tremastet
fuldrigger, med rigning, skorsten, motorskrue og
patentankre. Mellem mastetoppene er anbragt
en radioantenne. Galionsfiguren er en mandsbu-

Fig. 61. Kirkeskibet »Erna«, bygget 1930, formodentlig af Adolf Hunnika Pedersen (s.
5554). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church ship “Erna”, built in 1930, probably by
Adolf Hunnika Pedersen.
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Fig. 62. Klokke, 1864, støbt af M. P. Allerup, Odense (s. 5555). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Bell, 1864, cast by M. P. Allerup, Odense.

ste med foldede hænder. Skibets navn er skåret
med versaler i agterspejlet. Skroget er malet hvidt
og brunt. Modellen formodes at være bygget af
Adolf Hunnika Pedersen (jf. Grindløse s. 5609).96
Den blev ophængt i kirken 193094 og er nu opsat
på nordvæggen i skibets østfag på to knægte af
træ.
En †ligbåre nævnes i inventariet 1823.57
Klokke (fig. 62), 1864, støbt af M. P. Allerup,
Odense, diameter 78,5 cm.97 Om halsen løber en
mæanderbort kantet af pyntelister og derunder
støberindskrift med versaler: »Omstøbt af M. P.
Allerup …«. Indskriften er svært tilgængelig ligesom versalindskriften på legemet, ifølge hvilken

støbningen blev bekostet af kirkeejeren Johan
Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen. Ophængt
i let svejfet slyngebom af eg i klokkestokværkets nordre glamhul, hvor den også hang 1881.19
Automatisk ringning siden 2007.22
†Klokker. 1) Afgivet ved klokkeskatten 152829, da dens vægt ‘med al jernfang’ blev opgjort til
2 skippund og 6 lispund (ca. 368 kg).98 2) Omtalt
1590, som kirkens eneste klokke.18 Den hævdedes 1631 at være for lille og ikke til at høre, hvorfor man ønskede endnu en klokke.4 1814 fandtes
stadig kun én klokke,51 måske den samme, der
1861 havde ‘god klang’, men ikke desto mindre
omstøbtes tre år senere (jf. ovf.).19
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Fig. 63. Epitafium, 1710, over sognepræst Rasmus Pedersen Brun (1641-1713), hans tre hustruer Anne
Hansdatter Ravn (1643-92), Anne-Lucie Hansdatter Husum (1671-95) og Kirsten Jensdatter (16481713-) samt en søn, Peder Rasmussen Brun (1695-1710) (s. 5556). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Sepulchral tablet, 1710, to pastor Rasmus Pedersen Brun (1641-1713), his three wives Anne Hansdatter Ravn
(1643-92), Anne-Lucie Hansdatter Husum (1671-95) and Kirsten Jensdatter (1648-1713-) and a son, Peder
Rasmussen Brun (1695-1710).

GRAVMINDER
Oversigt. Gravminderne omfatter to gravsten fra 1600tallet og et epitafium fra 1710, der oprindeligt hang i
sydkapellet, men nu er flyttet til nordkapellet.

Epitafium (fig. 63), 1710, over sognepræst Rasmus
Pedersen Brun, *16. juni 1641, †31. aug. 1713,
hans tre hustruer Anne Hansdatter Ravn, *27.
juli 1643, †15. nov. 1692, Anne-Lucie Hansdatter
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Husum, *2. febr. 1671, †30. juli 1695, og Kirsten
Jensdatter, *13. marts 1648, †efter 1713, samt en
søn af 2. ægteskab, Peder Rasmussen Brun, *15.
juli 1695, †23. maj 1710, hvis død må have foranlediget epitafiets udførelse. Det blev ophængt
mikkelsdag (dvs. 29. sept.) 1710, ‘med det højadelige kirkeherskabs gunstige bevilling’.
Epitafiet, 190×162 cm, består af otte lodrette
brædder indrammet af en rundstavsprofil. Den
fyldige indskrift er anført med hvid og forgyldt
fraktur på sort bund i et ottekantet felt, hvis kant
er malet som en forgyldt og gråtonet flammeliste.
De øvre hjørner udfyldes af grisaillemalede kerubhoveder med glorie og basun, de nedre af forgængelighedssymbolerne timeglas (tv.) og dødningehoved, begge hvilende på attiske baser med
brunlaseret rankeslyng. Rammen er sort med
forgyldt og brunlaseret bladværk i hjørnerne og
på listernes midtpartier. Sognepræstens personalia
er anført foroven, derunder hustruernes i tre spalter og forneden sønnens:
»Mag. Rasmus Pedersøn Brun er fød paa Falster i Torkilstrup Prestegaard, af Her Peder Hansøn Brun, Dorthe Rasmus Dotter, d. 16. jun. 1641. Miste(de) Moder,
1644. Fader, 1653. blef oplært hiem(m)e, indtil Faderens død, siden gik i skole i Stubbekiøbing 2 Aar, i
Nykiøbing 5½ Aar, i Kiøbenhavn 1½ Aar, der fra blev
Student 1662 d. 30. Octobr.Var Jefnlig Paa Academiet
14 Aar. Fik goed attestats d. 16. Decemb. 1665; laae
i Walkend(orffs) colleg(ium) 5 Aar: blef Skole-Rector
i Falsters Nykiøbing ved Paaske, 1677. Ved Mich(els)
dag 1678. blef saa Prest her til Kaldet, d. 17. Novembr:
indsat; vel gift 3 gange, hafde 7 Børn, som her neden
for staar skrevet: varede paa sit Embede med muelig
fliid oc troeskab: mæt af livet, udi Herren Hensof, d.
<31. avgusti 1713 neder sat d. 8. september I d(en)
synden Capæl>. 1. Timoth. 3.v.13. De som tienne vel,
for hverve dem self en god trappe, oc een stoer Frimoedighed i Troen i Christo Jesu. (1 Tim. 3,13).
Anne Hans-Dotter Ravn Mag. Rasmus Bruns Hustru, er Fød d. 27. jul. 1643 i Skeen (Skien) i Norge,
af Hans Jørgensøn Ravn, Walborg Christens-Dotter
Bang, navnkundige Kiøbmands Folk der i Byen; Moder af 6 Børn, 4 Sønner, 2 Døttre, for hinde døde, uden
een dotter Walborg; bar jefnlig stoer Svaghed i nogle
Aar, bereed til Døden Bort-sof stille oc rolig d. 15.
Novembr. 1692, gift 19. Aar ringere 4 Dage levet 49
Aar, 14 uger, 3 dage; d. 23 Novemb. neer-sat i d. Syndre
begravelse: i sin lifs tid Vel lidt oc æret for sin yndige
omgengelse. Philipp. 1: Christus er mit lefnet, oc det er
Mig en vinding at dø (Fil. 1,21).

5557

Anne-Lucie Hans-Dotter Husum, er Fød i Bogense
d. 2. Febr. 1671 af Høitactede Forældre, Borgemester Hans Jørgensøn Husum, Kirsten Sones-Dotter,
miste(de) Fader 1681. Moder 1693. Mellemste af tuende Fuld-Søstre, dem begge overlefde; ved brøllop
d. 5. Septembr. 1694. blef Mag. Rasmus Bruns anden
Hustru; Fødde d. 15. juli. 1695. een Søn - Næfnt Peder;
15. dage der efter d. 30. juli. døde med yndigt endeligt,
24 Aar 25 uger. 3 dage gammel, d. 7 August. neersat i

Fig. 64. Gravsten nr. 1 (s. 5558), o. 1608, over sognepræst Niels Bang (†1608) og hustruen Kathrine (el.
Karen) Knudsdatter (†efter 1608). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 1, c. 1608, of pastor Niels
Bang ( †1608) and his wife Kathrine (or Karen) Knudsdatter ( †after 1608).
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d. syndre begravelse. For sin alvorlige skikkelighed i
hindis live yndet oc actet. Johan. XI. Huo som troer
paa mig, skal leve, alligevel Hand døer. (Joh. 11,25).
Kirsten Jens-Dotter er Fød i Assens af Høyt-actede
Forældre, Borgemester Jens Clavsøn, Kirsten PedersDotter: d. 13. Marti. 1648. Gift fra Forældrene Først d.
30. Maj. 1675. med Jens Kiær, da Raadmand i Assens,
oc RideFoget paa Fre(de)riksgave: efter Hans død d. 30.
April. 1683 Sad Enke ind-til d. 25. Nov. 1696. da Hun
kom i kiærlig Æcteskab med Mag. Rasmus Brun, uden
Børn med begge mændene lefde fornøielig: Job. 19. Jeg
veed at min Frelsere lever, oc Hand skal her efter opvække mig af Jorden: dend samme skal jeg see for mig,
oc mine øien skal skue Hannem, oc Ingen Fremmed.
(Job. 19,25-27).
Peder Rasmusøn Brun er Fød her i Klinte Prestegaard
d. 15. jul. 1695. Miste(de) sin Moder Anne-Lucie Husum, 15 dage gammel, af sin anden Moder Kirsten JensDotter Hierteligen elsket, af andre ocsaa vel lidt oc yndet, for sit sinds Fromhed oc Føielighed: holdet til Studeringer, noget hiem(m)e noget ude: var meesten smuk
Frisk oc leuende af Herrens gave, Fik sin Helsoet d. 3.
Maj. 1710. moed aften, opholdt sig der udi med jefnlig
suk oc bøn, oc saaledis med gudelig beredelse sacte og
salig skillis fra verden, med Forældrenis Hierte-Sorg oc

længsel d. 23. Maj ret i aftenen, paa 7. uger oc 4 dage nær
15 Aar gammel, d. 30. Maj neersat i d. synden begravelse.
Prædik. 4. Jeg lovede de Døde meer end de Levende,
t(h)i de Fornemmer ikke det Onde, som skeer under
Solen. (Præd. 4,2-3). 1. Cor. 15. Basunen skal liude, oc
de Døde skal opstaa uforkrænkelige. (1 Kor. 15,52.)«

Epitafiet hang oprindeligt i sydkapellet i tilknytning til sognepræstens begravelse (ndf.) og som
eneste vidnesbyrd om denne. Det blev 2004 flyttet fra sydkapellets østmur, hvor der fandtes et
tilhørende kalkmalet draperi (s. 5537), til den nuværende placering på sydvæggen i nordkapellet.
Gravsten. 1) (Fig. 64), o. 1608, over Nicolavs
Bangivs (Niels Bang), sognepræst i 50 år og herredsprovst i 20 år, †25. nov. 1608, og hustru Katarina Kanvti (Karen Knudsdatter), †efter 1608.
Lysegrå kalksten, 173×88 cm. Stenens øvre
halvdel prydes af Den opstandne Kristus med
sejrsfanen, stående i kontrapost på låget af en perspektivisk sarkofag. Han har stråleglorie og flagrende klæde, og den højre hånd gør velsignelses-

Fig. 65. Niche i sydkapellets vestvæg (s. 5520) med gravsten nr. 1 (s. 5558,jf. fig. 64).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Niche in the west wall of the south chapel, with tombstone
no. 1.
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tegn. Den indrammende arkade har glat bueslag
over joniske pilastre. Der er bladornament i sviklerne. Stenens nedre halvdel har latinsk gravskrift
med reliefversaler: »d(omi)n(u)s nicolavs bangivs
qvi vera pietate et pia vigila(n)tia præfvit ecclesiis
dei clintensi et grinlosiensi annos 50 præpositvræ
vero schame(n)si annos 20 in ardenti iesv christi
filii dei invocatione placidiss. morte decessit anno
ætatis 76 anno christi 1608 25 novemb corpvs
eivs svb hoc saxo qviescit cvm lectissima conivge katarina kanvti qvæ moriebatvr in d(omi)no
in spe resvrrecionis et vitæ æternæ.«
anno
(Hr. Niels Bang, som med sand fromhed og
from årvågenhed bestyrede kirkerne i Klinte og
Grindløse i 50 år, og Skam provsti i 20 år, døde
en fredfyldt død under glødende anråbelse af Jesus Kristus i sin alders 76. år, Kristi år 1608, d.
25. november. Hans legeme hviler under denne
sten sammen med sin fortræffelige hustru Karen
, i håKnudsdatter, som døde i Herren i året
bet om genopstandelse og et evigt liv.)
I hjørnerne er medaljoner med brystbilleder af
evangelisternes symbolvæsener, som fremholder
navneskjolde med reliefversaler: foroven »S. Mattevs« (tv.) og »S. Iohannes«, forneden »S. Marcvs«
(tv.) og »S. Lvcas«. Derimellem løber Joh. 11,2526 som randskrift med reliefversaler: »ego svm
resvrectio et vita qvi credit in me, vivet licet
moriatv(r) et qvi vivit et credit in me nvnqvam
morietvr iohan 11« (Jeg er opstandelsen og livet;
den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.
Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig
i evighed dø. Joh. 11). Forneden midt på kanten
synes at være en signatur i form af et ‘N’.99 Stenen lå 1707 midt i korets gulv.50 Den blev 1883
taget op herfra og opsat på sin nuværende plads
ved sydkapellets vestvæg.19
2) (Fig. 66), 1668, over Iesper (Jesper) Pedersen, »som boede og døde i Iersore«, †senest 1668,
og hustru Maren Iensdaater (Jensdatter). Rødlig
kalksten, 114×66,5 cm, med indhugget versalskrift i hele stenens bredde, afsluttet med stenens
datering »1668« og et korsprydet Jesusmonogram.
Hjørnerne har medaljoner med kerubhoveder.
Stenen er nu opsat ved tårnrummets vestvæg.
To forfaldne †gravfaner (i henholdsvis sort og
hvidt) over ‘en oberst og frue med tilnavnet
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Fig. 66. Gravsten nr. 2 (s. 5559), 1668, over Jesper Pedersen (†senest 1668) og hustru Maren Jensdatter. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 2, 1668, of
Jesper Pedersen ( †1668 at the latest) and his wife Maren
Jensdatter.

Cham’ hang 1755 over parrets begravelse i koret
sammen med en kommandostav (†gravudstyr).100
‘Oberst Chams kompagni’ nævnes 1704 i skifteprotokollen fra det fynske rytterregiment.101
†Begravelser. 1) En begravelse under søndre kapel kendes udelukkende fra sognepræst Rasmus
Pedersen Bruns epitafium (ovf.), der tidligere
hang i kapellet. Det nævner, at sognepræsten og
flere familiemedlemmer blev ‘nedsat i den søndre
begravelse’.
Begravede: Anne Hansdatter Ravn 1692; Anne-Lucie
Hansdatter Husum 1695, Peder Rasmussen Brun 1710;
Rasmus Pedersen Brun 1713.
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Nordkapellet var 1861 adskilt fra skibet ved en
mur (jf. s. 5524).19 Tre kister stod angiveligt endnu
i kapellet o. 1900,105 men blev fjernet og genbegravet på kirkegården før 1923.106
Begravede: antagelig Fridericke Christiana Lindegaard
(1787 el. senere); Dorothea Friderica Ebbesen 1793;
Lauritz Lindegaard 1796.

Fig. 67. Kirkegårdsmonument nr. 1 (s. 5560), o. 1836,
en støbejernsplade, over sognepræst Palle Saabye Monrath (1769-1836). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Churchyard monument no. 1, c. 1836, a wrought iron plate,
to pastor Palle Saabye Monrath (1769-1836).

2) Et gravkapel i nordkapellet for kirkens og
Jerstrups ejer Lauritz Lindegaard (1721-96) og
familie. Begravelsen blev antagelig tidligst indrettet 1787, eftersom datteren Fridericke Christiana
Lindegaard (1773-87) dette år blev indsat i Grindløse og ikke Klinte Kirke.102 Hendes kiste må efterfølgende være flyttet til Klinte. ‘Fru Lindegaard
på Juulskov’, dvs. Dorothea Friderica Ebbesen,
blev 1. maj 1793 indsat i Juulskovs sognekirke
Kullerup og ført til Klinte to dage senere. På samme vis blev Lauritz Lindegaard indsat i Kullerup
12. maj 1796 og ført til Klinte efter fem dage.103
Begravelsen omtales 1813 både som ‘åben’ og som
‘begravelseskapel’. Samme år forhandlede kirkens
daværende ejer, grevinde Knuth-Gyldensteen,
med arvingerne om genbegravelse af kisterne
på kirkegården. De modsatte sig dog forslaget.104

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 67), o. 1836, over
sognepræst Palle Saabye Monrath, *20. apr. 1769,
†16. febr. 1836. Højrektangulær støbejernsplade,
60×48 cm, med bladtunger på den afrundede
kant. Indskrift med ophøjet fraktur, navnet dog
med skriveskrift. Nu indmuret i tårnrummets
nordvæg.
2) (Jf. fig. 11), o. 1866, over sognepræst Thomas
Mainvering Arthur Arctander, *30. sept. 1797,
†20. maj 1866.Tavle af hvidt marmor, 62×41 cm,
med indhugget og sortmalet antikvaskrift, der afsluttes med henvisning til Fil. 3,20. Nu indmuret
i tårnrummets nordvæg.
3) O. 1868, over skolelærer og kirkesanger Lars
Nielsen Lund, *19. maj 1800 i Kjærby (Skovby
Sogn), †17. okt. 1868 i Nørreby. Den hvide marmortavle, 46×35 cm, med indhugget antikvaskrift, er indsat i en rektangulær rødlig sandsten,
der forneden har farvelhænder i hvidt marmor.
På kirkegården, nord for koret.
4) (Jf. fig. 11), o. 1892, over sognepræst Henrik Peter Christian Tram, *23. marts 1810, †22.
marts 1892. Tavle af hvidt marmor, 41×33 cm,
med indhugget og sortmalet antikvaskrift, der afsluttes med henvisning til Joh. 6,40. Nu indmuret
i tårnrummets nordvæg.
5) (Jf. fig. 11), o. 1930, over sognepræst Frederik
Petersen Vincens Gottlieb, *21. juni 1841, †14.
jan. 1930, sat af menigheden. Tavle af hvidt marmor, 62,5×42 cm, med indhugget og sortmalet
antikvaskrift, der citerer Rom. 10,8. Nu indmuret i tårnrummets nordvæg.107
6) (Jf. fig. 11), o. 1941, over William Peter Kærup, sognepræst 1912-33, †28. jan. 1941.108 Bred
rektangulær tavle af hvidt marmor, 47×35 cm,
med indhugget antikvaskrift. Nu indmuret i tårn
rummets nordvæg.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Klinte Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Odense Amt i almindelighed jf. også s. 52-54 samt 56-59. Henvisninger
til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som DK,
efterfulgt af betegnelsen for det pågældende amt; referencer inden for Odense Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Rentekammeret, Regnskaber 1433-1559. Fortegnelser over indkrævede klokker 1528-29 (Rtk. Rgsk. 1433-1559.
Fortegnelser over indkrævede klokker 1528-29).
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber:
Odense provstis kirkeregnskaber 1664-72 (Rtk. Rev.
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I privateje. J.Vilh. Petersen o. 1890 (skitse af nordkapellets nordgavl, foto i NM).
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Fig. 68. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visitatsbog. I RAO. – Sketch of the church in Bishop Jacob
Madsen’s book of visitations.

5562

SKAM HERRED

Fig. 69a-c. Opmålinger af våbenhuset (s. 5520). 1:300. Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen arkitekter 1962.
I NM. a. Plan. b. Snit set mod syd. c. Snit set mod øst. – Scale drawings of porch. a. Plan. b. Section looking south.
c. Section looking east.
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på dødelisten fra Odenses gejstlige helligkorsgilde og
må have været en af kirkens sidste katolske præster.
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Litteraturselskab, Kbh. 1938-, 3. rk., III, nr. 63 (efter 29.
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Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604,
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RAO. Bispeark. Synsforretninger 1631-1702.
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761-81.
6
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7
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patronatsret 1695-1786; KB. Kallske saml. 377,4º. Gyldensteens ejere fik auktionsskøde på Jerstrup 21. juli
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Dertil skulle lægges fire pengeafløste afgifter. Kronens Skøder (note 6), II, 623 (8. aug. 1687).
11
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udbredte kildehelgen i Danmark. En af legenderne
fortæller om vand, der mirakuløst sprang af en sten.
Ellen Jørgensen, Helgendyrkelse i Danmark, Kbh. 1909,
4; Anne Lidén, Olav den helige i medeltida bildkonst:
legendmotiv och attribut, Stockholm 1999, 407-08.
12
RAO. Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07. Jf. også Siegfred Svane, Danske Helligkilder
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Anne Riising og Mogens Seidelin, Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Odense 1991, 105.
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Riising og Seidelin 1991 (note 14), 65.
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Rasmussen og Riising 1995 (note 3), 133-134. Jf. også
RAO. Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger
1706-07.
17
RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 1699-1918; Menighedsrådsark. Kirkeprot. 1861-1997. Jf. også matrikelkort.
Det nyeste afsnit blev anlagt til brug 1942-43. RAO.
Pastoratsark. Kirkergsk. og overslag 1922-31; Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 1904-96.
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Rasmussen og Riising 1995 (note 3), 133-134.
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RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprot. 1861-1997.
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RAO. Bispeark. Indberetninger om kirker og kirkegårde 1812-30.
27
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 1904-96.
28
Samme iagttagelse kan gøres i Kølstrup Kirke (s. 4198).
29
Et mellemstokværk mangler, idet klokkestokværkets
gulv er placeret umiddelbart over toppen af tårnrummets hvælv.
30
En placering i syd er mest sandsynlig, hvor den kan
være skjult i senere ommuringer af facaden.
31
I forbindelse med opsætning af gravsten nr. 1 sænkedes nichens bund et par tommer. RAO. Menighedsråds-

Fig. 70. Våbenhusets indre med vestre flankemur (s.
5520). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of porch
with western flanking wall.

Fig. 71. Våbenhusets dør set mod nord (s. 5520) samt
tilbagetrækning af murflugten (s. 5523). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Door of porch, looking north.
ark. Kirkeprot. 1861-1997; Bispeark. Synsforretninger
1872-98.
32
Kapellets vestre tagflade har sandsynligvis været forlænget ud i skotrenden, idet dets vestmur ikke viser
rester af en gesims.
33
RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Menighedsrådsark. Kirkeprot. 1861-1997.
34
RAO. Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956.
35
RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprot. 1861-1997.
36
RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
37
RAO. Provstiark. Synsprot. 1904-2000.
38
RAO. Provstiark. Synsprot. 1904-2000; Menighedsrådsark. Kirkeprot. 1861-1997; NM. Korrespondancearkiv.
39
RAK. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. 1664-72.
40
Hylleberg Eriksen 2019. Der blev i alt udtaget 19
prøver som boreprøver. Alle de borede prøver er udtaget gennem splintveddet, som er bevaret på en af prøverne fra koret (41491029), mens det er smuldret bort
på de øvrige. Af korets tagværk var yngste fuldstændigt
bevarede årring fra 4. spær i korets sydside (41494039)
og er dannet i 1433 e. Kr. Prøven har kun kerneved
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Fig. 72. Skibets østligste hvælvfag set mod nord med †arkade til nordkapel (s. 5524). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Easternmost vault bays of the nave looking north with †arcade to north chapel.
bevaret. Efter tillæg af årringe i det manglende splintved kan det beregnes, at træet, som prøven stammer
fra, er fældet o. 1453 e. Kr. Yngste bevarede årring fra
5. spær i korets sydside (41494049) er dannet i 1403
e. Kr. Der er ikke splintved bevaret på prøven. Efter
tillæg af årringe i det manglende splintved kan det
beregnes, at træet, som prøven stammer fra, er fældet o.
1423 e. Kr. Denne datering ansås af undersøgeren tillige at gælde for 41491019 fra 2. spær i korets sydside.
Af de tre daterede prøver fra nordre kapels tagværk var
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splintved bevaret på prøven. Efter tillæg af årringe i det
manglende splintved kan det beregnes, at træet, som
prøven stammer fra, er fældet o. 1475 e. Kr.
41
NM. Korrespondancearkiv; RAO. Menighedsrådsark.
Forhandlingsprot. 1904-96; Kirkeprot. 1861-1997.
42
Dateringen bygger på dragternes tidstypiske træk.
NM. Indb. ved Kirsten Trampedach 2004.

43

Den mulige sammenhæng med Olavslegenden og
skibsmotivet er påpeget af Kirsten Trampedach. NM.
Indb. ved Kirsten Trampedach 2004.
44
Jf. Anna Lidén, Olav den helige i medeltida bildkonst.
Legendmotiv och attribut, Stockholm 1999, 104 ff.
45
Se Vallensbæk (DK KbhAmt 505), Kirke Hyllinge
(DK KbhAmt 912), Skamstrup (DK Holbæk 816),
Højby (DK Holbæk 2144), Sigerslevvester (DK Frborg
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46
Jf. Lidén 1999 (note 44), 138.
47
Jf. Lidén 1999 (note 44), 71-72.
48
NM. Indb. ved Kirsten Trampedach 2004.
49
Jf. Lidén 1999 (note 44), 163, 194.
50
RAO. Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07.
51
RAO. Gyldensteen godsark.Vedr. kirkerne 1803-1907.
52
Ifølge en indskrift på bagsiden af altertavlen (s.
5542) medvirkede snedkerfirmaet H. J. Pedersen &
Søn fra Klinte og maler G. Scheffmann, Ejlby.
53
NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen 2003;
NM. Korrespondancearkiv.
54
RAO. Gyldensteen godsark.Vedr. kirkerne 1803-1907;
Grevskabets kirker 1699-1918.
55
RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprot. 1861-1997; Pasto
ratsark. Embedsbog 1846-1956.
56
Kirkebladet 1996, nr. 4.
57
RAO. Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 16991918.
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Fig. 73. Overgang mellem kor og skib med skibets og korets skjoldbuer (s. 5515 og 5510) samt mellemfaldende udfyldningshvælv (s. 5517). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Transition between chancel and
nave with nave and chancel wall ribs and intervening filler vaults.
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58

Karin Vestergaard Kristiansen, Dansk kirkeinventars
farvehistorie, ph.d.-afhandling, Nationalmuseet og Konservatorskolen 2014, 249.
59
Storstykket består af 16 lodrette brædder, topstykket
af syv vandrette brædder og postamentet af tre vandrette brædder. De er samlet med lodrette, vandrette og
diagonale revler. NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen 2003.
60
NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen 2003.
61
Jf. Dansk Adels Aarbog 1954, II, 55, der dog har
omvendt rækkefølge for hendes fornavne.
62
Tavler fra 1728 og 1744 i hhv. Lumby (s. 5112) og
Hjadstrup (s. 5006) viser, at illusionistiske tavler fandtes
på Fyn før Dahlin.
63
RAO. Gyldensteen godsark. Skifteprotokol 1721-1850.
Nr. 8/3 1772-89, f. 420 verso – f. 421 verso.
64
To sønner kan have stået i lære hos faren 1781,
nemlig Ludvig Nielsen Lundfeldt Dahlin, der 1782

Fig. 74. Korets indre set mod nord med ældre sekundært †vindue (s. 5530) og nuværende vindue indsat i
1880’erne (s. 5530). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Interior of chancel, looking north, with older secondary †window and present window from the 1880s.

blev forbundt hos Isach Gerstendorff og aflagde svendeprøve i december samme år, og Friderich Poul
Dahlin, der blev svend i 1785, tilsyneladende uden at
have været forbundt. Den ældste søn Edvard Lassenius
Dahlin var 1781 antagelig beskæftiget hos Caspar Friderich Wegener. RAO. Odense malerlav. Indskrivningsbog 1704-1826.
65
Jf. også Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige Altertavler, Odense 2010, 533.
66
Hhv. ‘halvtredje alen høj’ og ‘ved 2 alen højt’. RAO.
Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger 170607.
67
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Maria, jf. f.eks. kalkmaleriet i Søndersø (Skovby Hrd.).
68
Jf. f.eks. den kalkmalede Rosenkransmadonna i
Århus Domkirke (DK Århus 404).
69
Sml. f.eks. Claus Bergs altertavle i Voldby Kirke, hvis
hovedmotiv er legenden om de 10.000 martyrer (DK
Århus 3511).
70
‘På den nordre låge står udgravet et nedhængende
stenbjerg eller klippe, hvor oven på står en, som udskyder 2 andre til at falde ned på et udgået træ, på hvilket
ligger 4 nøgne, en på en spids gren, der er gået tvært
igennem menneskets liv, 3 liggende i kløfter på grene
og en nede på jorden.’ RAO. Topografica. 6. Udskrift af
præsteindberetninger 1706-07.
71
Jf. f.eks. kalkmaleriet af Acacius og martyrerne i
Skive Gamle Kirke (Viborg Amt).
72
‘På den søndre låge står også et kvindebillede og
neden for 10 små kvindebilleder, 5 ved hver side, et
bag et andet og det første med udrakte hænder’. RAO.
Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger 170607. Jf. f.eks. Tranbjerg (DK Århus 2224) og Hirsholmene (Hjørring Amt). Plathe og Bruun 2010 (note 65),
378-379.
73
Begge muligheder eksemplificeres af en af Jacob
Madsen uomtalt sidealtertavle, der 1685 afhændedes
fra Lunde (s. 5055) til Ubberud (s. 2772).
74
Tavlen blev af sognepræsten forbundet med valfart:
‘Af denne altertavle synes det, at her må have været
pilgrimsfærd i katolsk tid, så som jeg og har hørt sige
af nogen med de enfoldige ord: Her har været en helligdom i gamle dage’. RAO. Topografica. 6. Udskrift af
præsteindberetninger 1706-07.
75
Vedel Simonsen, der også kun kendte altertavlen fra præsteindberetningen 1707, formodede at ‘de
fra klippens top nedstyrtede mennesker og (på) det
udgåede eller visnede livstræ’ betegnede ‘de syge og
værkbrudne mennesker, der ved klippens fod modtages af S. Oluf og ved hans kilde helbredes’. L. S. Vedel
Simonsen, Bidrag til Odense Byes ældre Historie, Odense
1842-44, 2,I, 4. Mistolkningen af de 10.000 martyrer
er gentaget i Svane 1984 (note 12), 131.
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Fig. 75. Tømmermærke i skibets 2. fag, i nordsiden (s.
5531). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Timber mark in
the 2th bay of the nave.
76

Jf. også guldsmed Jørgen Dahlerup i NM. Korrespondancearkiv og Finn Grandt-Nielsen, Fynsk kirkesølv (Fynske Studier XII), Odense 1983, 20, 49.
77
Sml. foto i Grandt-Nielsen 1983 (note 76), 49.
78
Hhv. »DAHLERUP 925 S« og »DAHLERUP DEN
MARK STERLING«.
79
Jf. S. V. Wiberg, Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, Kbh.
1870-73. Niels Nielsen Bang var 1588 sognepræst i
Klinte, mens Mads Knudsen og Jørgen Olsen var kirkeværger. RAO. Klinte Sogn. Rgsk. 1577-1664.
80
1588 kendes kun en anden sognepræst ved dette
navn, nemlig Niels Thomsen til Hem og Sem (Randers Amt), jf. Wiberg 1870-73 (note 79).
81
Ud over et nyt bæger omfattede istandsættelsen en
ændring af samlingen, således at skaftet blev aflastet af
indvendige, koncentriske rør fra bægrets bund til en
styreflade øverst i foden. NM. Korrespondancearkiv.
82
RAO. Klinte Sogn. Rgsk. 1577-1664.
83
Sygesættet kan ikke lokaliseres og kendes kun fra
en beskrivelse ved guldsmed Jørgen Dahlerup 2000
i NM. Korrespondancearkiv. Det er muligvis sættets
disk, der er nævnt under Thorn Henrichsen Schiellerup i Chr. A. Bøje, Danske guld- og sølvsmedemærker før
1870, I-III, revideret og udvidet udg. ved Bo Bramsen
m.fl., Kbh. 1979-82, II, 122.
84
Bøje 1979-82 (note 83), II, 122.
85
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 1904-96;
Lisbeth Tolstrup, »Jette Nevers«, Weilbachs Kunstnerleksikon, Sys Hartmann (red.), 6, Kbh. 1997, 90.

M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 135.
87
RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprot. 1861-1997. Det
kan ikke udelukkes, at eventuelle bueslag på foden kan
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KLINTE CHURCH
The church is on a small hill c. 200 metres north
of the now dyked-in beach Klinte Strand. Bishop
Jacob Madsen wrote in 1590 that the church was
‘on a cliff out towards the sea’. It is on the southwestern periphery of the parish.
The parish priest of the church is mentioned
in 1348, while the church as such is mentioned
for the first time in connection with an extraordinary tax in 1524-26. A few years later Grindløse (p. 5571) became an annexe, a relationship earliest documented in 1535. In 1687 the
Crown deeded the advowson to the diocesan
officer Helmut Otto von Winterfeldt, owner of
the manor Jerstrup in the neighbouring parish
of Grindløse. At the same time he acquired the
churches in Grindløse (p. 5571), Ejlby and Melby
(Skovby District). After this all four churches belonged to Jerstrup and from 1804 on were added
along with the manor house to the Gyldensteen
demesne. Klinte Church passed into freehold in
1916.
By the earlier beach cliff a few hundred metres
south of the church is the stone-built St. Olave’s
Well. It is mentioned earliest in 1707 in a report
from the pastor of the parish.

Building. The Romanesque church consisted of a
(†)chancel and a now demolished †nave which
was only a little wider.
The chancel, rebuilt in the Late Middle Ages,
was built of 6-7 courses of granite ashlars; both
the east wall and the long walls were heightened
in brick by about eight courses, and a slender, segmentally arched, bevelled window was installed
in the east gable (fig. 10). The chancel was covered by a contemporary cross vault.The details of
the rebuilding, not least the vaulting, indicate a
dating to the first half of the 1400s, which matches the dendrochronological dating of the roofing.
The corbiestepped gable (fig. 10) is ornamented
with recesses. The Romanesque †nave probably
once had the same length as the present one, but
may have been a little wider. The west gable of
the nave is partly preserved, incorporated in the
east wall of the later tower (cf. fig. 13), and at
the bottom the northwestern corner has another
three courses of granite ashlars. A low tower in
the west, slightly narrower than the present nave,
is in brick, in irregular bond, but mainly monk
bond. It rises in two storeys and has recess-ornamented gables in the north and south. The tall
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tower interior (cf. fig. 11) is covered by a contemporary cross vault. A segmentally arched window
in the north and south wall and a segmentally
arched door in the west (cf. fig. 12), probably
original, were later changed. The porch function
was transferred to the tower interior before 1861.
The present nave is in brick with belts of re-used
granite ashlars, footing ashlars and a single window ledge, probably from the former nave (cf. fig.
14). Already during construction the intention
may well have been to continue eastward with
a nave-chancel, but the builders were probably
content to cover the traces of the Romanesque
nave’s eastern corners. At the same time, by all
indications, the chancel arch wall was removed.
A †door in the north side of the nave (cf. fig.
8c) was profiled externally with three rebates,
the outermost and innermost chamfered and the
middle one rounded. Inwardly the door had a
whole-brick-deep rebate which was widest on
the western side, where the door leaf must have
hung. The door is now bricked up with an internal alignment and partly destroyed by an air vent
from the present heating system. The two windows of the south side have been installed later. A
stairwell (cf. fig. 14) at the southwestern corner of
the nave is clearly contemporary with the nave, as
is evident from among other things the banding
of the masonry with re-used granite ashlars. In
the interior of the nave the stairwell can be seen
as a diagonal cutting-off of the corner (fig. 20).
The construction part is terminated at the top by
a pent roof with two supports. The door is segmentally arched and leads in to a spiral staircase
with a half-brick newel. It is highly probable that
the nave was meant to be vaulted over, as is particularly evident from the diagonal cut-off of the
southwestern corner with a string course. There
is much to indicate that the vaulting-over was
also realized. The vaulting of the nave, two bays
of octagonal rib vaults in the east and a domed,
ribless vault in the western, very narrow bay, has
straight-edged half-brick ribs. Towards the east
there was not the expected termination with a
wall rib; instead the arch takes the form of a rebated reinforcing rib the same height as the others in the nave. This emphasizes that even at that
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point a continuation to the east was planned. It
must have been realized that the planned continuation was not imminent, or it may have been
entirely abandoned. Instead an irregularly curving severy connected the aforementioned eastern reinforcing rib in the nave with the western
wall rib exposed by the demolition of the chancel
arch wall (figs. 16-18). The ‘space’ thus created is
substantially wider in the north than in the south,
as a result of the skewed position of the chancel
in relation to the nave. A closely related arrangement can be seen in Grindløse Church (p. 5584).
As early as the erection of the Late Medieval nave
a chapel was planned towards the south opposite
its eastern bay. This is evident from that fact that
the southern wall rib of this bay is substantially
higher than the others in the nave and conceived
together with the arcade to the chapel (cf. fig. 22).
The chapel (figs. 21-22 and cf. fig. 5) is built with
medieval brick and a few re-used ashlars. Its only
window, situated in the middle of the south gable,
is segmentally arched and rebated and in a pointed-arched tympanum. The interior of the chapel
opens towards the nave with a pointed-arched
arcade opening.The interior is covered over with
a cross vault with straight-edged half-brick ribs.
The crenellated gable is recess-decorated. A porch
(cf. figs. 8d and 23) was built at the north door
of the nave. The building, later much altered, is
in brick and had relatively tall flanking walls, the
western one trimmed down, while the eastern
one is preserved in full height. A new segmentally arched door in a pointed-arched tympanum
is slightly displaced towards the west in the gable. In the eastern flanking wall are the remains
of an originally segmentally arched †window in
a pointed-arched tympanum (fig. 24). The window has later been changed in connection with
the knocking-through of a door. Of the plain
pediment to the north only little is preserved. A
chapel was built in the north outside the easternmost part of the nave (figs. 25, cf. figs. 6 and 23).
It is mainly built in brick. The east wall of the
porch functions as the west wall of the chapel
and was built up to about double height. Around
the middle of the eastern flanking wall is an original rebated window which is approximately bas-
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ket-handle-arched. On both sides of the window
are tall, segmentally arched niches. The north gable has, almost at the middle, a now bricked-up
segmentally arched window in an ogival tympanum that cuts into the pediment. The window
was double-rebated both outside and inside. Here
too, on both sides, there is a segmentally arched
tall recess. The chapel has a contemporary cross
vault with straight-edged half-brick ribs that run
of in the corners. From the former loft over the
porch a rebated segmentally arched door (cf. figs.
26-27) goes into the northwestern pocket above
the chapel vault. The pediment is recess-ornamented (cf. fig. 23).
Wall painting. In 2004 wall paintings were noted
in the chancel and in the south chapel. The oldest was a large figurative painting from the Late
Middle Ages on the east wall of the south chapel, which is now partly uncovered. It was done
around 1515-30 and presumably shows scenes
from the legend of the saint-king Olave (figs. 3839).
Furnishings. The oldest item of furnishing in the
church is a Romanesque font decorated with
arcades (fig. 53). The chalice from 1588, with a
re-used Late Medieval stem, has an inscription
suggesting it must originally have been procured
for Engum Church in eastern Jutland (fig. 46). A
Communion table frontal with decoration in low
relief probably comes from the time around 1600
(fig. 42). The altar candlesticks must have been
acquired, judging from the accounts, in 1635 (fig.
50). The baptismal dish (fig. 54), a chased brass
work from c. 1650, is probably Netherlandish.
The illusionistic altarpiece from 1781 (fig. 43) is

signed by the painter Niels Poulsen Dahlin, who
supplied a number of related altarpieces for other
Funen churches. The pulpit in Empire style (fig.
55) presumably comes from a major refurbishing
in 1820. A poor box (fig. 57) must also be assigned to this period. Two money boxes and four
hymn boards (cf. fig. 72) are from c. 1850. The
bell (fig. 62) was cast in 1864 by M. P. Allerup,
Odense. A baptismal jug of pewter was procured
in 1887 from the Copenhagen pewterer Johan
Lorentz Buntzen. An armchair (fig. 56) for the
pastor was acquired in 1895/96, and a washstand c. 1900. Three chandeliers were hung up in
1916/17. The pews from 1929 (cf. fig. 40) were
designed by the architect V. Møller Jørgensen. A
church ship (fig. 61) was hung up in 1930, while
a seven-branched candelabrum was donated in
1934 by the parish council. A wafer box of pewter was made in 1940 by the goldsmith Anton
Rasmussen, Odense. The organ with four stops
was built in 1965 by Frobenius. A chasuble (no.
1) was bought in a Spanish vestment shop, while
another (no. 2, fig. 51) was made c. 1992 by Jette
Nevers, Hasmark.The latest acquisition is a board
listing incumbents from 2004.
The colour scheme of the furnishings is from
1968 and is typified by light colours.
Sepulchral monuments. A sepulchral tablet from
1710 (fig. 63) was set up by the pastor Rasmus
Pedersen Brun (†1713) to himself, three wives
and a son. There are two tombstones from the
1600s: no. 1 (fig. 64) from c. 1608 of the pastor
Niels Bang (†1608) and his wife Karen Knudsdatter (†after 1608). A number of more recent
churchyard monuments to parsons are now embedded in the north wall of the tower interior.
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Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north.
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Landsbyen »Grindæløs« er nævnt 1350, mens kirken
først optræder indirekte 1394 gennem dens præst Mathæus.1 Kirkens værnehelgen var Vor Frue.2 1480 omtales Anders Persen som ‘præst og kapellan i Grindløse’.3
Ved ekstraskatten 1524-26 (‘landehjælpen’) svarede
kirken 20 mark, hvad der var over middeltaksten.4
Sognet var formentlig selvstændigt 1529, da Peder
Eriksen fik brev på kaldet efter forgængeren Hans
Steens tilbagetræden.5 Det endnu eksisterende anneksforhold til Klinte (s. 5503) var dog etableret senest 1535,
da Hans Madsen nævnes som præst til begge kirker
ved gejstlighedens hyldning af Christian III.6 Patronatsretten tilhørte Kronen indtil 1687, da stiftsbefalingsmand Helmut Otto von Winterfeldt (1617-94), ejer af
sognets hovedgård Jerstrup, fik skøde på Grindløse og
Klinte (s. 5503) samt Ejlby og Melby i Skovby Herred.7 Kirken lå herefter til Jerstrup og kom 1804 med
hovedgården under grevskabet Gyldensteen (Nørre
Sandager S., Skovby Hrd.). Herfra overgik den til selveje 1. okt. 1913.8

Gods. 1577 ejede kirken en gård i Grindløse, som
arvingerne efter en ellers ubekendt Mikkel Madsen
havde skødet for gæld, uvist hvorfor eller hvornår.9

Kirken er opført på en svag hævning. Den er beliggende syd for landsbyens centrum (jf. fig. 4)
og har en central placering i forhold til sognets
øvrige byer, Engeldrup,Vesterby og Vester Egense
samt hovedgården Jerstrup. Sognegrænsen mod
øst og sydvest følger naturlige skel, henholdsvis
Ellebæk og Kragelund Møllebæk.
Kirkegården er omtrent rektangulær og har en
udstrækning på knap 0,5 ha. Den er udvidet mod
øst og sydvest o. 1880-85.10
Hegnet er et kampestensdige. Også 1590 var
kirkegårdsmuren af kamp.11 Kun få af reparationerne og omsætningerne er skriftligt dokumen-
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terede. Blandt eksemplerne kan nævnes, at man
1836, syv år efter hegnet havde været ‘uden anke’,
måtte istandsætte muren ud til landsbygaden, der
var i så ynkelig forfatning, at ‘svin, gæs etc. havde
sin fart’.12
Hovedindgangen i nordvesthjørnet er en senmiddelalderlig portal muret af munkesten i polsk
skiftegang (fig. 2 og 56). Nære paralleller findes i
Skovby (Skovby Hrd.) og Gelsted (Vends Hrd.).
Portåbningen er rundbuet og falset, med halvstensstik og prydskifte af løbere samt flankerende,
rundbuede nicher med halvstensstik. Midterpartiet rejser sig over en savfrise, der afbryder en
dobbelt falsgesims. Portalens vestre ende og den
lavere fodgængerindgang på østsiden er helt muret om i nyere tid, men antagelig tro mod den
ældre fremtræden. Over fodgængerindgangens
fladbuede, falsede åbning er dobbelt falsgesims
over savskifte. Såvel øst- som vestenden har rund-

buet niche. Det hele dækkes af vingetegl med
fald til begge sider. Der er svejfede tremmefløje
af træ. Derudover findes der låger mod vest og
mod materialpladsen i sydøst, førstnævnte med
dobbelt tremmefløj hængt i to lave betonpiller.
Kirkegårdsbygninger. Et ligkapel ved østdiget er
opført o. 1923 ved arkitekt N. P. Jensen.13 Ved
en forlængelse mod øst 1962 er tilføjet fyr- og
toiletrum.14 Den røde teglstensbygning har betonsokkel og teglhængt sadeltag og dens langsider små rektangulære glugger ligesom vestgavlen,
der desuden har korsblænding over en fladbuet,
falset døråbning. En tilstødende graverbygning
fra 1992 er opført i tilsvarende materialer.8
†Kirkegårdsbygninger. En skolebygning blev 1805
opført op til kirkegårdens vestskel eller måske i
stedet for diget, der 1819 behøvede reparation ‘på
begge ender af skolen’ (jf. også fig. 4).15 Bygningen
blev angiveligt afløst 1834 af et nybyggeri på plad-

Fig. 2. Middelalderlig kirkegårdsportal (s. 5572), set fra syd. Foto Niels Elswing 1956. – The medieval church portal
seen from the south.
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Fig. 3. Luftfoto af Grindløse Kirke set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1948. I KB. – Aerial photo of Grindløse
Church seen from the south west.

sen nordvest for kirkegården.16 Et nødtørftshus
opførtes o. 1923 i kirkegårdens sydvesthjørne.17
Beplantning. Langs hegnet står yngre egetræer.
1590 bemærkede biskop Jacob Madsen, at der
ikke fandtes træer på kirkegården.11 1814 var kirkegården nyligt blevet planeret og beplantet, men
væksterne var gået ud.18 I slutningen af 1820’erne
lykkedes det dog at få plantet træer,12 deriblandt
antagelig en række kastanjetræer, der blev fjernet
1966.8
Arkæologiske fund. En 36 cm høj lergryde fra
1600- eller 1700-tallet (fig. 58) blev i begyndelsen af 1920’erne fundet på kirkegården få meter
fra tårnets nordvesthjørne. Formålet med nedgravningen er ukendt.19
Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Faber. Tegnet af
Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral map.
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south east.

BYGNING
Kirken er en romansk bygning med kor og skib af granit. I løbet af middelalderen fik skib og kor indbygget
hvælv, et kapel og et våbenhus blev føjet til skibets
nordside, og endelig opførtes i vest et tårn med samtidigt trappehus. Bygningens orientering er omtrent
solret med en let afvigelse mod syd.

Kirken består af skib og et smallere kor. Koret er
omtrent kvadratisk, og skibet er forholdsvis bredt
i forhold til længden (10×17,3 m).
Materiale og teknik. Såvel kor som skib er opført
af granitkvadre over en profileret dobbeltsokkel,
hvor det øvre skifte har et rundet led over en rille, mens det nedre, der er delvist jorddækket, har
skråkant (fig. 5 og 8 samt s. 5222, fig. 7). Murtykkelsen i korets østgavl og skibets langmure er 1,3
m, mens de i korets langmure er 1-1,2 m. Hele
skibets sydfacade er tydeligvis omsat, og samtidig
er begge soklens led hævet et skifte i forhold til

henholdsvis koret og skibets vestgavl (jf. s. 5582,
fig. 11 og 13).
Døre og vinduer. Et halvcirkulært, glat tympanon, 156 cm bredt og nu indmuret lavtsiddende
i den omsatte sydmur (fig. 15, jf. fig. 13) hidrører
sandsynligvis fra en syddør, mens et brud i soklen
næppe har nogen betydning, da hele sydfacaden
er omsat (jf. ovf.). Dørens vestre vange ses på indersiden, 125 cm vest for vestre hvælvpille. Det
er uvist, hvorvidt døren er tilmuret ved pillens
opførelse. Markering af en døråbning i skibets
nordmur vest for den vestre støttepille i form af
en kvadersat østvange og en vandret overligger
må formentlig afspejle norddørens placering. Der
er oprindelige, dobbeltsmigede vinduer i korets
østgavl og i dets nordside (jf. fig. 8 og 1). Det
østre har såvel monolit overligger som sålbænk,
mens det i nord har todelt overligger og monolit
sålbænk. Begge har meget dybe, indre smige med
lysningen nær ydre murflugt; nordre vindues in-
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dre smig synes dog noget reguleret. De brede, indre smige genfindes ved flere af områdets kirker
f.eks. Dalby Kirke (s. 4668) og Uggerslev Kirke
(s. 5338). Omtrent midt i skibets nordside er et
†vindue, der er tilmuret i lysningen (jf. fig. 1), og
som er forstyrret i nederste østre hjørne ved gennembrydning af arkaden til †kapel (s. 5585).
Kirkens indre er af rå kamp, triumfmuren er dog
senere ommuret i tegl (jf. s. 5584). Såvel kor som
skib har oprindeligt haft fladt loft.
Taggavle. Korets oprindelige gavltrekant er bevaret i det indre, mens den i det ydre er omsat og
bragt i lod (jf. s. 5586). Der ses spor af gavlspær i
gavltrekantens yderside (jf. fig. 8). Gavltoppen og
kammen er ommuret i tegl i nyere tid. Skibets
østgavl er fornyet (jf. s. 5586), mens dets vestgavl
af rå kamp står bevaret i tårnets mellemstokværk
(jf. fig. 9). Et lodret spor i gavlens midterakse, nu
udmuret med tegl, må opfattes som spor efter en
fjernet stolpe, måske en del af et indmuret gavl
spær. Nær toppen er et vandret spor, der må ses i
tilknytning til ovennævnte. Gavltrekantens øver-
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ste del må derfor være omsat på et tidspunkt før
tårnets opførelse.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ældst
er formentlig overhvælvning af koret. Herefter
fulgte i ikke helt fastslået rækkefølge †våbenhus
i nord, tårn i vest, overhvælvning af skibet og
endelig et stort †kapel i nord. Et planlagt langhuskor blev imidlertid ikke opført.
Korets hvælv (fig. 32, jf. fig. 26) er et krydshvælv med retkantede halvstensribber og bæres
af rundbuede, helstensdybe og -høje skjoldbuer
mod alle fire sider. I korets hjørner er dobbeltfalsede hvælvpiller, der prydes af skråkantsokler og
et skifte høje, afrundede kragbånd, der på usædvanlig vis er anbragt tre-fire skifter under skjoldbuernes vederlag og hvælvribbernes udspring.
Kragbåndene er borthuggede i tilknytningen til
den vestre skjoldbue. Kapperne er kun ganske
lidt indskårne over ribberne og er for størstepartens vedkommende nærmest ringmurede, blot
nær toppen ses den sædvanlige sildebensmuring.
I østre og vestre hvælvkappe, nær toppen, er et

Fig. 6-7. 6. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Lehn Petersens Tegnestue 1986. 7. Plan. 1:300. Målt
af Lehn Petersens Tegnestue 1986, suppleret af Kirstin Eliasen 2019 og tegnet af Freerk Oldenburger 2020. Signaturforklaring s. 11. – 6. Longitudinal section looking north. 7. Plan. Key on p. 11.
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klokkerebshul (jf. s. 5598). Især det vestre viser
tydelige spor af slid. Hvælvets detaljer antyder en
relativt tidlig datering, dvs. 1400-årenes første del
eller eventuelt slutningen af 1300-årene.
Et †våbenhus opførtes i senmiddelalderen ud
for skibets norddør. Det fremgår af biskop Jacob
Madsens skitse af kirken 1590 (fig. 57), hvor det
vises med selvstændig gavltrekant mod nord og
er sammenbygget med nordkapellet (jf. s. 5585).
Der blev 1806 givet kongelig tilladelse til, at det
måtte nedrives (jf. †kapel s. 5585).20 Herefter blev
våbenhusfunktionen flyttet til tårnrummet. Der
haves i øvrigt intet kendskab til våbenhuset.
Et tårn, der er væsentligt smallere end skibet,
tilføjedes i vest (fig. 1, 11 og 22). Det rejser sig i
tre stokværk over en jorddækket syld, har gavle

i øst og vest, og flankemurene afsluttes foroven
med en dobbelt falsgesims. I øst bæres det af
skibets vestgavl (jf. s. 5575), der står fuldt bevaret op til midt i mellemstokværket (fig. 9). Tårnet er opført af op til fem skifter genanvendte
kampestenskvadre fra skibets vestgavl, herover
munkesten i polsk skifte. Den romanske vestgavls
dobbeltsokkel er genanvendt, således at nederste,
skråkantede led er anbragt i nord, mens det afrundede led med rille er anbragt i vest over et
skifte af let fremspringende, glatte kvadre.
I sydsiden er et velbevaret, fladbuet, falset vindue (jf. fig. 22). Af et tilsvarende i vest er nu blot
bevaret det ydre halvstensstik, mens det resterende er bortbrudt ved indsættelse af den nuværende
dør (jf. s. 5587). Tårnrummet, nu med våbenhus-

Fig. 8. Korets gavl set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gable of chancel seen from the east.
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Fig. 9. Skibets vestgavl med spor af stolpe (s. 5575) og af skorsten (s. 5590). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – West
gable of nave with traces of post and of chimney.

funktion, åbnede sig oprindeligt mod skibet ved
en lav og relativt smal rundbuet arkade med et
2½ sten højt stik (jf. fig. 10). Rummet overdækkes af et sandsynligvis samtidigt krydshvælv med
retkantede halvstensribber og bæres af murede
forlæg i væggene. Kappernes vederlag fremhæves
af et let fremspringende bryn af sten på fladen.
Et samtidigt trappehus (jf. fig. 1 og 11) i nord
er på usædvanlig vis anbragt ved murens vestende
og flugtende med tårnets vestmur. Det er på nær
forneden i vest, hvor det har nogle skifter granitkvadre, opført af tegl i polsk skifte og afsluttes
foroven af et halvtag over en dobbelt falsgesims.
Den nuværende dør er fladbuet og uden anslagsfals. Den må have afløst en ældre, formentlig noget smallere dør, der sandsynligvis har siddet lidt
længere mod vest. Ændringen må skyldes ønsket
om en nemmere adgang til trappen. Trappeløbet
snor sig om en afrundet halvstensspindel og overdækkes af tætsiddende, trinvis stigende fladbue-

stik. Trapperummet oplyses af to halvstensbrede,
fire skifter høje, lyssprækker – en i vest og en i
nord. Den fladbuede overdør har fals i stikket og
udmunder længst mod vest i mellemstokværkets
nordmur.
Mellemstokværket oplystes oprindeligt af tre
fladbuede, enkeltfalsede og nu tilmurede åbninger, hvis ydre stik har yderligere en fals. Åbningerne har nærmest karakter af vinduer. De ydre
fladbuestik har en markant let tilspidsning af buens toppunkt. De to åbninger i syd og vest er
tilmuret bindigt med facaden, mens den i nord
blot er tilmuret i lysningen og forsynet med en
lysglug i tilmuringen. Åbningerne har samme dimensioner som tårnrummets vinduer og sidder
lodret over disse. De nævnte åbninger sidder lavt
i stokværket i forhold til oversiden af hvælvet.
I overgangen til klokkestokværket ses såvel udsom indvendig en markant forskel i både teglmaterialet og skiftegangen, der dog også her er polsk
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skifte. Forskellen er næppe andet end resultatet af
et byggestop. Der ses intet spor efter en etageadskillelse i dette niveau, men der er blot reposlignende platforme, der er anbragt i lidt forskellige
niveauer inden for glamhullerne. Stokværket har
mod syd, vest og nord et enkelt, fladbuet, falset glamhul, der sidder relativt lavt i forhold til
tårnets gesims. Det nordre glamhul er forhøjet
og udvidet i forbindelse med ophængning af en
klokke (jf. s. 5610).
Tårnets kamtakkede østgavl (jf. fig. 5 og 24) har
i tagfodshøjde et savskifte hvorover to fladbuede,
falsede og relativt store glamhulslignende åbninger, hvoraf den nordre står åben – dog ses en lav
tilmuring i lysningen – mens den søndre er helt
tilmuret i lysningen. Begge er delvist dækkede
af skibets nuværende tag (jf. s. 5582). På begge
sider er nederst en rombeformet, aftrappet blænding og herover en kort frise af kvadratiske, tre

skifter høje blændinger, adskilt af lodretstillede
løbere. Den nordre kant af den nordre i syd og
den søndre kant af den søndre i nord er ligeledes
en lodretstillet løber. Den øvre del af gavltrekanten prydes af to, høje, relativt slanke, rundbuede
blændinger, hvorover to savskifter og herover en
rombeformet, aftrappet blænding. Alle blændingerne har hvidkalket bund. Kamtakkerne er fornyet 1886.21
Tårnets kamtakkede vestgavl (fig. 11) er lidt
anderledes disponeret, idet der ved tagfodshøjde
i begge sider er en relativt høj, fladt spidsbuet
blænding. Inden for disse, i samme højde som i
øst, to store fladbuede, falsede glamhulslignende
åbninger. De flankeres af en rombeformet, aftrappet blænding. Over begge åbninger en frise af
kvadratiske, tre skifter høje blændinger adskilt
af lodretstillede løbere, hvorover rombeformede
blændinger, et ligearmet kors og herover to sav-

Fig.10. Tårnrummet set mod øst med hvælv og †arkade til skib (s. 5577). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tower
interior looking east with vaulting and †arcade to nave.
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Fig. 11. Tårnet og dets trappehus (s. 5577) fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Tower and stairwell seen from
the south west.
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Fig. 12a-b. Opstalter af sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af Alfred Petersen 1888. a. Måleblad (med skitseret
rekonstruktionsforslag af tårngavl). b. Rentegning. – Elevations of south facade.
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Fig. 12c-d. Opstalter. 1:300. Måleblade. Målt og tegnet af Alfred Petersen 1888. c. Nordfacade. d. Øst- og vestfacade. – Elevations. c. North facade. d. East and west facades.
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skifter. Alle blændinger står i blank mur. Kamtakkerne i nord er relativt velbevarede, mens de i
syd er fornyet 1889, samtidig med at den øvre
rombeformede blænding og savskiftets søndre afslutning blev genskabt. Efterfølgende beklagede
synet, at vestgavlen havde fået syv kamtakker og
ikke seks som østgavlen.22
Forud for skibets overhvælvning indsattes tre
nye, fladbuede vinduer i dets sydmur. De har to
false udad og tre indad. De synes disponeret efter den planlagte overhvælvning, selvom deres
øverste del tangeres af skjoldbuerne (jf. fig. 14 og
20). I forbindelse med dette arbejde ommuredes
sydfacadens øverste del i tegl, og begge skibets
langmure forsynedes med en dobbelt falsgesims.
Samtidig forhøjedes skibets tagværk, således at
kippen nu ligger ca. 1½ m højere. Det er formentlig ved denne lejlighed, at hele sydsidens
kampestensmurværk blev omsat og sokkelen hævet (jf. s. 5574 og fig. 13

Skibets hvælv er ottedelte med retkantede halvstensribber. De tre fag bæres af spidsbuede, helstensdybe skjoldbuer ved langmurene og en rundbuet ved vestgavlen. Hvælvpillerne i hjørnerne
er dobbeltfalsede, mens vægpillerne har yderligere et led, svarende til falsen i de brede, rundbuede gjordbuer. Hvælvene bærer kraftigt præg af
ommuring i nyere tid, hvorved de formentlig er
gjort lavere end oprindeligt (jf. s. 5586). Bevaret
er tilsyneladende kun hvælvpillerne, skjoldbuerne
ved begge langsider samt den allernederste del
af gjordbuerne, ribberne og kapperne. Ved ommuringen forsynedes biribberne forneden med
et ornament i form af en langstrakt trekant. I øst
bæres hvælvet af en ligeledes spidsbuet, men tillige falset skjoldbue, der dog også har fals på østsiden og tydeligvis er opført som gjordbue. Heraf
fremgår, at der har været planer om opførelse af et
langhuskor som erstatning for det romanske kor
(jf. Klinte Kirke, s. 5517). Som forberedelse her-

Fig. 13. Skibet set fra sydvest med tydelig omsætning af sydfacaden (s. 5582). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Nave
seen from the south west.
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Fig.14. Skibets mellemste hvælvfag set mod syd (s. 5582) med vindue (s. 5580). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Middle vault bay of nave looking south.

Fig.15. Tympanon (s. 5574) i skibets sydmur. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tympanum in south wall of nave.
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Fig.16. Overgangen mellem kor og skib med respektive skjoldbuer og mellemfaldende udfyldningshvælv (s. 5584) set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Transition between chancel and nave with respective wall ribs and intermediate infilling vaults,
looking north.

til blev triumfmuren nedrevet omtrent i skibets
fulde bredde. Herefter er planerne enten udskudt
eller opgivet, idet mellemrummet mellem skibets
østre bue og korets vestre skjoldbue overdækkedes af en hvælvkappe, der nærmest har karakter af et krummet, fladbuet tøndehvælv (fig. 16

og 17). Samtidig opførtes en ny gavltrekant over
skibets østende. Den bæres af et bredtspændt, falset spidsbuestik. På ydersiden prydes gavlspidsen
(jf. fig. 5 og 24) af tre småblændinger lodret over
hinanden, to rombeformede, aftrappede og en
lille, kvadratisk.
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Fig.17. Overgang mellem korets og skibets hvælv i tagrummet, set fra koret og med sekundær spidsbuestik, der
bærer skibets østgavl (s. 5584). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Transition between vaulting of chancel and nave in the loft
seen from the chancel and with secondary relieving arch bearing the east gable of the nave.

Et †kapel opførtes i senmiddelalderen op ad
skibets nordside og formentlig op ad det tidligere opførte våbenhus (jf. s. 5576).23 Biskop Jacob
Madsen omtalte det ved sit besøg i kirken 1590,
men uden nærmere beskrivelse, blot at det havde
ét hvælv, og det fremgår af hans skitse (fig. 57), at
det havde en gavl mod nord.11 Kapellet har åbnet
sig mod skibet ad to spidsbuede arkader (fig. 1819), der nu begge er blændede i ydre murflugt (jf.
fig. 1). De er af meget forskellig størrelse, idet den
østre kun er lidt smallere end skibets skjoldbue i
dette fag, mens den vestre kun har omtrent fagets halve bredde. Disponeringen viser, at skibets
hvælv var opført, ligesom våbenhuset også må
have været opført før kapellet. Arkadernes stik er
helstens, opmuret af vekselvis to løbere og en binder. Den østre halvdel af det østre stik over østre
arkade er forsvundet i forbindelse med kapellets
nedrivning, ligesom den vestre arkades uregel-

mæssige forløb i vestsiden sandsynligvis skyldes
senere ændringer. Kapellets hvælv har formentlig
været seksdelt og har hvilet på en konsol i pillen mellem de to arkader. Den nuværende facade
over arkaderne er formentlig en halvstensdyb
skalmuring, således at buernes overside kan have
dannet forlæg for hvælvets kapper. Kapellet blev
formentlig nedrevet 1806 (jf. †våbenhus s. 5576),
hvorefter arkaderne blev tilmuret. I toppen af den
tilmurede, østre arkade er indmuret en bjælke (jf.
fig. 19), hvis formål ikke kendes.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirken omtaltes 1755 som værende i god stand.24
En genopretning af skibets nordøsthjørne i form
af nogle skifter kampesten og tegl, der ses under
den senere opførte sprængbue (jf. ndf.), må være
en nymuring af skibets nordøsthjørne i lod efter
fjernelsen af kapellets østmur (jf. s. 5590), hvoraf
ses enkelte rester på skibets østgavl umiddelbart
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Fig.18. Skibets mellemste hvælvfag set mod nord (s. 5582) med †arkade til †kapel (s. 5585). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Middle vault bay of nave looking north with †arcade to †chapel.

syd for hjørnet. Kirken omtaltes også 1815 som
værende i god stand, hvor der dog omtaltes nogle
sprækker i hvælvingerne, som havde forårsaget, at
det havde været nødvendigt at opføre to støttepiller på skibets nordside (jf. s. 5590), efter at kapellet
der var nedrevet (jf. s. 5576).25 Kirkesynet påtalte
dette år også, at der var en kalkbænk i våbenhuset;
en påtale, der gentoges de følgende år, idet der
var problemer med kalkstøv i hele kirken.26 Ved
kirkesynet 1817 var der dog fortsat problemer
med sprækker i hvælvingerne, og begge skibets
mure hældede udad.25 1820 blev det nævnt, at der
ikke var et materialhus ved kirken, men at et sådant burde opføres, og senere samme år oplystes,
at kalkbænken var kommet ud af kirken.25 Ved synet 1883, forud for en omfattende restaurering af
kirken, omtaltes en del mangler. Hele korets gavl
hældte kraftigt udad og skulle omsættes helt (jf.
fig. 12b). Dette er næppe sket, men gavltrekanten
synes omsat og dens konturer udmuret med tegl.27

Skibets østgavl (jf. s. 5575) blev restaureret 1889,
og der var planer om, at skorstenspiben skulle udmunde ved gavlen og ikke, som det var tilfældet,
i rygningen lidt vest herfor (jf. fig. 56). Dette er
næppe udført. En bjælke vestligt i skibet var 1923 i
så dårlig stand, at den skulle udskiftes med et jern
anker.28 De resterende bjælker i skibet blev 1927
forsynet med skrueankre, dog således at bjælkerne
blev bevaret, og korbuen blev ommuret.29 Det er
formentlig ved denne lejlighed, at skibets hvælv
blev ommuret (jf. s. 5582), og tilmuringen i vestre
kapelarkade blev fornyet. 1934 skulle der anbringes tre ankre i korets østende for at hindre murens
udskridning.30 Glamhullet i tårnets nordside, hvor
klokken hænger, blev ommuret 1948 i forbindelse
med indsættelse af en ny klokke. Den kongelige
bygningsinspektør påtalte, at glamhullet havde
fået en forkert øvre afslutning.14
Gulve. Korets gulv er af gule teglsten lagt to og
to skiftevis i kirkens bredde- og længderetning;
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Fig.19. Skibets østligste hvælvfag set mod nord (s. 5582) med †arkade til †kapel (s. 5585). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Easternmost vault bay of the nave looking north with †arcade to †chapel.

dog er der omkring døbefonten et felt på 1×1
m, der er lagt med røde teglsten (jf. fig. 33). Kortrinnet er et standerskifte af gule sten. Inden for
alterskranken bræddegulv. Skibets gulv er også
af gule teglsten, senest fornyet 2002, men lagt i
dets længderetning og med et standerskifte langs
ydervægge og stoleraderne.14
†Gulve. I en synsforretning 1718 omtaltes foran alteret en begravelse (jf. s. 5617), der var farlig
for dem, der skulle til og fra alteret, idet den kun
var overdækket med fire egefjæle.31 I kirkeprotokollen 1861 er oplyst, at der da var teglgulv over
hele kirken, også i nogle af stolestaderne, mens
resten af stolestaderne havde bræddegulv.8 Inden
for alterskranken og bag ved alteret skulle 1862
lægges nyt bræddegulv, og 1866 skulle gulvet i
korets nordre side omlægges med sten af samme
farve, som gulvet havde i den øvrige del.10 Gulvet
i tårnrummet skulle omlægges ‘af nyt’ 1882.21 I
1909, i forbindelse med planlægningen af kirkens

overgang til selveje, ønskedes der bræddegulv i
alle stolestader og fliser i midtergangen.32 Det er
dog næppe gennemført på dette tidspunkt (jf.
ndf.). 1927 blev der lagt nye sten i gulvet ved
alterskranken.17 Året efter var der igen ønsker
om bræddegulv i alle stolestader. Arbejdet synes
dog først gennemført nogle år efter,32 da der ved
provstesynet 1934 meddeltes, at bræddegulvet
i stolestaderne skulle ferniseres.33 Oplysningen
blev gentaget 1936.33
Døre. En dør i tårnets vestmur (jf. fig. 11) er
indsat senest ved våbenhusfunktionens flytning
til tårnrummet 1806 (jf. s. 5576). Døren er udført
med delvis anvendelse af det oprindelige vestvindues søndre vange og overdækkes af et fladbuet
helstensstik, opmuret af vekselvis en løber og to
bindere. Stikkets udformning antyder, at døren
kan være ældre end ovenfor anført.
Vinduer. Korets søndre vindue er rundbuet og
dobbeltsmiget og må være indsat kort før kirkens
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Fig. 20. Skibets vestligste hvælvfag set mod syd (s. 5582) med †vindue (s. 5588) og spor af †syddør (s. 5574). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Westernmost vault bay of nave lookinge south with †window and traces of †south door

opmåling 1888 (jf. fig. 12). Der var da planer om
også at udskifte skibets vinduer med tilsvarende
åbninger;34 i stedet restaureredes de tre senmiddelalderlige vinduer, hvorved de ydre vangers tegl
dog erstattedes med granitkvadre (jf. fig. 5, 12a-b).
Korets oprindelige vinduer har været tilmuret; i
forbindelse med omsætningen af korgavlen 1883
retableredes østvinduet i det ydre. Det nordre vindue synes genåbnet o. 1933,33 og der var da planer
om at genåbne det østre,28 hvilket formentlig først
skete o. 1944.35 Alle vinduerne har rombeformede, blyindfattede ruder og vandrette smedejernssprosser.
†Vinduer. Indvendig i skibets sydside er længst
mod vest bevaret den vestre halvdel af et fladbuet,
falset vindue, der er ældre end skibets overhvælvning (jf. fig. 20). Ifølge kirkeprotokollen 1861

havde kor og skib da i alt to blyvinduer og to
trævinduer, mens tårnet havde et blyvindue.8
Kirkens tagværker er nyere, af fyr, formentlig hovedsagelig fra den store hovedreparation af kirken
1824. Der indgår en del genanvendt egetømmer.25
Koret har seks spærfag, skibet 13 og tårnet seks.
Klokkestolen, der er placeret ved glamhullet i
nordsiden af klokkestokværket, er nyere og af fyr.
Tagbeklædningen er nu overalt tegl, senest fornyet med håndstrøgne vingetagsten på kor og tårn
1996 efter et projekt ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen.36
†Tagbeklædning. Ved biskop Jacob Madsens besøg i kirken 1590 var der blytage over koret og
skibets sydside, mens der var tegltag på de øvrige dele.11 Ved en synsforretning 1631 manglede
der bly på tårnet, så tårnet må også en overgang
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Fig. 21. Forslag til istandsættelse af vestligste og midterste vindue i skibets sydside (s. 5588). Måleblad (ikke målfast)
ved Alfred Petersen 1888. – Plan for restoration of the westernmost and the middle window in the south side of the nave.

have haft blytag.37 Fra provstearkivet oplystes
1665, at blyet på kirken skulle repareres.38 1776
fik commerceråd Hans Lindstrøm tilladelse til at
aftage blyet på søndre side. Kirken skulle da under reparation og hele overdelen aftages. Herefter skulle hele kirken tækkes med tegl.39 Da der
igen er oplysninger om tagbeklædning 1818, har
tårnet tegltag og mangler nogle sten,18 og ved
den første indføring i kirkens protokol 1861 var
der også tegltage over hele kirken.8 Skibets tag
blev omlagt og delvist fornyet 193940 og korets
1946.33
Kirkens nuværende opvarmning er siden 2000
naturgas. Fyret er i den nedenfor nævnte tilbygning til ligkapellet (jf. s. 5572).
†Opvarmning. Ved synet 1883 blev det besluttet,
at der skulle opstilles en ovn i skibets nordøstre

hjørne, således at skorstenen skulle føres skråt
op under taget og udmunde ved gavlspidsen.10
Det synes dog, som om skorstenspiben er ført op
igennem tagryggen og ikke ved selve gavlen, idet
det ved synet 1889, i anledning af at skibets østgavl skulle restaureres (jf. s. 5586), var ønskeligt,
at skorstenspiben kunne udmunde ved skibets
gavl.10 Det synes heller ikke at være gennemført,
idet skorstenspiben på et foto før 1928 (fig. 56)
fortsat går op igennem tagryggen. 1925 var kakkelovnen i så dårlig stand, at man planlagde at reparere den eventuelt med en ny indmuring, men
to år senere var dette stadig næppe udført, da det
ved provstesynet 1927 blev besluttet, at kakkelovnen skulle istandsættes, så den foreløbigt fortsat kunne bruges.33 1928 besluttedes imidlertid at
undersøge finansiering af en ny opvarmning, og
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Fig. 22. Kirken set fra sydvest. Foto sandsynligvis ældre end 1928. I Klinte Sogns Lokalhistoriske Arkiv. – The church
seen from the south west. Probably before 1928.

Kirkeministeriet godkendte anskaffelsen af et nyt
varmeapparat, en kalorifer, der blev anskaffet fra
Hess & Co og placeret i en dertil etableret grav
i skibets sydvesthjørne.41 En skorsten opførtes i
vestmurens murtykkelse, førtes op igennem tårnet (jf. fig. 9) og udmundede bag tårnets østre
toptinde (jf. fig. 3). Allerede 1936 skulle kaloriferen forsynes med en ny indmuring,33 og 1949
skulle dele af varmeapparatet udskiftes.8 Dette
blev 1962 afløst af et oliefyr, der placeredes i en
tilbygning ved ligkapellets østre gavl.42
Belysning. Ved kirkesynet 1923 anbefaledes at
indlægge elektrisk lys.32 Ministeriet bifaldt 1924
projektet under forudsætning af nogle betingelser
fra kongelige bygningsinspektør J.Vilh. Petersen.32
Støttepiller. To meget kraftige støttepiller på henholdsvis korets nordøst- og sydøsthjørne er formentlig af ældre dato, men er i deres nuværende
form en følge af en restaurering af korets østgavl
1883 (jf. s. 5586), da det var meningen, at pillerne
helt skulle nedtages. Den kongelige bygningsin-

spektør, J. Vilh. Petersen, anså det imidlertid for
farligt helt at fjerne dem; derfor skulle de opføres
i en ny passende skikkelse’.10 De blev imidlertid
blot istandsat 1889.22 Den nordre (jf. fig. 1, 8 og
24) er opført af granitkvadre forneden i nord og
øst; ellers af tegl og af tegl foroven. Den søndre
(jf. fig. 5 og 8) er helt af tegl og formentlig helt
ommuret i 1945.33 To støttepiller på skibets nordside (jf. fig. 1 og 24) opførtes 1815 for at afhjælpe
den begyndende udskridning af nordmuren efter
nedrivning af kapellet 1806 (jf. s. 5585).25 De er
opført af granitkvadre, iblandet tegl og har hver
forneden en sprængbue med helstensstik. Den
østre bue er senere tilmuret mod øst og har en
dør i vest, mens den vestre er tilmuret mod vest
og har en dør i øst. Den vestre pille var 1932
kommet til at hælde voldsomt vestover, hvilket
den kongelige bygningsinspektør J.Vilh. Petersen
skønnede skyldtes svigtende fundamenter. Der
blev derfor afgravet til fast bund her og støbt nyt
fundament under pillens vestre del.43

GRINDLØSE KIRKE

5591

Fig. 23. †Kalkmalet rankedekoration, sen- eller eftermiddelalderlig (s. 5591). Foto Hans Chr. Frederiksen
2003. – †Wall-painted vine decoration, Late or Post-Medieval.

Murbehandling. Ved den første indføring i kirkens
protokol 1861 nævnes, at ‘kirken er hvidtet både
ind- og udvendigt, og fint bestænket med rødt,
undtagen kampestenene, der er fuget med kalk.’8
Ved synet op til den store restaurering af kirken
1883 omtaltes granitkvadrene på korgavlen stadig
som overhvidtede, men at de burde afrenses.21
Fortov. I 1909 i forbindelse med planlægningen
af tiendeafløsningen ønskede menighedsrådet, at
der blev lagt cementfortov omkring kirken.32
†Kalkmalerier. I koret blev der 2003 fundet
kalkmalerier (fig. 23), som imidlertid atter blev
overkalket.Vestligt på nordvæggen blev der på ‘et
tidligt kalklag’ konstateret et indvielseskors med
indridset cirkelslag og sort kontur. I hvælvet blev
der på sekundære kalklag fundet en sen- eller eftermiddelalderlig ornamental bemaling med rødt

og sort. Centralt i østkappen var en rankedekoration udgående fra, hvad konservator Hans Chr.
Frederiksen betegnede som et ‘skjoldlignende’
motiv. Desuden var begge sider af korbuens åbning bemalet som skiftevis røde og sorte sten.44

Fig. 24. Kirken set fra nordøst. Foto Kirsten Weber 1944. Foto i NM. – The church seen from the north east.
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Fig. 25. Indre set mod øst o. 1920. Foto i kirken. – Interior looking east, c. 1920.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste genstand er den romanske
døbefont, som er af arkadetype. Dåbsfadet med drevet Syndefaldsfremstilling er et Nürnbergarbejde fra
1500-tallet, men først skænket til kirken o. 1800. De
balusterformede alterstager må være anskaffet o. 1600.
Prædikestolen fra 1604 tilhører en stor gruppe af
vestfynske stole med hjørnehermer, evangelistrelieffer og omtrent enslydende bibelcitater. Fra samtidige
(†)herskabsstole hidrører seks våbensmykkede gavle
og fire låger, der alt sammen er opstillet ved de forreste stolestader. En jernbeslået dørfløj er noget yngre.
Alterkalken fra 1700 er meget usædvanligt udført i
Sverige, af den stockholmske guldsmed Johan Nützel.
Den ustemplede disk er antagelig fra samme tid. Altermaleriet, der viser Kvinderne ved graven, er udført
1849 af Christoffer Faber. Fra omtrent samme tid hidrører formentlig en pengeblok, to pengebøsser og fem
salmenummertavler. Den ældste messehagel (nr. 1) er
antageligt fra 1889. Et alterbordskrucifiks af gips stammer fra o. 1900. Klokken er støbt 1928 af De Smithske

Jernstøberier, Aalborg. Alterskranken og stolestaderne
er fra 1929, sidstnævnte tegnet af Knud Lehn Petersen. Kirkeskibet »Karoline« er skænket 1935. En oblatæske af tin bærer årstallet 1940, mens en dåbskande
fra kunstsmedefirmaet Knud Eibye er dateret 1948.
Fire store lysarmaturer af messing er fremstillet 1983 af
kunstsmed Otto Frandsen efter tegning af Ebbe Lehn
Petersen. Orglet med ti stemmer er bygget 1988 af
Bruno Christensen & Sønner. Alterbordspanelet fra
2003 er tegnet af arkitekt Jørgen Ganshorn, mens en
messehagel (nr. 2) er fra 2005.
Farvesætning og istandsættelser. Inventarets farvesætning fra hovedistandsættelsen 1929 har rødt som hovedfarve og en broget staffering på profiler og relieffer,
med udbredt anvendelse af lasur. Den skyldes maler H.
M. Pedersen.45
Om kirkerummets indretning i den sidste katolske
tid vides, at der var en Mariaaltertavle (†altertavle nr.
1), et †korbuekrucifiks og en †krucifiksgruppe. Sidstnævnte var 1707, men formentlig ikke oprindeligt opstillet på en bjælke mellem skib og †nordkapel. Det
efterreformatoriske kirkerum omfattede ifølge biskop
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Fig. 26. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.
Jacob Madsens visitats 1590 en †prædikestol af lektorietype, som var sammenbygget med et †korgitter,
der tillod adgang til koret gennem en dør. I koret stod
døbefonten og endnu den førnævnte Mariatavle.11
1591 ansøgte sognefolkene om at måtte beholde nogle
penge, som de skulle give til Nyborg Kirke, men som
de hævdede at have brug for til deres egen sognekirke,
der var meget »brøstholden«.46 Jørgen von Aschersleben (†1624/25) til Jerstrup tiltrådte som kirkeværge
1600, formentlig med det formål at styre og finansiere nyanskaffelser: 1603 erstattede man den gamle
Mariaaltertavle (†altertavle nr. 1) med en ny katekismusaltertavle, der måske fra første færd havde malet
Nadverfremstilling i storfeltet (†altertavle nr. 2). Året
efter udskiftedes den førnævnte lektorieprædikestol
med den nuværende prædikestol. (†)Herskabsstole for
Jørgen von Aschersleben og hustru Maren Ejlersdatter
Brockenhuus blev antagelig opsat i samme forbindelse.
Arbejderne aftegner sig indirekte i kirkens regnskaber.47 Forandringer i de følgende århundreder er stort
set ubelyste. 1707 berettedes det dog, at der i †nordkapellet førhen havde været et †pulpitur med et †or-

gelværk, bekostet af ‘herskabet på Jerstrup’, ligesom det
nedrevne †nordkapel vides at have rummet en †åben
begravelse indrettet af Eva Margrete Rosenørn født
Grüner (1721-60), Jerstrups ejer. Kirken blev istandsat
1818, angiveligt som første led i den bølge af arbejder,
som kirkeejeren Constance Knuth-Gyldensteen i disse
år lod iværksætte i sine 12 kirker.48 Det var antagelig
ved denne lejlighed, at den †åbne begravelse blev sløjfet ved nedrivning af kapellet (jf. s. 5585). Ifølge amtsprovst Lütken blev det meste af træinventaret udskiftet
ved istandsættelsen, dog med undtagelse af prædikestolen og muligvis også †altertavle nr. 2.25 Inventaret
blev desuden malet i den for rokoko- og empiretiden
så typiske ‘perlefarve’, en farveholdning, der er konstateret som et blågråt farvelag ved farvearkæologiske
undersøgelser.49 1849 anskaffedes den nuværende altertavle, og 1873 blev inventaret nystafferet med en lys
egetræsådring ved maler J. P. Holst, Bogense.50 1929
gennemgik kirken en hovedistandsættelse under ledelse af arkitekt Knud Lehn Petersen. I den forbindelse
opsattes nye stolestader, og inventaret fik sin nuværende farvesætning (jf. ovf.).
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Alterbord, muret af teglsten, hvis format ikke kan
erkendes, da kun den kalkede bagside er synlig.
Dimensioner ca. 185×95 cm, 106 cm højt; afstand til østmuren ca. 1 m.
Alterbordspanel (fig. 62), 2003, af fyrretræ og
møbelplade, 192×115 cm, 103 cm højt, tegnet af
arkitekt Jørgen Ganshorn, Middelfart.14 Forsiden
har en glat, kvadratisk fylding mellem to højrekt
angulære, mens hver kortside har en højrektangulær fylding. Bordpladen har intet fremspring.
Bemalingen, der er afstemt efter altertavlen, består af rødt på rammeværk, blåt og forgyldning på
lister og marmorering på fyldinger.
†Alterbordsforside, et nyere, enkelt panel beregnet til beklædning med tekstil (jf. ndf.); kasseret
2003.14
†Alterklæder. Et rødt ‘omhæng’ med smalle tresser nævnes i et inventarium 1814.25 Det blev 1818
udskiftet med et sort klæde, ligeledes med smalle
tresser.51 1861 fandtes et klæde af karmoisinrødt
bomuldsfløjl med gule silkefrynser.8 Også senere klæder var røde, fra 1886 med kors og borter
af ægte guldbrokade.8 Det seneste blev kasseret
2003.14
Alterdug, 1966, hvid, med fisk og Jesusmonogrammer i gråt og olivengrønt broderi. Signeret
og dateret med sting: »HC 1966«.
Beskaffenheden af †alterduge omtales ikke før
1861, da der fandtes en af sort bomuldsfløjl med
frynser, formentlig et derangeret alterklæde (jf.
ovf).8
Altermaleri (fig. 27), 1849, Kvinderne ved graven,
udført af Christoffer Faber (1800-69), indsat i et
samtidigt rammeværk.
Det usignerede maleri er udført i olie på lærred
og har et lysmål på 185×138 cm. Det viser mødet
påskemorgen mellem Kristus og de tre kvinder
på vej fra den tomme grav for at viderebringe
budskabet. Kristus står i billedets midte med
højre pegefinger hævet og venstre hånd placeret
fladt mod brystet i en talegestikulation.52 Han er
iklædt hvid kjortel og en lyseblå kappe, hvis flig
den forreste af de tre knælende kvinder (Maria
Magdalene) griber og kysser. De to andre Maria’er henholdsvis krydser og samler hænderne
foran brystet. Kvindernes klædedragt er holdt i
mørkegrønt, gyldenbrunt og blåt. Morgengryets

sarttonede lys falder over baggrundens bjerglandskab.
Maleriet er monteret på en blændramme og
kantes af hulkelprofilerede prydlister, der alene
bryder den glatte flade i rammeværkets storstykke. To foranstillede, spinkle og glatte frisøjler med bladkapitæler og gesimsstykker bærer en
høj, spidsbuet gavl. Dens underside er udformet
som en dobbeltfladbuet baldakin, mens forsiden prydes af et cirkelindrammet kors. Yderst
og øverst står kuglebærende keglespir med kannelurer. Under det helt glatte postament hænger
udsavede småvinger. Bemalingen fra 1929 omfatter rødt, mørkegrå og rødlig marmorering samt
hvidt og forgyldning. På storstykket læses under
maleriet det tilhørende skriftsted Matt. 28,9 med
guldfraktur, mens postamentet på tilsvarende vis
har Joh. 11,25. Begge indskrifter må regnes for
oprindelige (jf. fig. 25).
Altermaleriet er anskaffet 1849 af kirkeejeren
Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen og
var opsat inden provstesynet 11. juli samme år.53
Christoffer Faber nævnes 1865 som ophavsmand
af biskop C. T. Engelstoft: »Altertavle af Faber,
god«.54 Maleren har måske ladet sig inspirere af
sin lærer J. L. Lund, som han i andre sammenhænge har kopieret udførligt (f.eks. Drigstrup s.
4096).55 Muligvis har Faber selv stået for at tegne
rammeværket, der minder om indramningen i
Drigstrup (s. 4097). Rammeværkets oprindelige
farveholdning var gråblå og dermed tilpasset kirkerummets daværende farver fra 1818.56 En nystaffering med lys egetræsfarve fandt sted 1873,
ifølge malet indskrift på tavlens bagside ved J. P.
Holst fra Bogense.10 Den nuværende bemaling er
udført 1929 af H. M. Pedersen, der også har signeret på bagsiden. Altermaleriet er renset 2003.14
†Altertavler. 1) En middelalderlig fløjaltertavle,
hvis midtskab viste kirkens værnehelgen Maria i
solgisel, mens fløjene havde helgener, deriblandt
Fig. 27. Altertavle, 1849, med samtidigt maleri af Christoffer Faber (1800-69). Det viser Kristus der åbenbarer sig for kvinderne ved graven (s. 5594). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1849, with contemporary
painting by Christoffer Faber (1800-69) showing Christ
appearing to the women at the tomb.
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Fig. 28. Altersølv (s. 5597), kalken udført 1700 af den stockholmske guldsmed Johan
Nützel (-1674-1715). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate. Chalice made in 1700
by the Stockholm goldsmith Johan Nützel (-1674-1715).

Skt. Katharina. Tavlen kendes kun fra biskop Jacob Madsens visitats 1590: »Taffle: Jomfru Maria i
Solgiszelet, ny; paa Fløieler S. Karine osv.«11 Ifølge Sissel F. Plathe kan bispens bemærkning ‘ny’
måske henvise til en nylig staffering.57 Som anført
af Eva Louise Lillie havde bispen ingen kritiske
bemærkninger til tavlen.58 Ikke desto mindre
blev den kasseret 1603 (jf. ndf.).
2) 1603, en katekismusaltertavle, tidligst beskrevet 1707 som ‘stor og fuldkommen’.59 Storfeltet

rummede på dette tidspunkt et maleri af Nadveren, mens to sidefelter havde forgyldte indskrifter
omhandlende nadversakramentet, det ene indstiftelsesordene, det andet formaningen 1 Kor. 11. Postamentet bar ‘nogle sprog af skriften på dansk’. På
dets sydside læstes »Si Deus pro nobis, qvis contra
nos: Rom 8« (Er Gud for os, hvem kan da være
imod os? Rom 8,31). På nordsiden fandtes indskrifter for tavlens bestillere: »Jørgen A(s)chersleben til Jerstrup og Otte Pedersen lod denne altertavle giøre 1603«.60 Desuden læstes foroven »Herr
Hans Bang Sogne-Præst«.61 Jørgen Aschersleben
og Otte Pedersen fungerede ifølge regnskaberne
Fig. 29. Stempler på kalkens fod, hhv, det stockholmske
bymærke i form af Skt. Eriks kronede hoved, årsmærket »M« for året 1700 samt mestermærke »IN« for den
stockholmske guldsmed Johan Nützel (s. 5597). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Marks stamped on the base of
the chalice, resp. the Stockholm city mark in the form of St.
Erik’s crowned head, the date mark ‘M’ for the year 1700
and the master’s mark ‘IN’ for the Stockholm goldsmith Johan Nützel.
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som kirkeværger henholdsvis 1600-04 og 160206 og administrerede også anskaffelsen af den et
år yngre prædikestol (s. 5600), der ikke utænkeligt
skyldes samme værksted. Nyanskaffelserne har indirekte afsat spor i kirkens regnskaber (jf. s. 5593),
men selve bestillingen eller billedskærerens navn
omtales derimod ikke.62 Tavlen fandtes endnu
1774 og blev måske først kasseret 1849.63
Altersølvet (fig. 28) er ifølge indskrift skænket til
kirken 1730 af kirkeejerne Seneca von Hagedorn
til Jerstrup (†1750) og hustru Elisabeth Birgitte
Rantzau (1690-1760). Det består af en alterkalk
udført 1700 af den stockholmske guldsmed Johan Nützel (-1674-1715) og en ustemplet disk,
der måske hidrører fra samme tid.
Den 22,5 cm høje kalk har cirkulær fod med
aftrappet fodplade. Skaftets nedre del er konisk
og den øvre del cylindrisk, knoppen er glat og
kugleformet. Det fornyede bæger har graveret
trekløverkors og en påsat hældetud fra o. 2000.8
Fodpladen bærer tre stempler (fig. 29): »IN« for
guldsmeden, Stockholms bystempel (Skt. Eriks
kronede hoved) og årstalsstemplet »M« for 1700.64
Under fodpladen læses giverindskrift med graveret kursiv: »Schautbinacht (søofficersbetegnelsen
scoutbynacht) Seneca van Hagedorn og Elisabeth
Birgitta Rantzav til en Nyttaarsgaue til Grindlose
Kircke 1730«. Disken, 13,5 cm i tværmål, er helt
glat, med en del slidspor og rester af forgyldning.
Fanen har ombukket kant.
Som bemærket af Finn Grandt-Nielsen er kalken det eneste stykke svenske kirkesølv på Fyn.65
Den mest sandsynlige forklaring på dette usædvanlige forhold er, at der er tale om militært (og
dermed legalt) krigsbytte taget i forbindelse med
Store Nordiske Krig, idet såvel guldsmeden som
giveren på hver sin måde har krydset veje med
den svenske flåde. Kalken er udformet som Johan Nützels bedst kendte arbejde, det såkaldte
‘Poltavasølv’, leveret til den svenske hær.66 Den er
formentlig oprindeligt udført til den flådeeskadre
fra Karlskrona,67 der udgjorde den svenske styrke
i Slaget ved Femern 24. april 1715. Her deltog
Seneca Christensen von Hagedorn som kommandørkaptajn på det danske linjeskib ‘Prinds
Wilhelm’. I forbindelse med den danske sejr blev
fem svenske skibe taget som priser.68 Tilsynela-
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dende har krigsbyttet også omfattet skibspræsters
liturgiske kar. Hagedorn kan da have tilegnet sig
kalken umiddelbart efter slaget eller måske fået
den som begunstigelse på et senere tidspunkt.
To †altersæt omtales 1590 af Jacob Madsen,
begge af sølv, men det ene tillige forgyldt: »Kalck
oc Disk: 1 forgylt, 1 aff Søl vforgylt«.69
Oblatæsker. 1) 1868,10 en oval blikæske, 16×11×8
cm, med sort bemaling og bronzefarvet kors på
låget. 2) 1940, af tin, udført af guldsmed Anton
Rasmussen, Odense, som har leveret et sidestykke til Klinte (s. 5545). Den cylindriske æske har
en diameter på 10,5 cm og er 4 cm høj. Låget
har graveret trekløverkors, mens siden har omløbende indskrift med store graverede versaler:
»Grindløse Kirke 1940«.
Alterkande, af tin, antagelig anskaffet 1845.10
Den 33 cm høje kande har urneformet korpus
med mavebælte, slank og svagt hulet hals. Der er
hængslet låg og svungen hank. Korpus har sikkerhedsgravering med versaler. Kanden havde
1861 sort lakering med forgyldt kors.8
†(?)Sygesæt, fælles med hovedsognet Klinte (s.
5546).

Fig. 30. Alterstager o. 1600 (s. 5598). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks c. 1600.
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Fig. 31. Alterbordskrucifiks af gips, skænket o. 1935 (s.
5598). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion table crucifix of plaster. donated c. 1935.

Alterstager (fig. 30), o. 1600. De 32 cm høje
stager har attisk profileret fod, der hviler på tre
kugleled, og balusterskaft med kugle- og vaseled adskilt af en flad ring.70 Lyseskålen er flad og
sekundært gjort bredere med en tallerkenformet
indsats af en mindre kobberholdig legering. Stager af omtrent samme type findes i Marslev (s.
4338), Ubberud (s. 2776) og i Vejle Skt. Nikolaj
med dateringen 1592 (DK Vejle 130).
†Alterstager, af jern, omtalt 1590 som »2 Skarns
Jarne Piber«.11
En †syvstage skænkedes 1934 af gårdejer Viggo
Jørgensen og hustru Anne Jørgensen til minde
om sidstnævntes forældre, gårdejer Peder Jensen
og Dorthea Hedevig Ejlersen, Grindløse.71 Den
blev stjålet 1980.14

Alterbordskrucifiks (fig. 31), o. 1900, skænket 1935
af Marie Jørgensen, Grindløse.71 Den 38 cm høje
figur af elfenbensfarvet gips er udført efter en model, der blev markedsført af kongelig bronzestøber
Lauritz Rasmussen, København.72 Det sortmalede trækors har hvidt skriftbånd med fordybede
versaler: »INRI«. Står i skibets sydvesthjørne.
Messehagler. 1) 1889(?), skjoldformet, af rødt
fløjl med applikerede guldborter og på ryggen
et guldkors.21 2) 2005, udført af Gerda Helene
Jepsen, Odense, ifølge broderet signatur. Den er
hvid med applikeret patchwork og broderi med
sølv- og guldtråd.
†Messehagler. 1590 fandtes ‘gode messeklæder’.11
Dette indbefattede formentlig den samme messehagel, der 1631 blev betegnet som ‘gammel’.
Samme år anskaffedes fløjl til en ny hagel.37 En
messehagel med sølvtresser var 1818 ‘besat med
rust’.73 1861 fandtes en hagel af sort bomuldsfløjl
med kors af guldbrokade.8
Alterskammel, nyere, med blåt læderbetræk. En
†alterskammel blev repareret 1819 og havde 1861
betræk af rødt fløjl med kanter af gule silkefrynser.74
†Messeklokke. 1590 hang en lille klokke i koret.11
Alterskranke (jf. fig. 32), opsat 1929 med genanvendelse af drejede balustre fra den ældre skranke.17 Den er femsidet, med tømret knæfald og
profileret håndliste. Sidstnævnte er bemalet med
rødt, balustrene med sølvlasur. Knæfaldet har grå
bemaling og hynder med lyseblåt læderbetræk
(fra 2003).14
(†)Alterskranke (jf. fig. 25), o. 1850, muligvis
omdannet 1872 eller 1886.22 Skrankens balustre,
der er genanvendt i den nuværende skranke, har
under den nuværende bemaling tre farvelag, der
tilsyneladende svarer til altertavlens (s. 5594).56
Knæfaldet var 1861 betrukket med sort skind.8
Døbefont (fig. 33), romansk, af lys rødlig granit,
92 cm høj. Foden er et omvendt terningkapitæl, skaftet et cylinderled under kraftig tovstav.
Kummen, hvis diameter er 66 cm, prydes af 16
fladbuede arkader med glatte søjler. Under mundingen løber en tovstav. Fonten tilhører en lille
nordfynsk gruppe af arkadefonte, der også omfatter eksemplarer i nabokirken Klinte (s. 5548),
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Lunde (s. 5059) og Marslev (s. 4339).75 Fonten,
der er opstillet nordligt under korbuen, stod 1590
i koret.11 Den blev 1883 renset for oliemaling.21
Dåbsfad (fig. 34), et Nürnbergarbejde fra 1500tallet, tværmål 49 cm. Fadet prydes af en cen-
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tral medaljon med drevet Syndefaldsfremstilling
omkranset af de ofte forekommende syv majuskler gentaget fem gange.76 Herom to stemplede
borter med henholdsvis egeløv og malteserkors.
Fanen har også to stemplede borter, henholdsvis

Fig. 32. Korets indre set mod øst med hvælv (s. 5575), altertavle (s. 5594) og alterskranke (s. 5598). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Interior of chancel looking east with vaulting, altarpiece and altar rail.
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Fig. 34. Dåbsfad, et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet,
med Syndefaldet (s. 5599). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Baptismal dish, Nuremberg work from 1500s with
the Fall of Man.

fiskeblæreornament og rundbuefrise med korsblomst. På fanens bagside er sekundært fastnittet fire stykker jern. Her ses også indgraverede

Fig. 33. Romansk døbefont med arkadeudsmykning (s.
5598). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque font
with arcade ornamentation.

initialer »R. Ø.« og »A. C. F.« for tidligere ejere
af fadet, Rasmus Østrup (1716-1800) og hustru
Anne Cathrine Faaborg (1728-1808) samt årstallet »1788«.77 Samme år blev hovedgården Jerstrup
og dermed patronatsretten til Grindløse overtaget af ægteparrets søn, Jacob Østrup (1753-1803,
jf. mindetavle s. 5611). Fadet kan tidligst være
kommet til kirken i den forbindelse. Det omtales
med sikkerhed i indberetningen til Oldsagskommissionen 1809.78
Dåbskande, 1948, af messingbelagt tin, anskaffet
fra kunstsmedefirmaet Knud Eibye, Odense, typemæssigt svarende til kander i bl.a. Stubberup (s.
4766).79 Den 35 cm høje kande har cirkulær fod
med flere afsæt, kugleformet korpus med hammerkors, konkav hals og fladt, hængslet låg med
rund knop. Fabrikationsmærket »K. EIBYE« ses
under foden, på hvilken er giverindskrift med
graveret kursiv og kors som skilletegn: »Skænket
af O.H. + L.N. + A.L.«. Tilsvarende læses på korpus: »Grindløse Kirke 1948«.
†Dåbskande, anskaffet 1884, efter synets ønske
‘af en kirkelig form’.10
Et †håndklæde af drejl ved fonten nævnes 1814
og 1861.80
Et †korbuekrucifiks af træ var 1707 ophængt
foran korbuen (‘på siden af hvælvingen mellem
koret og kirken’).59 Samme år omtales en †korbuekrucifiksgruppe med et større trækrucifiks flankeret af Maria og Johannes. Gruppen stod på en
bjælke mellem kirken og †nordkapellet, en placering, der formentlig var sekundær.59
Et †korgitter med døråbning (»Dør oc Traller
for Choret «) omtales 1590, da en †prædikestol
var opsat oven på dette (s. 5605).11
Prædikestolen (fig. 35) er et højrenæssancearbejde med skåret datering 1604. Den tilhører en
stor og ensartet vestfynsk gruppe fra tiden 15971627, der må være udgået fra et eller flere værksteder i Assens og/eller Middelfart.81
Stolen har 4½ fag, der deles ved joniske hermer med frugtophæng på skafterne. De skifte-
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Fig. 35. Prædikestol, 1604 (s. 5600). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1604.

vis mandlige og kvindelige hermer har krydsede
arme på nær to: En af de mandlige griber om
sit lange skæg,82 mens en af de kvindelige lader
en brystvorte titte frem mellem spredte fingre.
Storfelterne udfyldes af rundbuede rulleværks-

kartoucher med relieffer af evangelisterne og
deres symbolvæsener; i det sidste halve fag apostlen Paulus. Kartoucherne har omløbende attisk
slyngbånd. Deres rulleværksflige vrides forneden til volutter og i sviklerne til mikroarkitektur,

Fig. 36. Postamentfelt med dateringen »1604«, detalje af prædikestol (s. 5600, jf. fig. 35).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pedestal field with dating 1604, detail of pulpit (cf. fig. 35).
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Fig. 37-38. Evangelisterne Mattæus og Markus, relieffer i prædikestol 1604 (s. 5602, jf. fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The evangelists Matthew and Mark, reliefs on the pulpit, 1604 (cf. fig. 35).

hvorpå der står enten bøger, kuglespir, timeglas
eller blomstervaser.83 Gennem fligenes øjer hænger guirlander med kvaster, frugt og blomster.
Evangelistfigurerne står i kontrapost på småbakkede fodstykker. Ansigterne er vist i trekvartprofil på nær Johannes og Paulus, som er vist en
face. Alle har riflede glorieskiver. Klædedragten
er forholdsvis tætsiddende, underdelen med lineære, lodrette folder. Kapperne er bundet med
en kvastagtig knude ved den ene skulder.84 Deres fødder veksler mellem at være nøgne og iført
spidssnudede sko.85 Forneden er evangelisternes
navne anført med indskårne versaler. Regnet fra
opgangen ses: 1) (Fig. 37), »S. Matthevs«, vendt

mod højre og pegende i en opslået bog, som han
støtter mod sin venstre skulder. Issen er skaldet,
det tynde nakkehår halvlangt, mens skægget er
fyldigt og langt. Den nøgne engel rækker blækhuset op mod ham. 2) (Fig. 38), »S. Marcvs«, let
vendt mod venstre og nærmest poserende med
den ene fod på en flad sten.86 Håret er kort og
krøllet, skægget langt. Han bærer en bog under
armen og griber en kappeflig med den ene hånd,
mens han slår ud med den anden. Blækhuset står
på hovedet af den profilvendte løve. 3) (Fig. 39),
»S. Lvcas«, vist omtrent som Mattæus, men med
kortere skæg, en hårtot på issen og en pen i hånden. Blækhuset står mellem hornene på den lig-
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Fig. 39-40. Evangelisterne Lukas og Johannes, relieffer i prædikestol 1604 (s. 5602-03, jf. fig. 35). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – The evangelists Luke and John, reliefs on the pulpit, 1604 (cf. fig. 35).

gende okse. 4) (Fig. 40), »S. Johannes«, vist frontalt
med en lukket bog i højre hånd og en kappeflig
i venstre.87 Ørnen bærer et indhyllet blækhus i
sit næb. I det sidste halve fag: 5) (Fig. 41), »Sancte
Pavlvs«, stående frontalt under et bueslag med
sværdattribut og en bog.
Såvel frise som postament har stumpt knækkede fremspring, der for postamentets vedkommende har spor efter forsvundne løvehoveder,
mens frisefremspringene kan have haft diademhoveder.88 Frisefelterne rummer rulle- og beslagværkskartoucher, mens postamentfelterne har
skriftsteder fra de fire evangelier. De er udført
med reliefversaler, skiftevis på latin (noget frit ef-

ter Vulgata) og dansk. Fra opgangen: 1) »Math 6
Qværite primvm regnvm Dei et ivstitiam eivs et
omnia adicientvr vobis« (Søg først Guds rige og
hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i
tilgift. Matt. 6,33). 2) »Mar. 3 Himmel och iord
skvlle forgaa men mine ord forgaar icke« (Mark.
13,31) afsluttet med prædikestolens datering
»1604«. 3) »Lvc 11 Beati qvi avdivnt sermonem
dei et cvstodivnt illvm« (Salige er de, som hører
Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28). 4) »Iohan
10 Mine faar høre min røst och ieg giffve denem
det ævige liff« (Joh. 10,27-28).
En tandsnitsprydet hængeliste og drejede hængeknopper er frie tilføjelser fra 1929. Der har
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Fig. 41. Apostlen Paulus, relief i prædikestol 1604 (s.
5603, jf. fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The
apostle Paul, relief on the pulpit, 1604 (cf. fig. 35).

måske oprindeligt været karnisformet underbaldakin, som det ses på flere andre stole i denne
vestfynske gruppe. Der er ingen lydhimmel. Stolen er opstillet i skibets sydøsthjørne på en firkantet bærestolpe fra 1929, der har base- og kapitælled samt rombeprydet skaft. Opgangen med
udsavede og gennembrudte tremmer er ligeledes
fra 1929, mens læsepulten er helt ny.14
Staffering. Prædikestolen har en broget staffering fra 1929, hvis røde hovedfarve er afstemt

med det øvrige inventar. Der er rig brug af lasur
oven på aluminiumsforsølvning.56
Tilblivelse og istandsættelser. Prædikestolens skår
ne datering »1604« vidner om, at den blev anskaffet som led i istandsættelser 1603-04, der også tilvejebragte en altertavle (†altertavle nr. 2). Ligesom
altertavlen må stolen være bestilt af kirkeværgerne
Jørgen Aschersleben til Jerstrup og Otte Pedersen
(jf. s. 5593), men hverken bestillingen eller billedskærerens navn fremgår af kirkens regnskaber.62
Stolen må anses for et vestfynsk arbejde enten fra
Assens eller Middelfart, idet den tilhører en stor
vestfynsk gruppe fra tiden 1597-1626. Gruppen
har sit udbredelsesmæssige tyngdepunkt i Båg
Herred og benævnes ‘Gamtoftetypen’ efter dens
ældste eksemplar.81 Gruppen karakteriseres ved
hermer, der flankerer rulleværkskartoucher med
stående evangelister og blækhusbærende symbolvæsener.89 Den indbyrdes forbindelse fremgår
endvidere af en gentagen brug af de samme bibelske skriftsteder, men med afvigelser, der måske
afspejler overleveringen af to forskellige sæt værkstedstegninger. Grindløsestolen tilhører det flertal, der ligesom gruppens ældste stol i Gamtofte
har Matt. 6,33, Mark. 13,31, Luk. 11,28 og Joh.
10,27-28 på skiftevis dansk og latin, men som afviger fra denne, derved at henvisningen til Mark.
13 er forvansket til ‘Markus 3’.90 Denne forvanskning findes ikke på den sidste tredjedel af stolene,
som udelukkende har latinske indskrifter og Joh.
8,47 i stedet for Joh. 10,27-28.91 Knud Aarup har
i disse to undergrupper villet se konturerne af to
separate, samtidige værksteder.92 De klare skillelinjer, der vedrører indskrifterne, lader sig imidlertid ikke følge i behandlingen af det figurative
og ornamentale. Yderligere detailundersøgelser
af den omfangsrige gruppe er påkrævet, førend
Grindløsestolen eventuelt kan placeres i en mere
entydig værkstedssammenhæng. Det ser dog ud
til, at stolen skyldes samme håndværkere som i
hvert fald Brenderup (1602) og Fjelsted (u.d.),
der med en placering østligst i Vends Herred samtidig er de nærmeste i geografisk henseende.93
Prædikestolen er tidligst beskrevet 1707, da den
stod ‘lige uden for koret ved den søndre mur’.59
Den ældste staffering kendes hverken fra skriftlige kilder eller farvearkæologiske undersøgel-
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ser.56 Stolens tilstand blev 1818 betegnet som
‘forfalden’.18 Ved en efterfølgende istandsættelse,
formentlig allerede samme år, har man antagelig
ladet mure en polygonal sokkel med stiliserede
hjørnekæder, der fandtes indtil 1929 (jf. fig. 25).
Samtidig må man have malet stolen med en blågrå ‘perlefarve’, der omtaltes 1861.8 Senere har
den i lighed med det øvrige inventar fået en eller to egetræsådringer, hvortil hermer og evangelistrelieffer stod hvidmalede (jf. fig. 25).56 Ved
hovedistandsættelsen 1929 blev prædikestolen
flyttet ca. ½ m mod øst (jf. fig. 60) og fik samtidig den nuværende opgang og bærestolpe samt
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den brogede staffering ved H. M. Pedersen.94
Desuden opsattes to flyttede gavle og en låge fra
(†)herskabsstole (s. 5606) som indgang.
Prædikestolsbeklædning, 2003, af lyseblåt skind
(jf. alterskammel og -skranke).14 †Prædikestolsbeklædninger. 1861 var stolens overkant betrukket
med rødt bomuldsfløjl med gule silkefrynser.8
Dette udskiftedes 1886 med rødt silkeplys med
ægte guldbrokade, som atter fornyedes 1925.95 En
tilsvarende beklædning kasseredes 2003.
En †prædikestol af lektorietypen, sammenbygget
med et †korgitter (s. 5600), omtaltes 1590 af biskop Jacob Madsen: »Prædikestolen offuer Choret

Fig. 42. Gavle fra (†)herskabsstol o. 1600, med våbener for Brockenhuus (tv.) og
Aschersleben (s. 5606). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – End of family pew c. 1600 with
Brockenhuus and Aschersleben arms.
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uden rygstød.18 1819 opstilledes nye stole (jf. fig.
25), der havde plankeryglæn, åben indgang og
perlegrå bemaling, og som 1861 omfattede i alt
38 stader.80 1873 fik stolene en egetræsådring.10
Fra fire (†)herskabsstole (jf. fig. 25), o. 1600,
stammer seks gavle og fire låger, som er opstillet østligst i stolerækkerne, bl.a. som indgang til
prædikestolen. De er ligeligt fordelt mellem nord
og syd. Gavlene (fig. 42) er ca. 138 cm høje og
har reliefskårne våbener over arkader. Arkaderne
står på høje postamenter med diamantbosser og
bladudsmykning omtrent svarende til bladkapitælerne på de kannelerede pilastre. De let styltede
bueslag kantes af perlestav, og sviklerne udfyldes
af treblad. Over en glatprofileret gesimsliste viser
topstykkerne fædrene og mødrene våbener for
Jørgen Aschersleben til Jerstrup (†1624/25) og
hustru Maren Ejlersdatter Brockenhuus (†1648).
Våbenerne er siden 1929 arrangeret i vilkårlig
rækkefølge. I nordrækken ses fra øst: BrockenFig. 43.Våben for slægten Eickstedt, topstykke på gavl
fra (†)herskabsstol o. 1600 (s. 5606). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Arms of Eickstedt family, top piece on end of
(†)family pew, c. 1600.

oc Dør oc Traller for Choret«.11 Typen med pulpitur tværs over korbuen kendes hovedsagelig fra
tiden 1570-1600.96 Stolen blev kasseret 1604 (jf.
ovf.).
Stolestaderne (jf. fig. 26) fra 1929 er tegnet af
Knud Lehn Petersen.97 Nord- og sydrækken tæller henholdsvis 18 og 17 stader, hvoraf de østligste
har genanvendte gavle og låger fra renæssancetidens (†)herskabsstole (jf. ndf.). De resterende, yngre gavle er udført i en tilpasset nyrenæssancestil.
De er 135 cm høje og har kvadratisk fodstykke
med rombefylding og kannelerede pilastre med
profilkapitæler, som bærer frise med to illusoriske fremspring og profilindrammet trekantgavl.
Der er ryglæn af sammenføjede planker, mens to
forpaneler mod øst har tandsnitsliste over pilasterflankerede, kvadratiske fyldinger. Langs nordog sydvæggen er bræddepaneler. Bemalingen fra
1929 har rødt som hovedfarve og detaljer i lysegråt, sort, grønt, blåt og forgyldning.
Ældre †stolestader omtales tidligst 1818, da der
fandtes 40 stolestader, hvoraf kvindestolene var

Fig. 44. Armstol formentlig anskaffet til præsten 1888
(s. 5607). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Armchair, probably acquired for the pastor, 1888.
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huus, Aschersleben og Brockenhuus. I sydrækken
fra øst: Aschersleben, Eickstedt og Emmiksen.
Lågerne, hvoraf to måler 99×70 cm og de andre 99×51 cm, har fire fyldinger med lodretstillet
kvaderbosse, adskilt af et kryds med rombefylding
i skæringen. Lågerne er samlet på bagsiden med
to revler og har nyere beslag. Stolene har broget bemaling fra 1929 med rødt som hovedfarve
og rig brug af lasur på relieffer. Våbenskjoldenes
farver er formentlig samtidig gjort heraldisk korrekte, på nær Emmiksen og Eickstedt. Det er ikke
lykkedes at finde spor af bemaling, som er ældre
end en perlegrå bemaling, antagelig fra o. 180050, og en lys egetræsådring fra 1873.98 Herskabsstolenes oprindelige opstilling fremgår antagelig
af et interiørfoto fra o. 1920 (fig. 25), der viser
fire gavle og tre låger i nordrækken samt to gavle
og én låge i sydrækken. Denne opstilling omtaltes som gammel 1820, da det endvidere fremgik,
at høje rygstykker hindrede de bagved siddendes
indkig til koret.25
En yngre †herskabsstol (»en indlukt Stoel til
Herskabet«) anføres i Danske Atlas 1774 at være
indrettet af »Conferentz-Raadinde Rosenørn til
Jerstrupgaard«, dvs. Eva Margrethe Grüner til Jerstrup (1721-60) i tilknytning til hendes †begravelse i det †nordre kapel. Den omtales ikke siden.99
†Præste- og degnestole. 1) Tidligst omtalt 1814
(‘en skrifte- og en degnestol’), men formentlig
noget ældre.25 Det var måske de samme ‘lukkede
stole med trægulv’ med perlegrå bemaling, der
1861 stod i koret, formentlig over for hinanden i
henholdsvis nord og syd.8 De blev fjernet 1863.10
2) 1862 indrettedes en præstestol ‘bag alteret’;
den blev to år senere forsynet med gardiner; senest omtalt 1974.100 En ny degnestol indrettedes
1863, formentlig ‘i den øverste mandfolkestol’.10
En løs stol (fig. 44) er formentlig anskaffet til
præsten 1888.10 Den har fladbuet ryg og sæde af
formpresset eg med hullede mønstre: på ryggen
buestave og på sædet et pentagram.
Syv †løse bænke nævnes i et inventarium 1823,
heraf fire til børn og tre i tårnrummet.101 1861
stod der to i koret og to i tårnrummet.8
Udvendig dørfløj, antagelig fra 1929, en fyldingsdør, hvis yderside siden 1963 har flammet beklædning.8 I tårnets vestfacade.
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Indvendig dørfløj (fig. 45), antagelig o. 16501700, en rundbuet fløj, 258×156 cm, bestående
af fire brede planker holdt sammen af krydsrevler og vandrette revler (jf. fig. 10). Forsiden er
beklædt med tynde plader, der er fæstnet med
hundredvis af rosetformede jernnagler. Pladerne
er trekantede og arrangeret i to rektangulære fyldinger, øverst i halvrosetform. Fløjen er hængt i
tre spiralsmykkede smedejernsbeslag. En tværoval
dørring har fire spidse ‘horn’, snirkler og nederst
et mandshoved. Snirkler ses også på det fligede
låsebeslag. Den oprindelige låsekasse af smedejern er bevaret, mens håndtaget af støbejern er
sekundært. Fløjens forside fremtræder mørkla-

Fig. 45. Indvendig dørfløj, antageligt o. 1650-1700 (s.
5607). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Inside of door
leaf, presumably c. 1650-1700
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keret, mens bagsiden er lysegrå og smedejernet
malet sort. Fløjen er opsat i skillevæggen mellem
tårnrum og skib, formentlig siden 1806, da indgangen flyttedes fra †våbenhuset til tårnrummet
(jf. s. 5576 og 5587).102 Den stammer antagelig fra
†våbenhuset og omtales på sin nuværende plads
1861.103
En jernbeslået †dørfløj omtrent svarende til den
indvendige (ovf.) fandtes 1861 i tårnets vestfacade.8 Ved synet 1868 påpegedes behovet for at
udskifte den med en ny dobbeltfløj.10
†Skab i koret, omtalt 1718, da det blev brugt til
opbevaring af altersølv og messeklæder.31
Pengeblok (fig. 46), o. 1850, en udhulet egeblok,
95×27×21 cm, med falset afslutning og foroven
en flad smedejernsplade med ét indkast. Den
sikres med tre omløbende beslag, mens forsidens
låge er hængslet til to tilsvarende beslag og har lås

Fig. 46. Pengeblok, o. 1850 (s. 5608). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Poor box, c. 1850.

til én nøgle. Egetræet står blankt, jernet sortmalet.
Opstillet i tårnrummet (jf. fig. 10). Den er tidligst
omtalt 1861.8 En ældre †pengeblok med to låse
omtales 1814 og 1823.51
To pengebøsser, o. 1850, af sortmalet blik, 14×
14×9 cm. Bøsserne har oval grundplan, ét pengeindkast med tragt, beslag til hængelås og hank
til ombæring. Omtalt 1861 som bøsser beregnet
til de fattiges kasse.8 Ophængt på de to vestligste
stolegavle.
En †pengetavle omtales 1814.25 En †klingpung
omtales 1861: ‘en pung på en stok til at ombære
med’.8
Orgel (jf. fig. 47), 1988, med ti stemmer, to manualer (C-g3) og pedal (C-f 1), bygget af Bruno
Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Disposition:
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4',
Oktav 2', Mixtur 3 kor. Svelleværk: Gedakt 8',
Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Sesquialter 2 kor. Pedal: Subbas 16'. Kopler: H+S, P+H, P+S. Opstillet i nordsiden af skibets vestfag med østvendt
spillebord. Orgelhuset i mahogni er tegnet af
Ebbe Lehn Petersen. Det har små gavltrekanter
til de tre frie sider. Hovedfacaden mod øst har
klingende facadepiber fra Principal 8' foran gitterværk, mens vestfacaden har piber fra Subbas
16' og sydsiden diagonale brædder.14 Bemalingen
følger det øvrige inventar med rød hovedfarve og
dodenkop.
†Orgler. 1) Ifølge præsteindberetningen 1707
havde der førhen stået et orgelværk på et †pulpitur (jf. ndf.) i †nordkapellet. Det skulle være
blevet ‘holdt’ af herskabet på Jerstrup.59
2) (Fig. 64-65), o. 1917, med fire stemmer og et
manual (C-f 3), bygget af Chr.Winther & Th. Frobenius Kirke-Orgel Fabrik, København. Disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Fløjte
4'. Oktavkoppel. Tutti. Svelle. Pneumatisk aktion,
keglevindlade.104 Det var oprindeligt opstillet på
et samtidigt pulpitur (†nr. 2) vestligt i skibet, fra
1929 i skibets nordvesthjørne (jf. fig. 6) på et lavt
podium med paneleret brystning.105 Facaden havde tre pibefelter flankeret af kannelerede pilastre.
De to sidefelters afsluttende gesims dannede afsæt
for en trekantgavl over det højere midtparti.
†Orgelpulpiturer. 1) I †nordkapellet (s. 5585),
omtalt 1707 som ‘undertømmeret eller trævær-
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ket’ til et forsvundet orgelværk (jf. †orgel nr. 1).59
2) (Jf. fig. 64), 1916,71 vestligst i skibet. Pulpituret stod på otte søjler og havde brystning med
fyldingspanel, hvoraf de syv centrale fag havde
glatte pilastre. Fjernet 1929.17
Fem salmenummertavler (jf. fig. 19), o. 1850, til
hængecifre i fire rækker, svarer til Klintes (s.
5554). Tavlerne, 78×52,5 cm, har svejfet afslutning og glatprofilerede kanter samt hvid bemaling med sort tværstreg. En har desuden »Daab«
og »Nadver« med fraktur. Tavlerne er tidligst
omtalt 1861 som ‘fem sortmalede tavler til salmenumre’.8 De var indrettet til kridtskrift (jf. fig.
25), indtil de 1925 fik hængecifre af messing.17
Tre †salmenummertavler omtales fra 1814.51

5609

†Maleri. Kirkesynet fandt 1866, at et ‘skilderi’
ophængt i kirken burde nedtages.10 Dets motiv
er ukendt.
Belysning (jf. fig. 32), 1983, fire store messingarmaturer, udført af kunstsmed Otto Frandsen,
Odense (1915-91), efter tegning af Ebbe Lehn
Petersen.106 Armaturernes 24 lyskilder hænger fra
et tilsvarende antal arme, hvis krumning følger
hvælvenes.14
†Belysning. Indtil 1983 oplystes kirken af nøgne
pærer opsat i hvert ribbekryds.14
Kirkeskib (fig. 48), o. 1935, »Karoline«, en femmastet bark med rigning, skorsten, motorskrue og
patentankre. Skroget er malet sort og rødt med
forgyldt vandlinje samt hvidt og forgyldning på

Fig. 47. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of the church looking west.
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Fig. 48. Kirkeskibet »Karoline«, bygget o. 1935 af Adolf Hunnika Pedersen, Odense (s. 5609). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church ship ‘Karoline’, built c. 1935 by Adolf Hunnika Pedersen, Odense.

rælingen. Navnet er malet med forgyldte versaler
forrest på styrbords fribord. Modellen er bygget
af Adolf Hunnika Pedersen, Odense.107 Den er
skænket 1935 af Anna Katrine Hansen og Hans
Hansen og navngivet til minde om deres datter
Maria Karoline Hansine Hansen (1914-27).108
Skibet hang tidligere i midtergangen, men er nu
opsat på et stativ ved nordvæggen i skibets 2. fag.28
†Hatteknager blev 1863 opsat på væggen over
mandfolkestolene (jf. fig. 25).10
En †ligbåre nævnes i inventarier 1814-23.51
Klokke (fig. 49), 1928, støbt af De Smithske Jernstøberier, Aalborg, diameter 88,7 cm.109 Halsen
har bort af akantuspalmetter og derover omløbende støberindskrift mellem to listepar.110 Den
er udført med versaler og uncialer ligesom et
firelinjet vers på den ene side af legemet: »Om
syndens skyld og dødens gru/ med dybe toner
ringe du!/ Om Kristi naade, himlens trøst/ du
løfte stærk og glad din røst!« Klokken anskaffedes

fra støberiet 1949.71 Ophængt i vuggebom, i tårnets nordre glamhul. Automatisk ringning.
†Klokker. 1) Middelalderlig, afgivet ved klokkeskatten 1528-29, da dens vægt inklusiv ophæng
(‘al jernfang’) blev opgivet til 4 skippund (ca. 640
kg).111 2) Omtalt 1590 som den eneste klokke i
tårnet.11 Det forlød 1631, at klokken ikke kunne
høres i sognet, hvorfor der var brug for en til.37
Dette synes dog ikke at være sket, idet præsteindberetningen 1707 nævner, at der kun findes
én klokke, ophængt mod det nordre glamhul.59
Også senere nævnes kun én klokke.112 Den
blev repareret ved lodning 1822 pga. en revne,
men omstøbt 1834.26 3) 1834, støbt af I. C. &
H. Gamst, København, hvad der fremgik af en
støberindskrift.14 Klokken var 1881 ophængt i et
glamhul, formentlig det nordre, som den nuværende.10 Den var revnet 1944 og blev overladt til
De Smithske Jernstøberier i forbindelse med anskaffelsen af den nuværende klokke.113
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Fig. 49. Klokke, 1928, støbt af De Smithske Jernstøberier, Aalborg (s. 5610). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Bell, 1928, cast by De Smithske Jernstøberier, Aalborg.

GRAVMINDER
Oversigt. To figursten fra renæssancen er de eneste
gravsten omtalt i skriftlige kilder. Der findes desuden
en mindetavle fra 1800-tallets første årti.

Mindetavle (fig. 50), kort efter 1803, over Jacob
Østrup til Jerstrup, *11. dec. 1753 i Odense, †16.
nov. 1803, og hustru Sara Østrup født Jensen,
*1. apr. 1752, †8. dec. 1792 på Jerstrup, samt deres eneste barn, Anna Cathrina Østrup, *5. sept.
1786, †1. sept. 1801 i »sin Blomstrende Alders«

femtende år. Tavlen er bekostet af Jacob Østrups
efterlevende mor Anna Cathrina Østrup født
Faaborg (1728-1808). Tavlen af grå kalksten,
113×53 cm, har højrektangulært skriftfelt med
indhugget kursivskrift. Herover ses i lavt relief
en engel med basun og nøgle, indrammet af
akantus. Langs stenens kant er bladværk og firbladede blomster. Der er nyere bronzeforgyldning på indskrift og relieffer.Tavlen er opsat med
oprindelige bronzebeslag i nordvæggen i skibets
østfag.
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Fig. 50. Mindetavle, o. 1803 (s. 5611), over kirkeejer
Jacob Østrup til Jerstrup (1743-1803), hustruen Sara
Østrup født Jensen (1752-92) og deres eneste barn
Anna Cathrina Østrup (1786-1801), bekostet af Jacob Østrups mor Anna Cathrina Østrup født Faaborg
(1728-1808). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Memorial
tablet, c. 1803. to church owner Jacob Østrup of Jerstrup
(1743-1803), his wife Sara Østrup née Jensen (1752-92)
and their only child Anna Cathrina Østrup (1786-1801),
paid for by Jacob Østrup’s mother Anna Cathrina Østrup
née Faaborg (1728-1808).

Gravsten. 1) (Fig. 51-52), mellem 1576 og 1590,
over Anders Emicksen (Emmiksen) til Jerstrup,
†15. febr. 1576, og hustru Margrete van Anefeld
(von Ahlefeldt), † . Stenen er tilskrevet ‘Odense-kopisten’.114
Figurstenen af lys grå kalksten, 177×119 cm, viser parret stående under en våbenprydet arkade,

let vendt mod hinanden og foran en beslagværkskartouche med et krucifiks.115 Anders Emmiksen
er vist standsmæssigt i rustning, med kort, tætsiddende hår, fyldig moustache og tvedelt hageskæg.
Med venstre hånd griber han fæstet på sværdet,
mens den højre hviler på hoften. Stridshandskerne
har efterligning af negle, som det af og til ses på
samtidens rustninger.116 En fjerprydet hjelm står
mellem fødderne. Margrete von Ahlefeldt er vist
med hænderne krydset foran livet. Hun er iført
pibekrave og enkelin med lange, nedhængende
snipper. Kjolen, der er så lang, at den skjuler fødderne, giver indtryk af en glat tekstur, ligesom
underklædningen, der anes fra livet og ned. Ved
håndleddene er krusede manchetter.Venstre hånds
ring- og pegefinger er ringbesatte. Parret står på
et gulv, der er vist perspektivisk, således at pilastrenes baser forekommer at svæve. Pilastrene har
flade profilkapitæler og bærer hulkelprofilerede
bueslag med buttede kerubhoveder i sviklerne. Pilasterskafterne viser parrets fædrene og mødrene
våbener, hvoraf førstnævnte er dubleret. Tv. hans:
Emmiksen og Quitzow, th. hendes: Ahlefeldt og
Qualen. Gravskriften er anført forneden med reliefversaler i et tværrektangulært felt, der kantes af
kvartstav. Stenen har ingen spor af bemaling.117
Gravstenen er af Chr. Axel Jensen tilskrevet
‘Odense-kopisten’, hans navn for den tidligst virkende af tre fynske stenhuggere, der arbejdede under indflydelse fra det ‘Jyske Gravstensværksted’.
‘Odense-kopisten’ menes at have været svend i
dette værksted.118 Gravstenens afhængighed af
den jyske gruppe viser sig i såvel komposition
som figur- og dragtmæssige detaljer.119 Stenen
kan ifølge indskriften tidligst være hugget 1576,
på hvilket tidspunkt stenhuggeren må have virket
på Fyn i flere år.120 Den lå 1590 over ægteparrets
begravelse i koret ifølge biskop Jacob Madsen:
»Anders Emikszen til Jerstrop Gord begraffuet i
Choret; Ligesten paa. Hans Frue vdhugget ocsaa
paa Stenen«.11 Ifølge præsteindberetningen 1707
lå stenen midt i korets gulv.59 Da Søren Abildgaard 1762 besøgte kirken og tegnede stenen (fig.
52), stod den dog ‘løselig hensat og oprejst mod
muren i en kalkdynge nederst i Grindløse Kirke’.121 Senere lå stenen atter i gulvet, hvorfra den
1883 blev taget op og indmuret i korets sydmur.10
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Fig. 51. Gravsten nr. 1 (s. 5612), udført af ‘Odense-kopisten’ mellem 1576 og 1590, over Anders Emmiksen til Jerstrup (†1576), og hustru Margrete von Ahlefeldt (†efter 1576). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Tombstone no. 1, made by the ‘Odense Copyist’ between 1576 and 1590, of Anders Emmiksen of
Jerstrup ( †1576), and his wife Margrete von Ahlefeldt (†after 1576).

Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 52. Gravsten nr. 1, mellem 1576 og 1590, over Anders Emmiksen til
Jerstrup (†1576) og hustru Margrete von Ahlefeldt (†efter 1576) (s. 5612,
jf. fig. 51).Tegning af Søren Abildgaard 1762. I NM. Tombstone no. 1, between
1576 and 1590, of Anders Emmiksen of Jerstrup ( †1576), and his wife Margrete
von Ahlefeldt (†after 1576) (cf. fig. 51). Drawing by Søren Abildgaard, 1762.

Den blev o. 2003 frigjort fra muren og opsat med
stålankre samme sted.14
2) (Fig. 53-54), o. 1600, signeret af ‘Odensemonogrammisten’, over jomfru Margrete, salig Morits Emmichsens datter til Refsø (Margrete Emmiksen), †28. maj 1600 i hendes alders 69. år.122

Figurstenen af lys, grå kalksten, 213×106 cm,
viser den afdøde under en arkade, hvis glatprofilerede bueslag løber af på joniske kapitæler over
volutled, som hviler på spinkle æggestavslister.
Figuren er vist frontalt med hovedet let drejet
mod stenens højre side. Ansigtet er buttet, med
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Fig. 53. Gravsten nr. 2, o. 1600, over Margrete Emmiksen
(†1600) (s. 5614, jf. fig. 54). Tegning af Søren Abildgaard 1762. I
NM. Tombstone no. 2, c. 1600, of Margrete Emmiksen (†1600) (cf.
fig. 54). Drawing by Søren Abildgaard, 1762.

antydning af dobbelthage, og øjnene er hugget
med tydelig markering af iris og pupiller. Hun
bærer en hue, der er besat med store guldstifter,
og en opstående pibekrave.123 Om halsen hænger tre kæder, hvoraf den ene har medaljon med
en mandsbuste, der ligner Hans Raadts Frederik

II-medalje fra 1581. Foran livet holder hun med
begge hænder en bog. Om højre hånd hænger en
armlænke, mens venstre hånds lillefinger bærer
ring. Skosnuderne titter frem under den fodlange,
brokademønstrede dragt. Overkjolen er højhalset og har mønster af medaljoner med tidsellig-

354*
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Fig. 54. Gravsten nr. 2 (s. 5614), o. 1600, over Margrete Emmiksen (†1600), udført af
‘Odensemonogrammisten’. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 2, c. 1600,
of Margrete Emmiksen (†1600), made by the ‘Odense Monogrammist’.
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nende blomster og bladværk. Underklædningen
har maureskemønster. Såvel skulderpartier som
manchetter er pibede.
To flankerende højrektangulære felter viser
32 anevåbener, forklaret ved indskrift i svikkelfelterne som henholdsvis 16 fædrene (tv.) og 16
mødrene.124 Indskriften er udført med indhuggede versaler og kantes af æggestav. Det samme
gælder de to knækkede skriftfelter forneden og
foroven, der rummer henholdsvis gravskrift og et
kursiveret bibelcitat: »Lefve wi da lefve wi i Herren, dø wi da dø wi i Herren, derfor hvad heller
wi lefve eller dø da høre wi Herren til Roma 14«
(Rom. 14,8). Stenhuggerens kendemærke, et ‘N’
med vandret tværstreg, ses både på stenens øvre
og nedre kant (fig. 55). Der er spor af sort bemaling i nogle bogstaver og på enkelte våbener.125
Med sine træk og ikke mindst grundet signaturen slutter stenen sig til en gruppe fynske arbejder, som Chr. Axel Jensen har samlet under værkstedsnavnet ‘Odense-Monogrammisten’, som han
forsøgsvis har identificeret som en 1598 omtalt
Jørgen Stenhugger i Odense.126 Blandt værkstedets andre sten er den særlig nært beslægtet med
Margrete Skovgårds i Odense Skt. Knuds Kirke
(s. 755).127
I modsætning til gravsten nr. 1 omtales stenen
ikke af Jacob Madsen ved visitatserne 1590 eller
1595 og må derfor henføres til den efterfølgende
tid.11 Den har oprindeligt ligget i korets nordside, hvad der fremgår af en præsteindberetning
1707 og tegneren Søren Abildgaards notater 1762
(‘oppe ved alteret til nordlige side’).128 Stenen
blev 1883 taget op og indmuret i korets nordmur, efter et tværgående brud var udbedret med
cement.10 Den blev o. 2003 frigjort fra muren og
opsat med stålankre samme sted.14
†Muret begravelse eller †gravkrypt i koret. Biskop
Jacob Madsen bemærkede 1590, at Anders Emmiksen (†1576) til Jerstrup var begravet i koret.11
Her fik han formentlig senere følge af enken
Margrete von Ahlefeldt (†efter 1590) og søsteren Margrete Emmiksen (†1600), jf. gravsten nr.
1-2. Birthe Marie Aschersleben (1628-41) skulle
angiveligt også være begravet her.129 Begravelsen
var 1718 ‘farlig for enhver, som skal have sin gang
til og fra alteret’, fordi fire egefjæl lå løst ovenpå.31
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Erindringen om begravelsen havde åbenbart fortabt sig 1755, da sognepræsten i en indberetning
angav ikke at kende til ‘adelige eller fornemme’
begravelser i kirken.24
†Åben begravelse i †nordre kapel, indrettet af
Jerstrups ejer, Eva Margrete Rosenørn født Grüner (1721-60) for hende selv og ægtemanden
Peter Otto Rosenørn (1708-51), formentlig kort
efter sidstnævntes død.63 Begravelsen var ifølge
Danske Atlas adskilt fra skibet ved døre, som nødvendigvis må have siddet i et †gravgitter eller en
†skillevæg.63 Der kendes ikke andre begravede
end de to ovennævnte. Parrets søn Christian Teil
mann Rosenørn til Nørholm (1741-1812) ville
kort før sin død ikke frivilligt give afkald på begravelsen, hvad kirkeejeren, Constance Henriette
Frederikke von Knuth-Gyldensteen, dog fortsat
syntes at have tilstræbt.130 Et senere, udateret notat oplyser, at ‘Simonsen har givet afkald på sin
familiebegravelse i Grindløse Kirke’, hvorfor der
ingen åben begravelse er, og kisterne står under
kirkegulvet. 131 Begravelsen kan da være sløjfet før
nedrivningen af kapellet, der var væk o. 1806 (jf.
s. 5585).54
†Kirkegårdsmonumenter. Biskop Jacob Madsen
bemærkede ved sin visitats 1590, at kirkegården
var prydet med »smuke lange huggen Sten paa
Graffuene«.11

Fig. 55. Signatur for ‘Odensemonogrammisten’, detalje
af gravsten nr. 2, o. 1600 (s. 5614, jf. fig. 54). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Signature of the ‘Odense Monogrammist’, detail of tombstone no. 2, c. 1600 (cf. fig. 54).
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Fig. 56. Kirken og kirkegården set fra nord før 1928. Foto i kirken. – The church and churchyard seen from the north
before 1928.

KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Grindløse Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Odense Amt i almindelighed jf. også s. 52-54 samt 56-59. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som
DK, efterfulgt af betegnelsen for det pågældende amt;
referencer inden for Odense Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Rentekammeret. Regnskaber 1433-1559. Fortegnelser over
indkrævede klokker 1528-29 (Rtk. Regnskaber 14331559. Fortegnelser over indkrævede klokker 1528-29).
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber:
Odense provstis kirkeregnskaber 1664-72 (Rtk. Rev.
Rgsk. Kirkergsk. 1664-72). Danske Kancelli. F15. Fyn-

ske og smålandske tegnelser 1773-85 (DaKanc. F 15.
Fynske og smålandske tegnelser 1773-85).
Rigsarkivet, Odense (RAO). Bispearkivet. Synsforretninger og andre indberetninger om kirker 1631-1702
(Bispeark. Synsforretninger 1631-1702); Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786 (Bispeark.
Indb. om kirkeejere og patronatsret); Synsforretninger
over kirker 1718-35 (Bispeark. Synsforretninger 171835); Indberetninger om kirker og kirkegårde 1812-43
(Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde 1812-43);
Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98
(Bispeark. Synsforretninger 1872-98). Odense amtsprovstis arkiv. Korrespondance ang. Lunde, Skam og
Skovby herreder 1807-37 (Provstiark. Korrespondance
1807-37). Lunde-Skam-Skovby herreders provstis arkiv.
Synsprotokol 1844-1922 (Provstiark. Synsprotokol
1844-1922); Kirkesyn 1924-49 (Provstiark. Kirkesyn
1924-49). Bogense provstis arkiv. Synsprotokol 19042000 (Provstiark. Synsprotokol 1904-2000). Grindløse
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Sogn. Regnskabsbog 1577-1664 (Grindløse Sogn. Rgsk.
1577-1664). Pastoratsarkivet. Embedsbog 1846-1956
(Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956); Grindløse Kirkes regnskaber og overslag 1922-32 (Pastoratsark. Rgsk.
og overslag 1922-32). Menighedsrådsarkivet. Kirkeprotokol 1861-1996 (Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 18611996); Forhandlingsprotokol 1904-34 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprotokol 1904-34); Tegninger over
kirkegården 1923-87 (Menighedsrådsark.Tegninger over
kirkegården). Gyldensteen godsarkiv. Grevskabets kirker
1699-1918 (Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker);
Vedr. kirkerne 1803-1907 (Gyldensteen godsark. Vedr.
kirkerne 1803-1907). Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift
af præsteindberetninger 1706-07 om kirkerne og deres
antikviteter.
Rigsarkivet, Viborg (RAV). Ribe Sankt Cathrine Kirkeinspektions arkiv. Indkomne breve 1871-1915 (Ribe
Sankt Cathrine Kirkeinspektions arkiv. Indkomne breve
1871-1915).
Nationalmuseet (NM). Indberetninger: Palle Saabye
Mon
rath 1809 (indberetning til Oldsagskommissionen); Chr. Axel Jensen 1922 (gravsten); Poul Børch
1985 (orgel); Lars Vester Jakobsen 2002 (altertavle);
Leif Vognsen 2002 (gravsten); Hans Chr. Frederiksen
2003 (kalkmaleri); Karin Vestergaard 2003 (inventar).
Notesbøger: Søren Abildgaard II, 13-14. Manuskripter. C.
T. Engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift, (Tillæg til Jacob Madsens Visitatsborg). Påbegyndt 1853.
Det Kongelige Bibliotek (KB). Kallske saml. 377, 4º.
Tegninger. NM. Alfred Petersen 1888 (opstalt syd,
måleblade: plan, opstalter); Knud Lehn Petersen 1928
(planer, før og efter restaurering, tværsnit); Lehn Petersens Tegnestue 1983 (forslag til belysning); Lehn
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Fig. 58. Lergryde fra 1600- eller 1700-tallet, fundet på
kirkegården (s. 5573). Udateret foto i NM. – Earthenware pot from 1600s or 1700s, found in the churchyard.
Petersens Tegnestue 1986 (plan, længdesnit, tværsnit);
Tegnestuen Ganshorn 2002 (forslag til nyt alterbord).
Litteratur. P. E. Jensen, »Nogle Træk af Grindløse
Sogns Historie«, Aarbog for Historisk Samfund for Odense
og Assens Amter, 1915, 401-407 (Jensen 1915). P. E. Jensen, Fra Klinte og Grindløse Sogne, Bogense 1924 (Jensen
1924).
Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygningsbeskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmalerier, inventar
og gravminder ved Lasse J. Bendtsen, orgler dog ved
Kristian Lumholdt. Oversættelser ved James Manley
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet marts 2020.
1

Fig. 57. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visitatsbog. I RAO. – Sketch of the church in Bishop Jacob
Madsen’s Book of Visitations.

Diplomatarium Danicum, udg. af Det danske Sprog- og
Litteraturselskab, Kbh. 1938-, 3. rk., III, nr. 273 (25. apr.
1350), 4. rk.,V, nr. 163 (5. marts 1394).
2
Jf. kirkens ældst bevarede regnskabsbog, der 1577
anfører kirkens navn som »Grindeløs beatæ Mariæ
wirginis«. RAO. Grindløse sogn. Rgsk. 1577-1664.
3
Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, udg. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Kbh.
1894-1939, 2. rk., nr. 4733 (17. dec. 1480).
4
Danske Magazin 4. rk., II, 1873, 51.
5
Kong Frederik den Førstes danske Registranter, Kr. Erslev
og W. Mollerup (udg.), Kbh. 1879, 199 (23. febr. 1529).
6
L. S. Vedel Simonsen, Fyens Vilkaar i den saa kaldte
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Fig. 59. Plan. 1:300. Måleblad. Alfred Petersen 1888. – Plan.
Grevens Feide med et Chart over Valpladsen paa Øxnebjerget, Kbh. 1813, 102. Jf. også De ældste danske Arkivregistraturer I-V, Kbh. 1854-1910,V, 945 og Jens Rasmussen
og Anne Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 15881604, Odense 1995, 127.
7
Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i
Danmark, fra Reformationen til Nutiden, 1535-1765,
I-IV. Udg. af Rigsarkivet, Kbh. 1892-1955, II, 623 (8.
aug. 1687).
8
RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
9
Dertil kom få mindre jordstykker. RAO. Grindløse
sogn. Rgsk. 1577-1664. Jf. også Kronens Skøder (note 7),
II, 623 (8. aug. 1687).
10
RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922.
11
Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 134-135.
12
RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde 181243.
13
RAO. Pastoratsark. Rgsk. og overslag 1922-32; Me
nighedsrådsark. Tegninger over kirkegården.
14
NM. Korrespondancearkiv.
15
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Fig. 60. Plan før restaurering. 1:300. Knud Lehn Petersen 1928. – Plan before restoration, 1928.
40

RAO. Provstiark. Synsprotokol 1904-2000; Kirkesyn
1924-49; Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.

Fig. 61. Tværsnit i skibet set mod vest. 1:300. Målt og
tegnet af Knud Lehn Petersen 1928. – Cross-section of
the nave looking west.

41
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RAO. Grindløse Sogn. Rgsk. 1577-1664.
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48
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1807-37.Ved årsskiftet 1820-21 var flere ombygninger
påbegyndt og andre planlagt i grevskabets kirker. Sven
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Grevskabets kirker 1699-1918.
52
Han er vist med såkaldt koteletskæg, et af 1800-tallets modeluner.
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Øster-Broby (DK Sorø 591). J. L. Lunds ældste alter-
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tradition (DK Frborg 1161).
56
NM. Indb. ved Karin Vestergaard 2003.
57
Jf. databasen altertavler.dk (registernr. FY.04.04.01.)
tilgået 18. okt. 2018, opdateret efter publikationen i
Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige
Altertavler, Odense 2010, 292.
58
Eva Louise Lillie, »Biskop Jacob Madsen og billederne«, Fynske Årbøger 1989, 22, 27.
59
RAO. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter.
60
RAO. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter. Jørgen von Ascherslebens fornavn er i Danske
Atlas forvansket til Johan. Erich Pontoppidan og Hans
de Hofman, Den danske Atlas I-VI, Kbh. 1763-81, VI
(1774), 560.
61
Danske Atlas (note 60), VI (1774), 560. Dette må
enten betyde, at Hans Bang (sognepræst 1608-36)
bistod sin far med embedet 1603, eller hidrøre fra en
sekundær staffering.
62
RAO. Grindløse sogn. Rgsk. 1577-1664.
63
Danske Atlas (note 60),VI (1774), 560.
64
Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 15201850, Stockholm 1925, 16, 66.
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Finn Grandt-Nielsen, Fynsk kirkesølv (Fynske Studier XII), Odense 1983, 146.
66
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Fig. 62. Alterbordspanel 2003, tegnet af arkitekt Jørgen Ganshorn, Middelfart (s.
5594). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion table panel, 2003, designed by the
architect Jørgen Ganshorn, Middelfart.
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67

En forbindelse mellem Nützel og flåden fremgår
af to alterkalke i Frederikskirken og Admiralitetskirken i Karlskrona, skænket hhv. 1683 og 1686 af de to
admiraler Erich Siöblad og Cornelius Anckarstierna.
Sveriges Kyrkor, Blekinge III, 48, 187, jf. Upmark 1925
(note 64), 66-67. Den svenske flådes traditionsansvarlige, kommandørkaptajn Anders Hörnfeldt, har venligst hjulpet redaktionen med arkivundersøgelser vedr.
kalkens oprindelse, desværre uden at finde dokumentation.
68
Jakob Seerup, »Fra Kongelig Gunst til Professionel Merit – Søofficerersavancementer i 1700-tallet«,
Militärhistorisk tidskrift 2009-2010, 152; T. A. TopsøeJensen og Emil Marquard, Officerer i den dansk-norske
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Kbh. 1935, I, 517-18.
69
Rasmussen og Riising 1995 (note 11), 134-135; jf.
også Grandt-Nielsen 1983 (note 65), 23.
70
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71
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72
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Cathrine Kirkeinspektions arkiv. Indkomne breve 18711915. Sml. endvidere Frederiksberg (DK KbhBy III,
450) og med afvigende håndstilling Marstal (DK
Svendborg 1685 fig. 39).
73
RAO. Provstiark. Korrespondance 1807-37; Gylden
steen godsark. Grevskabets kirker 1699-1918.
74
RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907;
Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
75
M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 135.
76
Indskriften er tydet som »mlvcave«, hvad der tidligere er forsøgt opløst på usikkert grundlag, jf. s. 3754
med s. 3782 note 107.
77
Dødsboet efter Rasmus Østrups mor Mette Haugaard 13. febr. 1751 omfattede et »Messing Sænge
Becken« til en anslået værdi af 1 mark. Det er dog langt
fra givet, at der er tale om samme fad. RAO. Odense
byfoged. Skifteprotokol 13. febr. 1751 (vol. 22, folio 5).
78
NM. Indb. ved Palle Saabye Monrath 1809, jf. Christian Adamsen og Vivi Jensen (red.), Danske Præsters
indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807 I-V, Højbjerg 1995-2003, III, 182.
79
Jf. også NM. Knud Eibyes kartotekskort: »2. marts
1948: Grindløse/ daabskande med laag nr. 55«.
80
RAO. Gyldensteen godsark.Vedr. kirkerne 1803-1907;
Grevskabets kirker 1699-1918; Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
81
Gruppen benævnes Gamtoftetypen efter den ældste
stol i Gamtofte og består af 18 prædikestole i Vends og
primært Båg herreder. Den er delvist erkendt af Kirsten Weber-Andersen i J. P. Trap, Statistisk-topographisk
Beskrivelse af Kongeriget Danmark, 5. udg., Kbh. 195372, XII. Knud Aarup, tidligere sognepræst i Kerte, har
givet en samlet behandling af gruppen i Knud Aarup,

Fig. 63. Bagside af dåbsfad (s. 5599, jf. fig. 34). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Back of baptismal dish, (cf.
fig. 34).
Om Kerte Kirke, Haarby 1980, 58-85. Foruden Grindløse omfatter den Gamtofte (1597), Ørsted (1598),
Turup (1598), Flemløse (1599), Kerte (1599), Brenderup (1602), Barløse (1616), Kærum (1616), Hårby
(1618), Holevad (1619), Tanderup (1620), Køng
(1620), Orte (1625), Sandager (1626) samt udaterede
stole i Balslev, Fjelsted og (med kartoucheløse storfelter) Skydebjerg. Prædikestolen i Verninge er som
allerede beskrevet (s. 3242) mere løst knyttet til gruppen, hvad der ifølge Knud Aarup desuden gælder stolene i Vedtofte og Søby. At Gamtoftes stol vitterligt var
model for de andre stole fremgår af Jacob Madsens
visitats i Ørsted 1600: ‘en ny prædikestol efter den i
Gamtofte indsat (15)98’. Rasmussen og Riising 1995
(note 11), 315.
82
Jf. Ørsted, Brenderup, Fjelsted, Kærum, Holevad og
Skydebjerg.
83
Kartoucherne vidner om den store indflydelse, som
Hans Vredeman de Vries’ (1527-o. 1607) rige grafiske produktion har udøvet. Sml. eksempelvis F. W. H.
Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and
Woodcuts, c. 1450-1700, XLVII (Vredeman de Vries),
Rotterdam 1997, nr. 123, 135 og 164.
84
Detaljen ses gennemgående i den vestfynske gruppe,
vistnok med undtagelse af Flemløse, Balslev og Hårby.
85
Jf. Brenderup.
86
Jf. fremstillinger af hhv. Mattæus og Lukas i Flemløse, Brenderup, Køng og Sandager.
87
Jf. Brenderup og Kerte.
88
Jf. også Gamtofte, Flemløse og Brenderup.
89
Kartoucherne er spidsovale på de to ældste stole og
rundbuede på de senere.
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Fig. 64. Orgelfacade og -pulpitur, 1915 (s. 5608-5609). 1:100. Opstalt
og plan ved Knud Lehn Petersen 1928. – Organ casing and gallery, 1915.
90

De eneste afvigelser i denne ‘tosprogede’ gruppe er
Kerte og Turup, der har Luk. 10,16 i stedet for 11,28.
91
I den ‘tosprogede’ gruppe anføres ‘Guds ord’ i Luk.
11,28 som »sermonem Dei«, mens den gennemført
latinske gruppe har »verbum Dei«. Jf. også Aarup 1980
(note 81), 58-85.
92
Knud Aarup har endvidere anført, at »Tanken om
Gamtofte-mesteren, som storfabrikant af vestfynske
prædikestole lader sig næppe opretholde«, ligesom han
har foreslået, at stolen i Gamtofte og måske også dem i
Ørsted og Flemløse kan være importeret til Vestfyn og
derpå kopieret af lokale værksteder. Aarup 1980 (note
81), 68, 81.
93
Knud Aarup fandt også, at samme billedskærer havde
været på spil i Grindløse og Brenderup. Aarup 1980
(note 81), 80. Fra Fjelsted, hvis prædikestol desværre
er udateret, kan trækkes slægtsmæssige forbindelser
til hovedgårdsejerne i Grindløse på den ene side og
Brenderup og Kerte på den anden. Opdragsgivernes
kontakt til værkstedet kunne eventuelt være formid-

let ad denne vej. Jørgen von Ascherslebens svigermor
Tale Emmiksen (†efter 1608) besad Fjellemosegård i
Fjelsted. Hendes kusines ægtefælle Erik Steensen Bille
ejede Kærgård i Brenderup (prædikestol 1602), og
dennes bror Knud Steensen Bille sad på Billeskov i
Kerte (prædikestol 1599) i gruppens kerneområde Båg
Herred. Præferencen for prædikestolstypen er måske
overleveret til yngre slægtsled, idet Køng fik en prædikestol 1620, da Jørgen von Aschersleben og Marens
Brockenhuus’ datter Hilleborg von Aschersleben sad
på Søholm. På samme tid fik Tanderup sin prædikestol,
mens Tale Emmiksens søn (og Maren Brockenhuus’
bror) Claus Brockenhuus (†1646) havde hovedgården
Skærbæk. Han havde i øvrigt også fra 1621 patronatsret til Skårup, hvis udaterede prædikestol fra o.
1625-50 har reminiscenser af Gamtoftegruppen (DK
Svendborg 1792).
94
Jf. indskrift bag på altertavle.
95
RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Pastorats
ark. Rgsk. og overslag 1922-32.
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Se endvidere: Marie Louise Jørgensen, »Lektorieprædikestole i Østdanmark. Udbredelse og forudsætning«, Kirkens Bygning og Brug, Studier tilegnet Elna
Møller, Hugo Johannsen (red.), Kbh. 1983, 89-108 samt
Ebbe Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekismusaltertavler. Om inventarfornyelse i sydvestjyske kirker i
reformationsårhundredet«, Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre, Martin Blindheim m.fl. (red.), Oslo
1991, 223-50.
97
Jf. tegninger i NM.
98
RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; NM. Indb.
ved Karin Vestergaard 2003.
99
Danske Atlas (note 60), VI (1774), 560. †Herskabsstolen er i Jensen 1915 402-403 forvekslet med Aschersleben og Brockenhuus’.
100
RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
101
RAO. Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 16991918.
102
Jensen 1915 402-403.
103
RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
Ifølge tidligere sognepræst Kaj B. Nielsen skulle døren
være kommet til kirken fra Gyldensteen. Dette kan
dog ikke bekræftes. Kirkebladet maj-juni 1984.
104
NM. Indb. ved Poul Børch 1985.
105
NM. Korrespondancearkiv; RAO. Pastoratsark. Rgsk.
og overslag 1922-32.
106
NM. Korrespondancearkiv; Kirkebladet november
1986.
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Henning Thalund, Fynske kirkeskibe (Skrifter fra
Svendborg og Omegns Museum, 27), Svendborg 1989,
61.
108
RAO. Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956; Ministerialbog 1745 ff. Modellen anføres skænket enten
1934 eller 1931 af hhv. Henning Henningsen, Kirkeskibe og Kirkeskibsfester (Søhistoriske Skrifter III), Kbh.
1950, 59 og Thalund 1989 (note 107), 61.
109
RAO. Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956; Hans
Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Højbjerg 1996, 29.
110
Pga. ophængningen i glamhullet er kun fabriksnavnet synligt.
111
RAK. Rtk. Regnskaber 1433-1559. Fortegnelser over
indkrævede klokker 1528-29.
112
Danske Atlas (note 60), VI (1774), 560; RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907.
113
RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996;
NM. Korrespondancearkiv.
114
Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten, I-II, Kbh.
1951-53, nr. 710.
115
Sml. krucifikskartouchen på ‘Odense-anonymens’
sten 1595 over Christen Quitzow og Margrethe Høeg
i Flødstrup (Svendborg Amt). Jensen 1951-53 (note
114), nr. 741.
116
Jf. f.eks. Metropolitan Museum of Art, New York,
inv.nr. 14.25.720.
117
NM. Indb. ved Leif Vognsen 2002.
118
Jensen 1951-53 (note 114), II, 89-91. Se endvidere
Østrup s. 4983.

Fig. 65. Kirkens indre set mod øst o. 1940. Foto Carlo Andersen, Otterup. I Nordfyns
Museum. – Interior of the church looking east, c. 1940.
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119

Rustningen og hjelmen med de talrige, små lufthuller lægger sig efter det jyske værksted, men pladernes liljeornamenter er dog flyttet fra lår til overarme
og rosetter fra skulderplader til livet. Ligesom i Østrup
(s. 4983) er kvindedragten forenklet i forhold til de
jyske sten, sml. f.eks. med Ålsø (Randers Amt).
120
Hans formodentlig tidligste fynske arbejde er Poul
Skinkel og Ide Dresselbergs sten i Østrup (s. 4983).
Af de 11 adelige figursten, der er tilskrevet ‘Odensekopisten’, er de tre bestilt til medlemmer af slægten
Emmiksen. Foruden Grindløsestenen, drejer det sig
om en sten i Svanninge (Svendborg Amt) over Anders
Emmiksens farbror Anders Emmiksen til Steensgård
(†1566), bestilt 1583 af dennes døtre, Magdalene og
Margrete Emmiksen, over hvem der også 1585 blev
lagt en sten i Vissenbjerg (nu i Brenderup,Vends Hrd.).
Dertil kan nævnes stenen i Frørup (DK Sjyll 360) over
den lidt fjernere slægtning, Mogens Kaas (†1582), søn
af Anne Emmiksen (†1561).
121
Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (17181791). Fortiden på tegnebrættet, Kbh. 2010, nr. 345.
122
Jf. Jensen 1951-53 (note 114), kat. nr. 734 samt II,
91-93.
123
Camilla Luise Dahl, »Huffer till theris hoffueder:
Sen-renæssancens kvindehuer, ca. 1560-1630«, Dragtjournalen 3, 2008, 21-52.
124
De 16 fædrene våbener er (fra venstre mod højre,
ovenfra og ned): 1) Emmiksen (F), 2) Bjørn (FM),
3) Sehested (FFM), 4) Rosenkrantz (FMMM), 5)
Limbek (FMMMM, jf. også ndf.) 6) Hvide (»Marsk
Stigs æt«) (FMFM), 7) Barsebek (antagelig FFMM, jf.
ndf.), 8) Mus (FMM), 9) uidentificeret (tolvdelt, vesselhorn), 10) uidentificeret (skrådelt, vesselhorn), 11)
Pogwisch (FFFM), 12) Lunge (FMFFM), 13) Ahlefeldt
eller Rostrup, 14) Krognos (FMFMM), 15) uidentificeret (lodret delt, vesselhorn), 16) Sehested. De ovennævnte våbener er opremset i delvist springende eller
selektiv orden med opprioritering af Rosenkrantz og
Limbek, som det også er tilfældet på stenene i Svanninge (Svendborg Amt) og Brenderup (Vends Hrd.)
over den afdødes farbror Anders Emmiksen og dennes
døtre Magdalene og Margrete, hvor Mus i begge tilfælde er helt negligeret. Fremrykningen af Limbek
kan måske skyldes, at ikke bare FMMMM men også
FFFFM var af denne slægt, som foreslået af Henrik

Fangel, »Slægten Emmiksen og dens gods«, Sønderjyske årbøger 1972, 5-59. En jævnføring med de to nysnævnte sten sandsynliggør, at Barsebek-våbnet (nr. 7)
tilhører moren til Karen Sehested (FFM), således at nr.
13 (Ahlefeldt el. Rostrup) og nr. 16 (Sehested) samt de
tre uidentificerede våbener (nr. 9, 10 og 15) må tilhøre
ukendte tiptipoldeforældre, hvis der ikke ligefrem er
tale om opdigtede aner. De 16 mødrene våbener kan
vanskeligere identificeres (fra venstre mod højre, ovenfra og ned): 1) Quitzov (M), 2) Gøye (MM), 3) Bølle
(MFM), 4) antagelig Rønnow, jf. ndf., 5) Lindenov, 6)
Sandberg (MMFM), 7) Bild (fejlplaceret FMMFM?),
8) Gyldenstierne, 9) Limbek (MFFFM), 10) Neb,
11) Skiernov(?), 12) van Siggem, 13) Schlieff(?) eller
Skytte(?), 14) Muligvis Buchwald, Qualen eller Godov,
15) uidentificeret (oksehoved, vesselhorn), 16) antagelig Munk (»Bjælke-Munk«), jf. ndf. Blandt de ovennævnte findes ingen våbener for den af Adelsårbogen
anførte MMM, Ingeborg Bille, eller hendes aner,
men derimod våbener for MM’s stedmor, Margrethe
Rønnow (†efter 1509), såvel som dennes mor Ellen
Gyldenstierne (†før 1472), mormor Anne Munk (†før
1462) og farmor Margrethe Siggem (†efter 1413).
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GRINDLØSE CHURCH
The church is built on a slight elevation. It has a
location south of the centre of the village (cf. fig.
4) and a central position in relation to the other

towns of the parish.The church is mentioned indirectly in 1394 through its priest Mathæus. Its
patron saint was Our Lady. The parish was pro-
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bably independent in 1529, but in 1535 it was an
annexe to Klinte, as is still the case. The advowson belonged to the Crown until 1687, when the
diocesan officer Helmut Otto von Winterfeldt
(1617-94), owner of the principal manor of the
parish, Jerstrup, was granted the deeds to Grindløse and Klinte (p. 5503) as well as Ejlby and
Melby in Skovby District. Thereafter the church
belonged to Jerstrup and in 1804 came under the
estate Gyldensteen. The church passed into freehold in 1913.
In the churchyard stands a Late Medieval portal
built in medieval brick in Flemish bond (fig. 2).
Building. The Romanesque church consists of a
nave and a narrower chancel. Both chancel and
nave are in granite ashlars over a profiled double
foundation. A plain semicircular tympanum, now
bricked-in low on the rebuilt south wall (fig. 15,
cf. fig. 13) probably comes from a now-vanished
south door. There are original double-canted
windows in the east gable of the chancel and in
its north side (cf. figs. 8 and 1). Approximately in
the middle of the north side of the nave there
is a †window with the opening bricked up. The
church interior is in raw fieldstone, while the
chancel arch wall has later been rebuilt in brick,
and both chancel and nave originally had a flat
ceiling. The original pediment of the chancel has
been preserved in the interior, while externally
it has been rebuilt and made flush. The east gable of the nave has been renewed, while its west
gable of raw fieldstone is preserved in the intermediate storey of the tower (cf. fig. 9). The Late
Medieval vault of the chancel (fig. 32, cf. fig. 26)
is a cross-vault with half-brick ribs and borne up
by round-arched whole-brick-deep and tall wall
ribs towards all four sides. In the corners of the
chancel there are double-bevelled vault piers ornamented with canted bases and a course of high,
rounded string courses. The details of the vault
suggest a relatively early dating, i.e. the first part
of the 1400s or perhaps the end of the 1300s. A
†porch was built in the Late Middle Ages outside the north door of the nave. It can be seen
in Bishop Jacob Madsen’s sketch of the church
from 1590 (fig. 57), where it is shown with an
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independent pediment to the north and has been
built together with the north chapel. This was
demolished in 1806. After this the porch function was transferred to the tower interior. A tower was added in the west (figs. 1, 11 and 22) in
the Late Middle Ages. It rose in three storeys over
an earth-covered sill and has a crenellated, recessdecorated gable in the east and west. In the south
side there is a well-preserved, segmentally arched,
rabbeted window (cf. fig. 22). Of a similar one
in the west only the external half-brick arch is
preserved, while the remainder has been broken
away with the installation of the present door.
Originally the tower opened towards the nave
through a low, relatively narrow, round-arched
arcade.The interior is covered by a probably contemporary cross-vault and straight-edged halfbrick ribs and is borne up by masonry ledges in
the walls. A contemporary stairwell (cf. figs. 1 and
11) in the north is unusually placed at the western end of the wall and flush with the west wall
of the tower. The middle storey of the tower was
originally lit by three segmentally arched, singlerabbeted, now bricked-up openings. Towards the
south west and north the belfry floor has a single
segmentally arched, rabbeted belfry light. Prior
to the vaulting-over of the nave the top part of
the south facade was rebuilt in brick, and three
new segmentally arched windows were installed
in its south wall. The vaults of the nave are octagonal with straight-edged half-brick ribs. The
three bays are borne up by pointed-arched whole-brick wall ribs on the long walls and a roundarched one at the west gable. In the east the vault
is borne by a rabbeted wall rib, which however
also has rabbeting on the east side and was clearly
built as a reinforcing rib. From this it is evident
that there were plans to build a nave-chancel as
a replacement for the Romanesque chancel (cf.
Klinte Church, p. 5517). As a preparation for
this the chancel arch wall was demolished over
approximately the full width of the nave. After
this the planned work was either postponed or
abandoned, since the space between the eastern
arch of the nave and the western wall rib of the
chancel was covered by a vault severy that almost
has the character of a curved, segmentally arched
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barrel vault (figs. 16-17). At the same time a new
pediment was built over the eastern end of the
nave. It is borne up by a widely spanning, rabbeted, pointed relieving arch. A †chapel was built
in the Late Middle Ages against the north side of
the nave and probably against the previously built
porch. Bishop Jacob Madsen mentioned it in his
account of his visit to the church in 1590, but
without a specific description, saying only that it
had one vault, and it can be seen from his sketch
(fig. 57) that it had a gable to the north. The chapel opened up to the nave through two pointedarched arcades (figs. 18-19), now both bricked up
in the external wall alignment (cf. fig. 1). They
are very different in size, inasmuch as the eastern
one is only a little narrower than the wall rib of
the nave in this bay, while the eastern one is only
about half the width of the bay.The arrangement
shows that the vaults of the nave, like the porch,
must also have been built before the chapel. The
vaulting of the chapel was probably hexagonal
and rested on a bracket in the pier between the
two arcades. The chapel was demolished in 1806.
Furnishings. The oldest item of furnishing in the
church is the Romanesque font (fig. 33). It belongs to a small North Funen group of arcade
fonts which includes examples in Klinte (p. 5548),
Lunde (p. 5059) and Marslev (p. 4339). The baptismal dish with its chased relief of the Fall (fig.
34) is a Nuremberg work of the 1500s, but was
not donated to the church until c. 1800. The
baluster-shaped altar candlesticks must be from
the last quarter of the 1500s (fig. 30). The pulpit from 1604 (fig. 35) belongs to a large group
of West Funen pulpits, all of which have corner
herms, evangelist reliefs and more or less identical Biblical texts. From contemporary (†)family
pews come six armorially decorated ends (figs.
42-43) and four pew doors, all set up on the front
pews. An iron-bound door leaf (fig. 45) is rather younger. The chalice from 1700 (fig. 28) was
very unusually made in Sweden, by the Stockholm goldsmith Johan Nützel (cf. fig. 29). It was

donated in 1730 by the church’s owners Seneca
von Hagedorn of Jerstrup and his wife Elisabeth
Birgitte Rantzau. Hagedorn had presumably
acquired the chalice as war booty at the Battle of
Femern on 24 April 1715. The unstamped paten
(fig. 28) is probably from the same time. The altar
painting, which shows the Women at the Tomb,
was done in 1849 by Christoffer Faber (fig. 27).
Presumably from about the same time come a
poor box (fig. 46), two money boxes and five
hymn boards (cf. fig. 19).The oldest chasuble (no.
1) is probably from 1889. A Communion table
crucifix of plaster (fig. 31) is from c. 1900. The
bell (fig. 49) was cast in 1928 by De Smithske
Jernstøberier, Aalborg. The altar rail (cf. fig. 32)
and the pews (cf. fig. 26) are from 1929, the latter designed by Knud Lehn Petersen. The church
ship ‘Karoline’ was donated in 1935 (fig. 48). A
wafer box of pewter bears the date 1940, while a
baptismal jug from the art metalwork firm Knud
Eibye is dated 1948. Four large light fittings of
brass were made in 1983 by the metalworker Otto Frandsen to designs by Ebbe Lehn Petersen.
The organ with ten stops was built in 1988 by
Bruno Christensen & Sønner. The Communion
table panel from 2003 was designed by the architect Jørgen Ganshorn (fig. 62), while a chasuble
(no. 2) is from 2005.
The present colour scheme of the furnishings
from the main refurbishing of 1929 has red as its
main colour and multicoloured ornamentation
of profiles and reliefs, with much use of glaze.
Sepulchral monuments. There are two figured tomb
stones.The oldest (fig. 51) was laid between 1576
and 1590 over Anders Emmiksen of Jerstrup
(†1576) and his wife Margrete von Ahlefeldt
(†after 1576). The stone has been attributed to
the ‘Odense Copyist’, the earliest active of three
Funen monumental masons who worked under
the influence of the ‘Jutland Tombstone Workshop’. The younger stone (fig. 54) from c. 1600
laid over Margrete Emmiksen (†1600) is signed
by the ‘Odense Monogrammist’.
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SKOVBY HERRED i 1783. Det talte dengang 11 sognekirker: Skovby, Ore, Guldbjerg, Nørre Sandager, Ejlby,
Melby, Særslev, Hårslev, Veflinge, Vigerslev og Søndersø. I nyere tid er der opført filialkirker i Langesø Skovkapel
(1870) og Padesø (1881). Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Nordfyn. 1:180.000.Tegnet af Caspar Wessel
1780 og stukket af Claude Alexandre Guittair (Guiter) 1783. – Map of Skovby district 1783.

Danmarks Kirker, Odense
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ROMANSKE BYGNINGSSOKLER i Skovby Herred, af granit. 1:10. Målt af Kirstin S. Eliasen og tegnet af
Mogens Vedsø 2020. 1. Skovby, apsis, kor og skib. 2. Skovby, fire kvadre i skib øst for våbenhus. 3. Guldbjerg, genanvendte apsiskvadre. 4. Nørre Sandager, skib. 5. Ejlby, apsis, kor og skib. 6. Melby, apsis. 7. Særslev, kor. 8. Hårslev,
skib. 9.Veflinge, skib (nordside). 10.Veflinge, skib (sydside, vestre afsnit). 11.Vigerslev, genanvendt i langhuskor. 12.
Søndersø, kor. – Romanesque base profiles in granite.
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Fig. 1. Kirken i landskabet. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church in the landscape.

SKOVBY KIRKE
SKOVBY HERRED
Skovby er nævnt første gang o. 1300 (»Scogbü«), og
derefter løbende igennem senmiddelalderen.1 Selve
kirken er omtalt indirekte 1376 i forbindelse med
sognepræst Johan von Hostedes køb af jord,2 ligesom
kirkens sognepræster er omtalt blandt andet 1387 og
1390.3 Kirken var viet til den hellige Morten (værnehelgen).4 Som alle herredets øvrige kirker betalte Skovby
15 mark ved landehjælpen 1524-26.5 1574 fik kirken
tilladelse til at bruge kronens del af tienden på at reparere bygningen.6 Kirken tjente som krudtkammer under krigen 1848-50 og kunne først tages i brug igen i
sensommeren 1851.7
Ejerforhold. Kirken var i kronens eje efter reformationen 1536 og frem til 1679, da den sammen med
Hårslev Kirke blev afhændet med kaldsret til Erik
Banner til Oregård; Skovbys kirketiende udgjorde da
30 tdr. hartkorn.8 Siden blev de to kirker afhændet
til amtmand Didrik Schult til Christiansdal, der 1694
solgte dem til biskop Thomas Kingo.9 Allerede samme år solgte biskoppen imidlertid kirkerne videre til

Oregårds ejer, geheimeråd Ditlev Reventlow.10 1712
deltes ejerskabet af herregården mellem gehejmeråd
Otto Blome og Kronen, men blev samlet 1716, da
Christian Carl von Gabel købte førstnævntes andel
og blev skænket kronens.11 Med herregården fulgte
ejerskabet over både Skovby, Hårslev, Særslev og Ore
kirker.11 1720 blev Oregård indlemmet i grevskabet
Gyldensteen, der derved også blev ejer af Skovby Kirke.12 Grevskabet ejede kirken frem til overgangen til
selveje 1. april 1918.13
Anneksforhold. Skovby blev 1465 gjort til annekskirke for Skt. Nikolaj Kirke i Bogense (jf. s. 2099).14 Dette
forhold varede frem til 1903.
Jordegods. Ved Kronens salg af kirken 1679 ejede kirken jorde i både Skovby, Ringe, Årslev, Nørre Nærå,
Drigstrup og Revninge sogne samt huse i Revninge
og Skovby. 15
‘Jomfrukloster’. En gård i sognet blev i 1800-tallet betegnet som ‘Jomfruklostret’. Der er med stor sandsynlighed tale om den gård, der i slutningen af 1500-tallet
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Fig. 2. Kirken set fra luften. Foto Sylvest Jensen 1939. I KB. – The Church seen from the air.
kaldtes Skaarupgård eller Daaholm. Efter 1600 var gården beboet af jomfruerne Elisabeth (†1618) og Eleonora Svave (†1624) fra Harritslevgård, hvilket kan have
foranlediget eftertiden til at betegne den et jomfrukloster.16 Gården var opført af bindingsværk og omkranset af en ca. 10 m bred voldgrav.Ved en udgravning på

voldstedet i det tidlige 1800-tal(?), på et tidspunkt hvor
hovedbygningen var nedtaget og genopført ved ladegårdene nord for voldstedet, blev der konstateret såvel
fundamentsten som mursten, potteskår og små, firkantede glasruder,17 heriblandt en enkelt der nu indgår i
Nationalmuseets samlinger (inv.nr. 11943).

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Arnstrup 1794 samt af P. Slebsagger 1809. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral map.
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Sognet ligger i den vestlige ende af Skovby Herred og omgives af sognene Nørre Sandager,
Guldbjerg, Hårslev og Ore. Skovby ligger i et kuperet landskab cirka 4 km sydvest for Bogense, og
kirken er rejst lidt nordøst for selve landsbyen (jf.
fig. 3). Kirken omgives af marker til alle sider på
nær mod vest, hvor der er bygget nogle enkelte
huse langs Middelfartvej (jf. ndf.).
Kirkegården er rektangulær af form med kirken i sin midte. Den synes ikke at være udvidet i
nyere tid (jf. fig. 3).18 1814 blev kirkegården planeret og inddelt i begravelsespladser efter byerne
i sognet.12 Den blev atter kulegravet 1834, og ved
sognefolkets frivillige arbejde året efter blev den
inddelt i gravsteder.19
Kirkegården hegnes af et kampestensdige, der er
bevokset med græs på nær mod vest, hvor vedbend nu helt skjuler diget. O. 1665 var den nordre del af diget brøstfældigt,20 hvilket 1694 gjaldt
for hele diget.20 Både 1718 og 1822 trængte det
til reparation.21
Indgange. Hovedindgangen er opført i kirkegårdens nordøstlige hjørne som en portal med køreport og fodgængerlåge (fig. 4-5). Den er muret
af munkesten i et ret uregelmæssigt munkeskifte.
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Fig. 5. Konsolsten udformet som et mandshoved. Detalje af indgangsportalen (s. 5633). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Corbel shaped like a man’s head. Detail
from the entrance portal.

Fig. 4. Kirkens middelalderlige indgangsportal (s. 5633). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church’s medieval entrance portal.
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På ydersiden er portalens to søndre piller prydet af hvidkalkede rundbueblændinger, hvorover
der ses dels en dekorativ sildebensmuring (syd)
dels en omtrent rund blænding med en konsolsten i sit indre, der er udført som et mandshoved
(fig. 5), der er næsten identisk med et i Rynkeby
Kirkes kor (s. 4420, fig. 10-11). Den nordre pille
prydes kun af en kort savfrise, der brydes af køreportens arkade, og denne del af portalen er i
øvrigt muret i krydsskifte. Portalens dekorationer
gentages på indersiden, hvor der dog er rundbueblændinger på alle tre piller, og midtpillens blænding har ingen konsolsten. Både port og låge er
fladt spidsbuede med ‘knæk’ i vederlagene og har
halvstensstikprydskifte af løbere. Åbningerne er
dobbeltfalsede mod begge sider; den indre fals er
usædvanlig ved sin bredde på en hel sten.Taget er
dækket af vingetegl og udført i tre afsæt. Portalen
er nært beslægtet med den nordre kirkegårdsportal ved Grindløse Kirke (s. 5572). Et sidestykke til
den usædvanlige, brede fals kendes fra en kirkegårdsportal ved Kærum Kirke, Svendborg Amt.
To mindre, senmiddelalderlige indgange med
fladbuet døråbning er opført af hvidkalkede
munkesten med tag af røde vingetegl og nyere

gitterlåger af stål. Indgangene er placeret i kirkegårdens nordvestlige og sydvestlige hjørne (fig. 6
og 8), det vil sige i retning mod de to nærliggende landsbyer Skovby og Kærby; nu giver de blot
adgang til markerne uden for kirkediget. Endelig
er en stakitlåge af galvaniseret stål i nyere tid blevet etableret i det nordre dige ved graverkontoret.
1631 var kirkens indgange brøstfældige, og o.
1665 var både hovedindgangens låge og dens
†kirkerist borte.20 1692 var både de to fodgængerlåger og hovedporten i meget dårlig stand.7
1718 var de ‘gamle og forslidte’, og 1721 blev det
bemærket, at der ikke længere var en kirkeport,
hvilket vel blot må opfattes sådan, at selve lågen
manglede.20
Beplantning. Langs kirkedigets inderside er der
plantet træer. Mod syd, øst og vest er det især
fuldvoksne kastanjer, elm og ahorn, mens disse
gamle træer mod nord er blevet delvist udskiftet
med eg. †Beplantning. 1819 var de fleste planter
gået ud på grund af den hårde jordbund.19 Ti år
senere var kirkegården overgroet med græs og
hverken ordentligt beplantet eller vedligeholdt.
1835 blev der plantet træer langs diget; mest popler.19

Fig. 6. Fodgængerportal i kirkegårdens sydvesthjørne (s. 5634). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Portal in the south-west corner of the churchyard.
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Fig. 7. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the south.

Bygninger. En kombineret graver- og toiletbygning blev opført 1987 efter tegning af Svend Åge
Kofoed, Bogense.22 Den ligger nord for kirken
uden for kirkediget. Umiddelbart vest herfor er
der i det sene 1900-tal rejst et parcelhus, som nu
er erhvervet af kirken og tjener som menighedshus. Præstegården ligger langs østsiden af Middelfartvej og er opført af røde teglsten med rødt tag
o. 1903, da kirken fik egen sognepræst (jf. ovf.).
†Bygninger. 1894 ønskede kommunen at lade
opføre et †ligkapel, hvilket synet billigede. Det
blev opført umiddelbart ud for nordre korsarm
og var en lille, hvidpudset bygning med sadeltag
og blændingsdekorerede gavle (jf. fig. 2). Repareret 1926.23 Et toilet ønskedes 1921 opført i kirkegårdens nordøstlige hjørne, men synes aldrig
realiseret.24
Fig. 8. Fodgængerportal i kirkegårdens nordvesthjørne
(s. 5634). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Portal in the
north-west corner of the churchyard.

5635

5636

SKOVBY HERRED

Fig. 9. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north.

BYGNING
Kirken er en stor romansk kvaderstensbygning med
apsis i øst. Bygningen er udvidet flere gange i tegl i
løbet af senmiddelalderen, men dens præcise kronologi kan ikke afgøres med sikkerhed. Skibet blev formentlig først forlænget mod vest, hvorefter et kapel er
opført ved nordsiden o. 1520, mens et våbenhus kom
til ud for skibets gamle syddør. Endelig blev et anseeligt tårn opført ved vestforlængelsens vestgavl. Kort
efter reformationen blev der indbygget hvælv i koret
og skibet. Orienteringen afviger en smule mod nord.

Den romanske kirke kan, trods de senmiddelalderlige ændringer, fortsat tydeligt udskilles. Kor
og skib, med en længde på henholdsvis ca. 6 m
og ca. 17 m, er brede og forholdsvis højt rejste
bygningsafsnit. En stor del af skibets vestmur blev
fjernet, da vestforlængelsen kom til (jf. s. 5643),
men både skibets vesthjørner og vestmuren står
delvist bevaret op til gavlfodshøjde (fig. 9). Tagværket over koret er udført af tømmer fældet
efter o. 1142, hvilket synes at give en forsigtig

indikation på bygningens opførelsestidspunkt (jf.
s. 5659).
Grundplanen er den traditionelle romanske,
hvor koret dog er udbygget med en apsis i øst.
Springet mellem kor og skib svarer i sydsiden til
lidt over en halv murtykkelse, hvilket er normen,
mens springet i nordsiden delvist skjules bag det
tilføjede kapel; alt tyder dog på, at det her har
været omtrent det samme som i syd. Centrum
for den samtidige apsis ligger umiddelbart vest
for apsisbuen.
Materiale og teknik. Murene er i facaden opført
i veltilhuggede kvadre, mens de indvendig er sat
med hele og kløvede kampesten. Apsiden adskiller sig ved indvendig at være sat med kvadre op til
omtrent vederlagshøjde, hvorefter selve halvkuppelhvælvet, der efter sædvanen dækker bygningsdelen, er muret i mindre, hele og kløvede kampesten. En stor del af hvælvet er dog efterfølgende
blevet ommuret i teglsten, hvis format ikke umiddelbart lader sig bedømme. Byggearbejdet synes
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Fig. 10. Plan. 1:300. Målt af Knud Lehn Petersen o. 1926(?), suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen
2019. Signaturforklaring s. 11. – Plan. Key on p. 11.

dog udført sammen med ombygningen af korets
østre gavltrekant i løbet af senmiddelalderen, hvor
der muligvis også blev udført ansatser til et hvælv,
der dog først blev udført o. 1600 (jf. s. 5654).

Bygningen hviler på en profileret dobbeltsokkel, der gennembrydes af skibets syd- og norddør; det øvre led er udstyret med vulst og hulkel
over en smal rille, mens det nedre led er afsluttet

Fig. 11. Korets og apsidens romanske sokkel (s. 5637). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– The Romanesque plinth of the chancel and apse.
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med en skråkant (fig. 11, jf. s. 5630).25 Foroven
står alle de romanske dele af kirkens langmure
uden gesims.

Døre. Den søndre dør er fortsat i funktion, men
selve †døråbningen synes udvidet allerede i senmiddelalderen og delvist ommuret i munkesten

Fig. 12. Apsis set fra øst (s. 5636). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The apse seen from the east.
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muren, begge dele skete utvivlsomt ved dets genåbning 1887.27
I skibets nordside sidder et blændet vindue, der
står i facaden som niche (fig. 13) og er lukket med
munkesten. Dette vindue, der omtrent sidder i en
blændet, senmiddelalderlig †lysåbning (jf. s. 5647),
er en sekundær rekonstruktion, som må være indsat efter facaden blev opmålt o. 1893 (jf. fig. 16a),
men før Mogens Clemmensen opmålte vinduet
1911 (jf. fig. 15).28 Vinduet er udført med svag
smig samt en let skrånende monolitsålbænk og en
ligeledes monolit overligger. Stenene til vinduet
er givetvis fundet i kirkens murværk under en
istandsættelse, men de enkelte dele kan principielt
stamme fra ind til flere vinduer.
Nederst i kapellets østfacade indgår en monolitsålbænk, der må stamme fra et af kirkens forsvundne †vinduer.

Fig. 13. Blændet, rekonstrueret romansk vindue i skibets nordside (s. 5639). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Bricked-up reconstruction of Romanesque window on the
north side of the nave.

(jf. våbenhus, s. 5647), hvorved alle oprindelige
detaljer er forsvundet. Den retkantede døråbning
sidder nu i facaden i en relativt høj, rundbuet
blænding. †Norddøren er blændet med munkesten samt en indmuret romansk gravsten (jf. fig.
14, s. 5681), men det fremgår stadig, at dørens
rundbuede stik er sat med små kvadre, hvilket
formentlig også har været tilfældet for den omdannede syddør.26 Dørens proportioner synes
ikke balancerede, men dette skyldes især, at jordsmonnet har hævet sig op omkring bygningen.
Antallet af vinduer i kirken kan ikke bestemmes
længere, om end to lysåbninger antyder, hvordan
de oprindelige vinduer har set ud. Apsidens østvindue (jf. fig. 12) er bedst bevaret og konstrueret med en monolitsålbænk, to karmsten samt
to sten til stikket. Vinduet er formentlig blevet
behugget i lysningen og er kraftigt udvidet i bag-

Fig. 14. Skibets blændede norddør (s. 5639), med gravsten nr. 1 (s. 5681). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Bricked-up north door of the nave, with gravestone no. 1.
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Fig. 15. Romanske vinduer og portal (s. 5638-39). 1:40. Målt og tegnet af Mogens
Clemmensen 1911. – Romanesque windows and portal.

I det indre er næsten alle oprindelige detaljer
forsvundet; korbuen er ommuret i munkesten,
hvilket formentlig skete i forbindelse med hvælv-

slagningen (jf. s. 5653). To lavtsiddende, rektangulære gemmenicher, der flankerer apsisbuen, kan
muligvis regnes med til den romanske kirke.

SKOVBY KIRKE

5641

Fig. 16a-b. Opstalter. 1:300. a. Nordfacade. b. Sydfacade. Målt og tegnet o. 1893 af J.Vilh. Petersen eller Alfred Petersen. – Elevations. a. North facade. b. South facade.
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De oprindelige gavltrekanter er mere eller mindre forsvundet under senere arbejder på kirken,
men skibets østre gavl står endnu opført i rå kamp.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Den romanske kirke er i senmiddelalderen blevet udvidet løbende, alt sammen udført i munkesten samt

genanvendte kvadre. Kronologien er ikke sikker,
men meget tyder på, at skibet først blev udvidet
imod vest. Ydermere blev der o. 1520 opført et
kapel ved skibets nordside, et våbenhus blev rejst
ud for syddøren, og et tårn blev bygget til kirkens
vestende.

Fig. 17. Tårnrummet set mod øst (s. 5648) med vestforlængelsens oprindelige vestgavl (s. 5643). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of the tower with the original west gable of the west extension.
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Vestforlængelsen af skibet var formentlig den
første større forandring af den romanske kirke.
Det kan ikke udelukkes, at forlængelsen er bygget som ansats til et aldrig fuldført tårn, idet den
er opført med et trappehus på sydsiden, men de
relativt spinkle mure og udformningen af det

5643

samtidige trappehus synes at tale imod dette.
Vestforlængelsen, der måler ca. 9,5 m i længden,
hviler i facaden på tre skifter genanvendte kvadre;
enkelte kvadre har også fundet vej længere op på
murene. Forlængelsen er dog hovedsagelig opført
i munkesten i munkeskifte. Nordfacaden samt

Fig. 18.Tårnets mellemstokværk set mod øst (s. 5652) med vestforlængelsens oprindelige gavltrekant (s. 5646). Foto
Arnold Mikkelsen 2020. – Intermediate floor of the tower with the original gable of the west extension.
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vestfacaden, der nu ses i tårnrummet, står med
regelmæssige skifter af åbne stilladshuller (jf. fig.
17 og 30), hvilket ikke er tilfældet på sydfacaden.
Begge langmure har øverst været afsluttet med
en dobbelt falsgesims, der på nordsiden i vid udstrækning nu er blevet udskiftet med nye teglsten.
Mod syd er denne gesims stort set borthugget,
men en kort rest er bevaret vestligst på muren.
I facaden bliver det murpillelignende trappehus
imod syd afsluttet øverst af en smal falsgesims (jf.
fig. 20).
Indvendig forbindes forlængelsen med skibet
gennem en rundbuet arkade, udformet med et to
skifter højt, fremspringende kragbånd i hver side
af buen (jf. fig. 63).Væggene er pyntet med et afsæt, der ikke interagerer harmonisk med hvælvets
svikler (jf. fig. 19).
Forlængelsens vestgavl var fra opførelsen muret
med en centreret, fladbuet dør, der på østsiden er

anbragt i en bred niche og udstyret med huller til
en †stængebom i vangerne (jf. fig. 19).29
To store, rundbuede vinduer, et i hver langside,
oplyser i dag vestforlængelsen (jf. s. 5657). Disse
har stort set fjernet alle sporene efter to †vinduer
med omtrent samme placering, der givetvis har
været del af forlængelsens oprindelige udformning. Det fremgår dog stadig, at de brede, senmiddelalderlige vinduer har været udstyret med
et fladbuet stik, der tangerer eller ligefrem er
hugget op i gesimsen. I vestgavlen er der endvidere et blændet, oprindeligt †vindue, der er udført
med fladbuet stik og udvendig, nu tårnrummet,
er anbragt i et spidsbuet spejl (fig. 19).
Vestforlængelsens indre dækkes af et samtidigt,
indbygget hvælv, der hviler på vederlag i væggene, mens ribberne ikke løber ned på hjørnepiller; i stedet løber de næsten ned til gulvniveau,
hvor de har været opfanget af nu omtrent helt

Fig. 19. Indre af skibets vestforlængelse set mod sydvest (s. 5644). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of the west
extension of the nave looking south-west.
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borthuggede murklodser.30 Ribberne er udført
med en pærestavslignende profil. Hvælvet har
svære helstensoverribber, opmurede af vekselvis
en løber og to bindere (jf. fig. 19); sidstnævnte er
i forbandt med kapperne.

5645

Vestligt ved vestforlængelsens sydmur er der,
som nævnt, opført et samtidigt trappehus med en
trappe, der en årrække stod tilmuret og nu atter
er genåbnet; præcis hvornår er uklart. Adgangen
til tilbygningen sker gennem en smal, falset og

Fig. 20. To trappehuse på kirkens sydside (s. 5645 og 5651). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Two staircases on the south side of the church.

Danmarks Kirker, Odense

356

5646

SKOVBY HERRED

fladbuet underdør, anbragt indvendig vestligt i
forlængelsens sydvæg (jf. fig. 19). En forbindelsesgang leder fra døren hen til trappen, der er anbragt således, at den løber bag om vestforlængelsens sydvestre hvælvsvikkel. Forbindelsesgangens
ydervæg er let krummet. Selve trappeløbets vægge er karakteristisk udført i løbere. Spindeltrappen er nederst muret med et kvart sving, krænget
om en afrundet halvstensspindel, som fortsættes
op i et kort lige løb, som munder ud i den sydvestre hvælvlomme over forlængelsen. Trappehuset
står med aftrappet loft og trin i nyere teglsten.
En lyssprække i sydmuren gav lys til trappeløbet.
Overdøren vestligst i sydmuren (fig. 22) er som
underdøren smal og fladbuet.

Fig. 22. Trappens overdør i vestforlængelsens sydvestre
hvælvlomme (s. 5646). Foto Arnold Mikkelsen 2020.
– The upper door of the stairs in the western extension’s
south-western vault pocket.

Fig. 21. Indre af vestforlængelsens trappe set mod vest
(s. 5646). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of the
stairs in the western extension looking west.

Mod vest har vestforlængelsen været afsluttet
af en gavltrekant med kamtakker, der fortsat lader sig påvise i tårnets østmur (fig. 18). Rester
af gavlens nederste kamtak i syd- og nordsiden
kan endvidere ses på facaderne i sammenstødet
mellem vestforlængelse og tårn (jf. fig. 20). Gavltrekanten er modsat den nedre del af facadens
munkeskifte udført i polsk forbandt. Gavlfoden
markeres af et rulskifte, muret i munkeskifte (jf.
fig. 17). To spidsbuede højblændinger udspringer
fem skifter under gavlfoden på hver sin side af
vinduet og har tilsyneladende udgjort trekantgavlens eneste murede dekoration.
Korets østgavl er givetvis også blevet fornyet i
munkesten i senmiddelalderen, samtidig med at
apsishvælvet og apsisbuen ligeledes blev helt el-
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ler delvist ombygget i tegl (jf. s. 5646). Ved den
lejlighed blev en slank, fladbuet †døråbning også
udført i korets østgavl, der gav adgang til apsidens
loft (fig. 23). Døråbningen er blændet med tegl af
normalformat og delvist fjernet af den brede bue,
som nu forbinder de to lofter. Hvornår denne
bue er opført, er ikke klart, men den stammer
formentlig fra 1900-tallets begyndelse.
Kapellet, der højst sandsynlig er opført o. 1520
(jf. s. 5659), er en anseelig tilbygning østligst på
skibets nordside, der er rejst i munkesten lagt i
et uregelmæssigt munkeforbandt (fig. 9). Gavltrekantens bagmur er dog muret i rå og kløvet
kamp. Forud for kapellets opførelse blev omtrent
halvdelen af skibets nordmur nedtaget og genopført helt eller delvist i munkesten sammen med
kapellet (jf. fig. 13, †vindue s. 5639). Kapellets
nordfacade samt de nordligste dele af langmurene hviler på den genanvendte sokkel fra skibets nordmur, mens alle facadernes fire nederste
skifter er udført i genanvendte kvadre, ligeledes
fra skibets nordmur. Langmurene krones med en
smal, dobbelt falsgesims, der mod vest er anbragt
over to savskifter. Facaderne er rigt udsmykket
med en frise murblændinger, der øverst afsluttes
med koblede, fladbuede stik, tvedelt ved en lille
hængestav. Mod vest er der åbne stilladshuller i
murblændingerne.
Kapellet forbindes med skibet ved en let spidsbuet arkade (fig. 63). Rummet oplyses fra nord af
et fladbuet vindue, der udvendig sidder i et omtrent rundbuet spejl.Vinduets indvendige smig er
sekundært udvidet.
Det indre overdækkes af et samtidigt krydshvælv, hvilende på murede forlæg i væggene,
hvor ribberne øverst mødes i en kvadratisk slutsten.
Kapellet er udstyret med en spidsgavl, prydet
med 11 kamtakker og en række stigende, fladbuede højblændinger (jf. fig. 9). Blændingerne rejser
sig over en båndblænding, tvedelt af gavlvinduets
spejl, samt to savskifter. Korte savskifter pryder
også kamtakkerne31, mens der øverst ydermere er
anbragt en lille cirkelblænding. I toppen af den
midterste højblænding, som afsluttes tvedelt, er
der udført en lille, fladbuet glug, muret i munkesten, der giver lys til kapellets loft.
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Våbenhuset ud for den gamle syddør er højt og
rejst i tegl i munkeskifte over en sokkel af genanvendte kvadre, mens langmurene nu øverst afsluttes med en let fremspringende, dobbelt falsgesims
(fig. 24).32 Sydfacaden prydes af fire langstrakte
murblændinger, der afsluttes foroven med spærstik. Blændingerne flankerer den fladbuede dør,
der blev udvidet 1867 og derved sikkert mistede
en eller flere false.28 Arkitekt J.Vilh. Petersen har i
en skitse af gavlen fra o. 1883 stiplet et spidsbuet
spejl over døren (fig. 36). Dette er sandsynligvis
en konkret iagttagelse, men spejlet kan ikke længere spores.
Det fladloftede33 indre oplyses af et nyere,
rundbuede vinduer i øst og vest udført o. 1893,
der nu står med smedejernsrammer (jf. fig. 25).13
En pudset, muret vægbænk løber langs alle væggene bortset fra partiet vest for syddøren. Den

Fig. 23. Den blændede, senmiddelalderlige dør ind til
apsidens loft (s. 5647). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Bricked-up, late medieval door to the loft of the apse.
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retkantede døråbning ind til skibet er tilsyneladende delvist sat med munkesten, givetvis i forbindelse med våbenhusets opførelse.
Gavltrekanten over bygningen hæver sig med
ni kamtakker og prydes af en serie stigende højblændinger, ligeledes med spærstik. Gavlfoden
markeres af to savskifter, adskilt ved en båndblænding. Alle tre friser tvedeles af den midterste højblænding, hvis bund er trukket ned under
gavlfoden. En centralt anbragt glug, dækket af et
spærstik, giver lys til våbenhusets loft.
En kværnsten ligger som trædesten i døråbningen ind til våbenhuset.

Fig. 25. Tårnet (s. 5648) og våbenhuset (s. 5647) set fra
sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – The tower and
the porch seen from the south-east.

Det imposante tårn i vest, der er en smule smallere end skibet, er i tre stokværk, hvoraf klokkerne hænger i det øvre. Det dækkes af et sadeltag
med gavle i øst og vest (fig. 25 og 27). Grundplanen er kvadratisk, og østmuren er bygget ind over
skibets vestre afslutning. Tårnets mure er opført
over en rejst syld af kraftige, kløvede kampesten
samt genanvendte kvadre. Alle facaderne, undtagen den østre, er prydet med to store, langstrakte

Fig. 24. Våbenhuset set fra syd (s. 5647). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The porch
seen from the south.

SKOVBY KIRKE

5649

5650

SKOVBY HERRED

SKOVBY KIRKE

5651

Fig. 27. Tårnets vestre gavltrekant set fra vest (s. 5652). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – The west gable of the tower
seen from the west.

og spidsbuede murblændinger, hvori glamhullerne er indfattet (jf. ndf.). Mod nord og vest står
facaderne med åbne stilladshuller, det samme gør
sig gældende for alle de indvendige murflader.
Mod syd bærer tårnets facade i dag præg af skalmuringer udført i maskinstrøgne munkesten.
Tårnrummet blev fra opførelsen oplyst af to
fladbuede vinduer, et i syd og et i vest. Kun det
vestre er fortsat i funktion; det søndre er senere
blændet (jf. ndf.). Begge lysåbninger har i facaden
været udført som hulkelvinduer; en usædvanlig
praksis, der kendes drypvis fra Fyn og navnlig
Østjylland.34 Indvendig har vinduerne været udstyret med tre false. Rummet blev planlagt med

Fig. 26. Tårnet set fra syd (s. 5648). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The tower seen from the south.

hvælv, men forlæggene dertil er formentlig aldrig
udnyttet, og det høje rum står med fladt træloft
(jf. fig. 18).35 Tårnrummet blev 1819 benyttet
som materialrum og fungerer i dag som ligkapel.36
Adgangen til de øvre stokværk skete fra opførelsen via et samtidigt trappehus, der står som
en murpille, sammenbygget med det ældre trappehus på skibets vestforlængelse (jf. fig. 20). Som
tårnet er det opført over kampesten og afsluttes
øverst uden gesims, hvilket muligvis skyldes de
nyere skalmuringer, der præger den del af facaden. En smal, fladbuet underdør leder ind til det
i tegl opførte trappeløb med glat loft, der snor
sig om en cirkulær spindel. En sikkert oprindelig,
sydvendt glug giver lys til trappen. Den fladbuede overdør munder ud under den nuværende
gulvhøjde i mellemstokværket, fordi trappehusets
højde har været afstemt i forhold til det aldrig

5652

SKOVBY HERRED

ner er ikke identiske, men anvender stort set de
samme komponenter. Mod øst markeres gavlfoden med et savskifte. Udsmykningen domineres
af et ligearmet hammerkors, der nederst flankeres
af glamhullerne og to omtrent spidsbuede højblændinger, øverst af to mindre, spidsbuede blændinger (jf. fig. 25). Omkring denne komposition
er der anbragt en række rombeformede, aftrappede småblændinger. Mod vest er dekorationen
delt i to ved en horisontal båndblænding (jf. fig.
27). Nederst er de to glamhuller indpasset mellem tre spidsbuede blændinger, øverst er et ligearmet hammerkors flankeret af to spidsbuede
blændinger. Som i øst omgives hovedmotivet af
rombeformede småblændinger.

Fig. 28. Tårnrummets vestvindue (s. 5651). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The west window in the inside
of the tower.

opførte hvælv i tårnrummet. Fra overdøren fører
en tømret trappe, der er udført i råt fyrretræ, således op til mellemstokværkets gulv.
Det rummelige mellemstokværk får lys fra et
mindre, sekundært udhugget vindue i nordsiden. Vinduet, der står med træramme, dækkes i
facaden af et fladbuet stik, mens det indvendig er
vandret afdækket. Fra mellemstokværket er der
blevet brudt en †døråbning ind til skibets loft,
som 1895 kunne udvides til den åbning, som nu
eksisterer.27 En trappe af fyr fører videre op i tårnet.
Klokkestokværket åbner sig mod hvert verdenshjørne med to falsede, slanke og fladbuede
glamhuller.
Mod syd og nord afsluttes murkronen af en
dobbelt falsgesims. Mod øst og vest står tårnet
med blændingssmykkede gavltrekanter, kronet af
15 kamtakker. I hver gavlspids er der to fladbuede
glamhuller af samme størrelse som åbningerne i
klokkestokværket. Gavlenes blændingsdekoratio-

Fig. 29. Sekundær dør i tårnets sydside (s. 5656). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Secondary door in the south
side of the tower.
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Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Efter reformationen har kirken undergået en række
forandringer, hvor den største utvivlsomt er de
hvælv, der o. 1600 blev indbygget i koret og skibet.
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Skibets hvælv. Biskop Jacob Madsen beskrev
1590 kor og skib uden hvælv.37 De tre hvælvfag
i skibet må således være kommet til efter Jacob
Madsens besøg i kirken, og at dømme ud fra de-

Fig. 30. Tårnrummet set mod syd (s. 5651, sml. fig. 17). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of the tower looking
south (cf. fig. 17).
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Fig. 31a-c. Opmålinger. 1:300. a. Tværsnit af tårn set
mod øst. b. Tværsnit af vestforlængelse set mod vest.
c. Tværsnit af skib og nordkapel set mod øst. Målt og
tegnet o. 1970 af Ebbe Lehn Petersen. – Scale drawings.
a. Section of Tower looking east. b. Section of west extension
looking west. c. Section of nave and north chapel looking east.

res udseende må de være opført kort derefter i tiden o. 1600. Hvælvene er udformet som ottedelte ribbehvælv, der hviler på falsede piller udstyret

med profilerede kragbånd og spidse buer (jf. fig.
40).38 Både skjold- og gjordbuerne er dekoreret med et pyntefremspring, der følger buernes
krumning. Hvælvene er konstrueret med svære
helstensoverribber, hvor hvert andet binderskifte
er muret i forbandt med kapperne. Skibets første fag er endvidere smykket med en stjerne i
hvælvets top, der formentlig er udført i mørtel og
hører til det oprindelige udtryk.
Samtidig med hvælvene i skibet blev der sandsynligvis også opført et †hvælv i koret. Dette hvælv
er nu næsten helt fornyet, men sviklerne stammer
givetvis fra det tidligere hvælv (jf. s. 5646). Det
samme gælder størsteparten af de falsede hjørnepiller, hvorfor hvælvet også oprindeligt hvilede
på skjoldbuer. Mod øst mangler skjoldbuen dog
(jf. s. 5646). En nu blændet, rektangulær †loftslem
i vestre kappes søndre svikkel hører dermed også
til det første korhvælv.
I forbindelse med hvælvslagningen i kor eller
skib blev den romanske triumfmur stort set fuldstændig nedtaget, således at det kun er murens
søndre og nordre del, der står bevaret. En ny mur
blev opført i munkesten, hvori der blev indsat
en høj, rundbuet koråbning, der sandsynligvis ikke
har adskilt sig meget fra den romanske forgænger
i bredden (jf. fig. 40).
O. 1665 omtales tre †piller på kirkens sydside
som brøstfældige.20 Hvornår de er opført og atter nedtaget, er uklart, hvilket også gælder deres
præcise placering ved bygningen. Man kan dog
antage, at de formentlig er opført, i forbindelse
med at hvælvene blev indbygget i kor og skib o.
1600.
Korets hvælv blev ombygget i tegl i normalformat og i et udtryk loyalt over for hvælvenes udseende i skibet. Det nye hvælv hviler på de eksisterende piller og måske også på ældre buer, men
ribberne udspringer i vederlagshøjde fra affasede
konsoller placeret umiddelbart over de gamle piller (jf. fig. 40). Det er ikke klart, hvornår hvælvet
blev fornyet, men det er givetvis sket i slutningen
af 1800-tallet.
Kirken har løbende gennemgået istandsættelser. 1631 blev den beskrevet som så medtaget,
at det anbefales, at hele bygningen rives ned og
genopføres; dette blev dog tydeligvis aldrig sat i
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Fig. 31d-e. Opmålinger. 1:300. d. Længdesnit set mod nord. e. Plan. Målt og tegnet o. 1970 af Ebbe Lehn Petersen.
– Scale drawings. d. Longitudinal section looking north. e Plan.

værk.20 1694 blev kirken igen karakteriseret som
brøstfældig på syd- såvel som nordsiden og med
revner i tårnet.20 1755 var tonen mere positiv;
her blev den i en gennemgang beskrevet som
værende i god stand.39 1815 kunne det berettes,
at hele bygningen havde gennemgået en hovedistandsættelse, uden det beskrives nøjagtigt, hvad

dette arbejde omfattede.36 Samme år oplyses det
også, at man ønskede den i våbenhuset opførte
†kalkbænk nedbrudt.36
Istandsættelsen kan også have været mere begrænset, end man umiddelbart skulle antage, idet
kirken allerede 1819 beskrives som værende i
dårlig forfatning på vinduer og tag,36 hvorfor det
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Fig. 32. Skibets tagværk (s. 5657). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The roof of the nave.

året efter blev pålagt grevskabet Gyldensteen at
udbedre skaderne.12 1821 kunne bygningen atter betegnes som meget velholdt.36 Resten af
1800-tallet samt begyndelsen af 1900-tallet blev
der med jævne mellemrum udført murrepara
tioner på kirken. Disse stoppede imidlertid i
1900-tallets første del, da kirken overgik til selveje
(jf. s. 5631). Den seneste omfattende istandsættelse
af bygningen skete løbende i perioden 1971-75.23
Gulve. Korets gulv hæver sig med et trin over
resten af kirken og dækkes af gule og sorte klinker i skaktavlsmønster. I skib og kapel ligger der
gule, kvadratiske klinker, det samme gør sig gældende for forbindelsesgangen i trappehuset ved
vestforlængelsen, mens tårnrummets gulv er lagt
med Ølandsfliser. I våbenhuset er der 1956 lagt
gule teglsten i langsgående bånd.23
†Gulve. Den ældste efterretning om gulvene
stammer fra 1726, hvor det fortælles, at der bør
lægges træplanker eller sten i kapellet.20 O. 1862

blev alle bygningens gulve beskrevet som lagt med
teglsten.13 1874 omtales gulvet i skibets vestende
som grønt af mos og fugt, hvorfor det bør udskiftes. Kirkesynet anbefalede, at man tog teglstenene
fra koret og skibets midtergang og lagde dem i
den vestre del, hvorefter der kunne lægges fliser
i kirkens østre del.27 1883 blev der indkøbt gule
mursten til huller i korgulvet,27 mens det 1885
blev anbefalet, at de ødelagte fliser i kapellet blev
udskiftet med samme type som dem, der lå i den
øvrige kirke.27
†Lofter. Da biskop Jacob Madsen besøgte kirken 1590, havde både koret og skibet endnu flade
lofter, hvoraf sidstnævnte var malet.40 Lofterne
erstattedes kort efter af hvælv (jf. s. 5653).
Adgang til tårnrummet. En retkantet dør er blevet
indsat som erstatning for en ældre dør i tårnets
sydside (jf. fig. 29). Døren lader sig ikke nærmere
datere, men den kan formentlig føres tilbage til
de første tiår af 1900-tallet.

SKOVBY KIRKE

†Adgang til tårnrummet. Det sydvendte vindue
i tårnrummet blev blændet og en †dør etableret
samme sted, hvorved den krummurede ydre smig
blev ført ned til jordniveau. Sporene efter døren
er få, men det flad- eller kurvehanksbuede stik
kan fortsat iagttages på indersiden over den nuværende døråbning. Dermed var der for første
gang etableret en adgang til tårnet udefra. Vinduet var fortsat i funktion 1677, hvorfor døren
må være noget yngre end dette.20
Vinduer. Den mest omfattende ændring af den
middelalderlige bygning efter de indbyggede
hvælv er ubetinget de store, rundbuede vinduer,
der i to omgange er blevet udhugget i alle bygningens afsnit (jf. fig. 7). Først blev vinduerne
i kirkens sydside udført 1888,27 dernæst kom
nordsidens vinduer til 1893.28 I begge sider står
vinduerne fortsat med deres oprindelige smedejernsrammer.
†Vinduer. Et stort vindue blev udført i skibets
nordmur, umiddelbart vest for kapellet. Det blev
givetvis muret samtidig med kapellets opførelse
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o. 1520 i den del af nordmuren, der blev fornyet
i tegl under dette arbejde (jf. s. 5647). Det blændede vinduet var fladbuet og kan fortsat iagttages inde i skibet, mens alle spor efter åbningen
er forsvundet i facaden, da man indsatte det rekonstruerede romanske vindue samme sted (jf. s.
5639).Vinduer optræder dog på en ældre opmåling af facaden (jf. fig. 16a).
Tagværker. Korets seks spærfag er af eg, givetvis opsat i forbindelse med indbygningen af korhvælvet, men den dendrokronologiske analyse
godtgør, at der må være tale om en genanvendelse
(jf. ndf.). Fagene hviler i to murremme og står
på spærfødder. De har to lag hanebånd, lodrette
spærstivere samt krydsbånd bladet på spærenes
østside. Der er ingen synlig nummerering af fagene, hvis søndre spær alle er blevet udskiftet i fyr.
To spær er dendrokronologisk dateret til at være
fældet efter henholdsvis o. 1117 og 1142 (jf. ndf.).
Skibets og vestforlængelsens tagværker er fornyet i fyrretræ, men med stedvis genbrug af ældre
egetømmer.

Fig. 33. Murkronen af skibets gamle vestgavl (s. 5636). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– The battlement of the old west gable of the nave.
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Fig. 34-35. Nordkapellets nord- og vestfacade (s. 5647). Skitser ved J.Vilh. Petersen o. 1883. I privateje. Foto i NM.
– North and west facade of the north chapel.

Kapellets ni spærfag er stort set intakte og senmiddelalderlige. Enkelte fag bærer præg af udskiftninger i fyr, men ikke i en grad, der har ændret den
oprindelige konstruktion. Fagene har et lag hanebånd samt krydsbånd bladet på spærenes nordside,
og de er nummereret med tre forskellige systemer
af indridsede streger, hvilket fortæller, at tagstolen har været nedtaget og genopstillet flere gange.
Tømmeret til kapellets spær er fældet o. 1520.40
Våbenhusets syv fag udgør et næsten intakt
tagværk i eg, idet der kun er udført enkelte udskiftninger i fyr. Fagene er samlet fra nord mod
syd ved bladning med et lag hanebånd.
Tagværket over apsis er af nyere dato og udført
i fyr. Det samme gælder tårnets seks spærfag.
Klokkestol i to fag, udført i en blanding af genanvendt egetømmer og fyrretræ, opstillet i klokkestokværket.
Fig. 36. Våbenhusets sydfacade (s. 5647). Skitse ved J.
Vilh. Petersen o. 1883. I privateje. Foto i NM. – The
south façade of the porch.
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†Kvist. 1677, hvor der pågik flere arbejder på
tårnet, blev der indkøbt tømmer til en klokkekvist på tårnets sydside.20
Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2019
udtaget boreprøver af egetømmeret i koret, nord
kapellet og våbenhuset.41 I koret stammer tagstolens tømmer fra tiden efter o. 1142. Kapellets tagtømmer er ganske entydigt opsat i tiden o. 1520.
Tømmeret over våbenhuset kunne ikke dateres.
Tagbeklædning. Apsis og kor er dækket af kobbertage, skibets tagflade er mod syd i kobber,
mod nord i vingetegl. Vingetegl er også anvendt
på kapellet, våbenhuset og tårnet, mens tårnets
trappehus er tækket med kobber; alt sammen
fornyet 1996 ud over våbenhusets tagdækning,
der stammer fra 1982.42 Den sammensatte tagbeklædning omtales tidligst af biskop Jacob Madsen,
der 1590 beskriver, at hovedparten af kirken var
dækket af bly ud over den vestre ende af skibets
nordside, hvor der formentlig lå tegl, præcis som
han beskriver det på kapellet og tårnet.43 Der lå
blytage på dele af kirken frem til 1897, hvor der
blev givet tilladelse til, at grevskabet Gyldensteen
kunne lægge kobbertage på kirken, og hvor det
ligeledes blev besluttet at erstatte det med bly
tækkede parti på skibets nordside med vingetegl,
således at den nuværende disposition opstod.36
En †fløjstang blæste 1923 ned fra tårnets tag og
måtte repareres før genopsætning.13
Opvarmning. Kirken opvarmes i dag med naturgasanlæg etableret 1988.44 Der er kun spar-
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somme oplysninger om kirkens ældre opvarmningsmuligheder, der senest blev en mulighed
1879, hvor der indkøbtes to †kakkelovne, som
blev opstillet ‘på de aftalte steder.’27 To nye kakkelovne blev indkøbt 1917 og formentlig placeret samme sted i kirken som deres forgængere.45
På en udateret grundplan over kirken ses ovnene placeret i tredje hvælvfags nordvestre hjørne samt inde i nordkapellet ved arkadens østre
vange. 1926 fortælles det, at et †varmeapparat er
blevet nedtaget, hvilket og hvor i kirken nævnes dog ikke.24 1936 blev der indkøbt et kulfyret
†lavtryksdampanlæg til opvarmning af kirken.13
Dette anlæg blev, usikkert hvornår, omdannet til
oliefyring, før det blev udskiftet med den nuværende løsning.
Kirkens teglmurede partier står hvidkalkede
udvendig, mens de kvadersatte dele af facaden
hovedsagelig står med blank mur, idet kvadrene
nederst i vestforlængelsen af skibet og det tilhørende trappehus er tjæret, mens den øvre del
er hvidtet. I det indre er alt hvidkalket på nær
tårnrummet, som står i blank mur. Våbenhusets
træloft er rødmalet med gråt bjælkelag, mens
tårnrummets loft er i ubehandlet fyrretræ. Langs
kirkens sydside og tårnets vestside ligger der perlegrus, lagt 1950, mens der findes græsplæne omkring bygningens øvrige dele.23 1862 ønskedes et
fortov udført omkring hele kirken.28 Dette blev
1875 udbedret og eksisterede formentlig frem til
den nuværende belægning.27

Fig. 37-38. Middelalderlige indgangsportaler i kirkegårdens sydvestre og nordøstre hjørne (s. 5634). Skitser ved J.
Vilh. Petersen o. 1883. I privateje. Foto i NM. – Portals in the south-west and the north-east corner of the churchyard.
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Fig. 39. Indre set mod øst. Foto af ubekendt, o. 1910. – The interior looking east.

INVENTAR
Det middelalderlige inventar omfatter et muret alterbord, hvori der 1820 blev konstateret et relikviegemme, en døbefont, der med sin akantusranke og
løverelieffer afspejler egnens kontakter til Djursland,
to klokker dels fra 1400-tallet, dels støbt 1504 af Poul
Grydestøber og ikke mindst alterbordsforsiden fra o.
1510-20 med Treenighedsmaleri tilskrevet malerne
Iver Pedersen og Peder Maler.
Prædikestolen er et senbarokt arbejde fra tiden o.
1665/75 og er let genkendelig som et af Middelfartbilledskæreren Hans Nielsen Bangs arbejder. Altersølvet
er i sin kerne fra 1852, da Hans Clausen, Assens, leverede både altersættet og oblatæsken. Altertavlen med
maleri af Christoffer Faber forestillende Opstandelsen
er fra 1853.
De tre portrætter af Danmarks store salmedigtere,
Kingo, Brorson og Grundtvig, er malet af Stefan Viggo
Petersen, Hillerød, og skænket kirken 1921 af stiftskasserer Knud Petersen. Stolestaderne er indrettet 1926
og skyldes arkitekt Knud Lehn Petersen. Kirkeskibet
»Martha« blev skænket 1929 af snedker Rasmus Rasmussen, Tofte, mens kunstsmed Knud Eibyes syvstage
er dateret 1939. Alterskranken er tegnet 1949 af ar-

kitekt H. G. Skovgaard, mens altertavlen forestillende
Korsnedtagelsen er udført 1959 af Kaj Louis Jensen.
Farvesætning og istandsættelser. Kirken er farvesat af
Ernst Trier under hovedistandsættelsen 1971-75.23 Sto
lestaderne står i en lysegrå bemaling med grønne fyldinger, prædikestolen er tilsvarende lysegrå med detaljer i lys gulgrøn og forgyldning, mens koret domineres
af den mørklakerede egetræsaltertavle og alterbordsforsidens gyldne ramme. Inventarets ældste farvesætning kendes udelukkende igennem prædikestolen fra
o. 1670, der synes oprindeligt at have stået i blank
eg, og som siden fik en blå staffering. Prædikestol og
bænke blev formentlig ved hovedistandsættelsen 1820
givet den perlefarve, der er nævnt 1862. Denne farvesætning blev siden opfrisket ad to omgange, senest
1926.
Biskop Jacob Madsens noter fra sin visitats 1590 giver et indtryk af den efterreformatoriske indretning af
kirken. Biskoppen berettede, at en lektorieprædikestol
adskilte koret fra skibet, og at koret var indrettet med
både en tidligreformatorisk altertavle med fremstilling
af Lidelseshistorien og med et ‘solidt skab’, utvivlsomt
det †monstransskab fra 1496, der siden er nævnt i kirken. Døbefonten stod i nordkapellet, hvor der også var
opstillet to katolske sidealtertavler (‘skarnstavler’), som
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Fig. 40. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior looking east.
bispen ønskede fjernet, men som endnu stod der, da
han atter besøgte kirken 1595.
Der vides ikke meget om forandringerne af kirkerummet i 1600- og 1700-tallet. Omtaler af kirkens
altertavle indikerer imidlertid, at den efterreformatoriske tavle kan have været i brug indtil 1820, da kirkeejer
Constance Gyldensteen gennemførte en hovedistandsættelse af kirken.46 Denne istandsættelse var primært
orienteret mod bygningen, men omfattede også alterbordet, fjernelse af altertavlen og tilføjelse af ryglæn i
kvindestolene.12

Alterbord (jf. fig. 42), middelalderligt, muret, 195×
80 cm, 110 cm højt, med en kraftig, lidt større
bordplade af eg. Bordet er dækket af tykt puds,
og det kan derfor ikke med sikkerhed afgøres,
om det er muret af munkesten. Dets middelalderlige herkomst fremgår dog af, at man ved bordets
istandsættelse 1820 fandt et lille relikviegemme af
bly (fig. 41) i bordet. Denne måler 6,5×5,5 cm, er
2,4 cm høj og indeholder to knoglestykker, nogle
mindre, kalkagtige genstande, et læderstykke og
ikke mindst fire fragmenter af pergamentstrimler

Danmarks Kirker, Odense

med latinske indskrifter, henholdsvis: »Dionisii,
mar(tiris)« (Af martyren Dionysius), »Ma(r)t(i)
ni conf(essoris) atq(ue) pont(ificis)«, (Af Martin,
bekender og pave) og »[sanctar]um xi. millia v[ir]
g[inum]« (Af de hellige 11.000 jomfruer). Relikviegemmet indeholder altså relikvier fra forskellige helgener. Æsken blev af kirkeejeren, grevinde
Constance Gyldensteen, foræret til Nationalmuseet 1821 ved Vedel-Simonsens mellemkomst
(inv.nr. DXXV).47
Alterbordsforside (fig. 42), o. 1510-20, tilskrevet
malerne Iver Pedersen og Peder Maler. Panelet
måler 71,5×165 cm og er udført af seks vandrette
planker af fyr, der er indsat i en ny egetræsramme. Maleriet er udført i olie på en tynd kridtgrund48 og viser Treenigheden siddende på en
trone. Kristus sidder til venstre på tronen. Han er
iklædt det hvide lændeklæde og draperet i røde
og grønne klæder, der vajer dramatisk om hans
spinkle krop. Han holder sit kors med venstre
arm, alt imens han med højre hånd peger mod

357
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Fig. 41. Alterbordets relikviegemme med dets indhold
(s. 5661). Fotograf ubekendt, 1980'erne(?). – The contents of the Communion table’s reliquary.

sidesåret. På en pude midt på tronen står Helligåndsduen med udslåede vinger, og til højre sidder
Gud Fader iklædt kåbe og stola, mens han bærer
den tredobbelte krone på hovedet. Med venstre
hånd støtter han en globe i skødet, og med højre
hånd udfører han en velsignende gestus. Tronen
står på et lavt podium, der har skaktavlet gulv.
Bag Treenigheden er en damaskbaldakin med
granatæblemotiv i sort og guld, som også beklæder selve tronen.
De forreste engle i skarerne på hver side af
podiet holder lidelsesinstrumenterne i hænderne,
fra venstre er det: søjlen og pisken, lansen og
naglerne samt spyddet med eddikesvampen.
Panelet er utvivlsomt et af Iver Pedersen og
Peder Malers værker, idet deres figurer kan genkendes på deres ofte vredladne ansigtsudtryk og
de udstående øjne, ligesom i øvrigt granatæblemønstret går igen i deres malerier til Claus Bergs
altertavle i Sanderum Kirke (s. 2965).49

Ulla Haastrup daterede alterbordsforsiden til
årene o. 1510-15 på baggrund af maleriernes
slægtskab med dem på Claus Bergs Aarhustavle,50 mens Jan Friedrich Richter vurderer den til
at være lidt yngre, o. 1520.51 Han ser endvidere
en parallel til, at Iver Pedersen og Peder Maler
udførte både en alterbordsforside og en altertavle med lidelseshistorien til Vejlby Kirke (Vends
Hrd.) og foreslår på den baggrund, at alterbordsforsiden fra Skovby er en rest af en tilsvarende
nyindretning af koret.52 Forslag er baseret på biskop Jacob Madsens beskrivelse af kirken 1590,
hvor en altertavle med fremstilling af Lidelseshistorien er nævnt (jf. †nr. 1 ndf). Af samme grund
må forslaget også afvises, da Jacob Madsen anfører, at denne altertavle var efterreformatorisk og
dermed altså mindst et årti yngre end alterbordsforsiden.
Alterbordsforsiden blev genopdaget 1893 ved
en istandsættelse af kirken. På dette tidspunkt var
maleriet vendt på hovedet, hvilket må opfattes
som et udtryk for, at alterbordsforsiden siden o.
1726 i praksis blot tjente som bund for de skiftende alterklæder (jf. ndf.).45 Ved genopdagelsen af alterbordsforsiden blev det indledningsvis
foreslået, at billedet kunne være en del af det
malede loft, biskop Jacob Madsen nævnte 1590
(s. 5656).45 Alterbordsforsiden blev konserveret
1895 af Julius Magnus-Petersen,53 og den blev
efterfølgende ophængt på skibets nordvæg over
for prædikestolen. Den blev ført tilbage til alterbordet under hovedistandsættelsen 1971-75.
†Alterklæder. 1) Anskaffet o. 1726, da synet konstaterede, at der manglede et.20 2) Nævnt 1814
som rødt, formentlig den almindelige type af fløjl
med guldgaloner.36 3) Nævnt 1823, et sort alterklæde.45 4) Nævnt 1862 som udført af rødt bomuldsfløjl med guldkors og guldbrokade.13 Det ønskedes 1873 fornyet,27 hvilket dog ikke var sket
1876, da klædet nu fremstod ‘meget falmet‘. 5) O.
1876, af rødt fløjl med guldbrokadekors. Anskaffet kort efter at kirkesynet 1876 bad om, at kirkens alterklæde blev udskiftet; omtalt 1878 som
‘nyt’.27
†Brudetæppe, skænket 1890 af sognets damer
i anledning af provst Fogs sølvbryllup 17. maj
1890.27
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Altertavle fra 1959 (fig. 43) er udført af lindetræ
af Kaj Louis Jensen og forestiller Korsnedtagelsen. Stående på henholdsvis en stige og et fældet
træs grene er Josef af Arimatæa og Nikodemus i
færd med nænsomt at fire Kristi afsjælede legeme
ned ved hjælp af et langt klæde.Ved foden af korset knæler Maria og strækker hænderne op mod
sin søn for at modtage ham. Motivet er anbragt
på et højt postament, hvor både tornekronen
og gravhulens åbning er udført i relief. Denne
kombination af relief og skulptur samt brugen af
delvis bemaling er typisk for kunstneren. Således
træder de fire figurer frem på det mørke træ i
kraft af deres stærke lokalfarver. På postamentet
er Joh. 14,19 citeret i guldversaler: »Endnu en liden stund og verden ser mig ikke mere, men I ser
mig thi jeg lever og I skal leve«.
†Altertavler. 1) Udført efter reformationen 1536
(jf. ndf.). Den er omtalt første gang 1590 af biskop Jacob Madsen, der også oplyser, at tavlen
havde malerier fra lidelseshistorien,43 mens det
1631 berettes, at den var udført ‘af brædder med
gamle malerier, hvoraf det meste er faldet af ’.20
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Der har altså tilsyneladende været tale om en illusionistisk malet altertavle, hvilket understøttes
af præsteindberetningen 1755, som supplerer den
ældre beskrivelse ved at omtale altertavlen som
blot et ‘bræt’, men ‘meget sirlig og kunstig malet,
så at det ser ud som det smukkeste billedhuggerarbejde’.39 Desuden oplyses det, at den bar et
latinsk citat: »Verba Dei septem septem testata
columnis/ constant, his ævum stet tua fulta fides«
(Guds syv ord står bevidnet på syv søjler/ på dem
skal din tro stå støttet i evighed), og at der på
‘to aparte’ (dvs. separate) søjler neden for disse
ord kunne læses ‘de 7 Kristi ord, han talte om
på korset’ (dvs. ‘Min Gud, hvorfor har du forladt
mig?’).39
Jacob Madsen anførte 1590, at altertavlen var
en »aff de første efter Evangeliets Modtagelse«.43
Denne lidt kryptiske formulering må forstås sådan, at tavlen var blandt de tidligste efterreformatoriske altertavler på Fyn. Som nævnt var den i
dårlig stand 1631, ligesom det var tilfældet 1720,
da den omtales som meget slidt.54 At dømme
efter ovennævnte karakteristik i præsteindbe-

Fig. 42. Alterbordsforside med Treenighedsmaleri malet 1510-20 af Iver Pedersen og Peder maler (s. 5661). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Front of the Communion table with painting of the Holy Trinity 1510-20 by Iver Pedersen and
Peder painter.
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Fig. 43. Altertavle, 1959, udført af Kaj Louis Jensen (s. 5663). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Altarpiece, 1959, by Kaj Louis Jensen.

retningen, må altertavlen være sat i stand i tiden
frem mod 1755.55 1820 ønskede man at anbringe
halvsøjler ved altertavlen; muligvis som en fornyelse af de gamle søjler.36 Altertavlen blev fjernet
ved hovedistandsættelsen 1820 (jf. ndf.) og muligvis kasseret, for 1860 var det ikke muligt for
biskop Engelstoft at opspore dens rester.

2) (Jf. fig. 39), 1853, en arkitektonisk opbygget
altertavle med storfelt flankeret af slanke søjler
og anbragt på et smalt postament. Topstykket var
spidsbuet og udsmykket med et hjulkors i relief,
og det flankeredes af slanke pyntespir stillet på
førnævnte søjlers kapitæler. Altertavlen var dermed af samme type, som dem kirkeejer Johan
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Fig. 44. Christoffer Fabers altermaleri af Opstandelsen, 1853 (s. 5665). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Christoffer Faber’s altar painting of the Resurrection, 1853.

Hartvig Ernst Gyldensteen lod opstille i andre
af grevskabets kirker; i alle tilfælde med maleri af
Christoffer Faber (jf. Uggerslev og Grindløse, s.
5336 og 5594).
Det bevarede altermaleri (fig. 44) forestiller Opstandelsen og er malet af Christoffer Faber; signeret »CFaber/ Odense 1853«.56 Billedet, der måler

188×141 cm, er udført i olie på lærred til †altertavle nr. 2. Maleriet viser Kristus, der klædt i hvidt
rejser sig fra sarkofagen og træder ud i den dunkle
gravhule, mens han udfører en velsignende gestus i beskuerens retning. Omkring ham knæler
to engle, den venstre er iklædt en lysegrøn dragt
og holder sine arme krydset foran brystet, mens
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Fig. 45. Altersæt med oblatæske, udført 1852 af Hans Clausen, Assens (s. 5667). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Altar
set including wafer dish, made in 1852 by Hans Clausen, Assens.

blikket er nedadvendt. Den anden engel er klædt
i blåt og kigger op mod Kristus med hænderne
foldet i bøn. Foran sarkofagen ligger et sværd og
et skjold som antydning af, at vagterne har taget
flugten, og bag Kristus ses gravhulens åbning ud
mod nattemørket. Bagsiden blev 1890 forsynet
med en ‘let træbeklædning’,27 og 1895 fik billedet
en ny ramme.45 Altertavlen blev fjernet fra alteret
under kirkens istandsættelse 1926, og det ‘hæslige,
gamle’ altermaleri blev derefter ophængt på kapellets nordvæg.13 Kirken synes dermed ikke at
have haft en alterprydelse i perioden 1926-1959.
†Sidealtertavler, nævnt 1590 af biskop Jacob
Madsen som »Skarns Taffler«, der var opsat i kaFig. 46. Alterkande, 1890'erne, skænket af kirkeejer
Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen (s. 5667).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Altar jug, 1890th, donated by church owner Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen.
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pellet.43 Biskoppen ønskede, at sidealtertavlerne
blev fjernet, men han måtte 1595 konstatere, at
de endnu var i kirken. Den ene var formentlig
en Mariatavle, eftersom det 1755 er nævnt, at der
i kirkens vestende stod en smuk figur af Maria
med forgyldt glorie, der var udhugget i træ og
»blaa feldt«; dette sidste henviser måske til selve
alterskabets blå baggrund.39
Altersæt (jf. fig. 45), 1852, udført af Hans Clausen, Assens. Kalken er 22 cm høj med en kuplet fod. En attisk profil formidler overgangen
til skaftet, der har en markant, fladoval og riflet
midtknop. Bægret er prydet af et indgraveret
kors. Under bunden ses et mesterstempel,57 og
en indskrift med prikskrift: »Vog 35 5/8 Lod«.
Disken måler 14,5 cm i diameter og har glat bort
set fra et indgraveret kors på fanen. På undersiden
er stemplet et mestermærke og med skriveskrift
indgraveret »Skovby Kirke 1852/ Vog 10 ¼ Lod«.
Oblatæske (jf. fig. 45), 1852, udført af Hans
Clausen, Assens (jf. altersæt ovf.). En oval æske,
12,3×9,2 cm, 5,5 cm høj, med glatte sider og
fladkuplet låg med en konkav profil langs kanten.
På lågfladen er med skriveskrift anført »Skovby
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Fig. 48. Syvstage nr. 2, udført 1939 af kunstsmed Knud
Eibye, Odense (s. 5668). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Menorah no. 2, made in 1939 by Knud Eibye, Odense.

Kirke/ 1852«. Under bunden ses mesterstempel
som på altersættet og en indskrift med prikskrift:
»Vog 12½ Lod«.
Alterkande (fig. 46), o. 1880’erne, leveret af
Arendal Høy. Af tin, 25 cm høj, med spidskantet
korpus, høj hals og hængslet – nu afbrækket –
låg. På korpus er med skriveskrift indgraveret »B.
G.« for Bernstorff Gyldensteen. Kanden er formentlig anskaffet omtrent i samme periode, som
grevskabet skænkede en tilsvarende tinkande til
Nørre Sandager Kirke (1884, s. 5795) og Ore
Kirke (1892, s. 5720). †Alterkande, nævnt 1862, af
sortlakeret tin med forgyldt kors og tud.13
Skummeske leveret 1887 af L. R. Rasmussen,
Bogense, 17 cm lang, med perforeret laf og snoet
skaft, der på undersiden er stemplet med mestermærket og indgraveret »Skovby Kirke«.45 Tilsvarende skeer i Ore og Nørre Sandager kirker (s.
5721 og 5795).
Alterstager (fig. 47), o. 1850. De 54 cm høje
stager har lav, profileret fod, skaftet er cylindrisk
bort set fra det nedre vaseled, og lyseskålen er

Fig. 47. Alterstager, o. 1850 (s. 5667). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Altar candlesticks, c. 1850.
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Fig. 49-50. 49. Dåbsfad, formentlig fra 1800-tallet (s. 5670). 50. Dåbskande nr. 2, udført af Jørgen Dahlerup 1995
(s. 5670). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 49. Baptismal dish, probably 1800s. 50. Baptismal jug no. 2, Jørgen Dahlerup,
1995.

flad. †Alterstager. 1590 ejede kirken ingen alterstager.43 1631 oplyses atter, at kirken ingen stager

Fig. 51. Romansk døbefont (s. 5669). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Romanesque font.

havde ‘bort set fra to af træ’, der er så lette, at
lysene vælter.20
Syvstager 1) 1925, en 57 cm høj Titusstage med
fod i tre aftrapninger, den nedre med indskriften
»Skovby Kirke 1925« i kursiv. Opstillet i tårnrummet. 2) (Fig. 48), 1939, udført af kunstsmed
Knud Eibye, Odense. En 45 cm høj Titusstage
med kvadratisk base, profileret fod og leddelte arme. På basen er med versaler indgraveret »Knud
Eibye 1939.«. Opstillet på alterbordet. En tilsvarende syvstage er i Ore Kirke (s. 5720).
Messehagler. 1) 1891, af rødviolet fløjl med guldgaloner, anskaffet fra Wessel & Vett, København
(dvs. Magasin du Nord). 2) Nyere, af grøn silke
med gult gaffelkors. †Messehagler. 1) Nævnt 1590,
af rødt fløjl og i god stand.43 2) Nævnt 1675, af
rødt taft.7 3) 1712, af rødt fløjl med guldtresser,
der blev skænket ved Heinrich von Arenstorffs
begravelse 16. juni 1712 sammen med †alterskranken (jf. ndf.).39
†Alterbøger, 1880 ønskedes Berggrens Koralbog
anskaffet, da den manglede.27
Alterskranke (jf. fig. 40), o. 1949, tegnet af H. G.
Skovgaard.22 En halvcirkulær skranke af eg, der
bæres af slanke balustre. Det smalle knæfald og
håndlisten er betrukket med cognacfarvet læder.
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†Alterskranke, skænket i forbindelse med begravelsen af Heinrich von Arenstorff 16. juni 1712
(jf. også †messehagel nr. 3 og gravsten nr. 4).39
Den er muligvis identisk med den, der 1862 er
beskrevet som havende ‘malet trægelænder med
runde stokke (dvs. balustre), og knæfald betrukket med fastslået sort skind’.13 Knæfaldet blev repareret 1889 af sadelmager Hansen.45
Døbefont (fig. 51), romansk, af granit. Den 96 cm
høje font har fod formet som et terningkapitæl
med reliefhoveder i hjørnerne, der fremhæver fodens blokform. Under sidernes arkader er hugget
løverelieffer (fig. 52-55). Et cylindrisk skaft, der
er præget af nyere cementreparationer, formidler
overgangen til kummen. Sidstnævnte måler 69,5
cm i diameter og er dekoreret med dels en akantusranke, dels med tre lister langs mundingen. M.
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Mackeprang anså fonten for et arbejde udført af
»en Fyenbo der har gaaet i jydsk Skole«, eftersom
han i akantusranken og løverne så træk fra både
‘Djurslandtypen’ og de jyske løvefonte, men førstnævnte dog i en midtfynsk udformning. Endvidere så Mackeprang i fontens grundform træk fra
den fynske, såkaldte ‘Højbytype’ (jf. s. 3995).58
Fonten stod 1590 i nordkapellet.43 1882 blev de
ældre oliebemalinger afrenset,27 og i det tidlige
1900-tal blev fonten flyttet op under korbuens
nordside.59 Ved hovedistandsættelsen 1971-75 blev
den flyttet til sin nuværende plads i skibets nordøstlige hjørne.23
Et †fontelåg var ønsket 1722, men endnu ikke
anskaffet 1726.20 De to blyudfyldte huller i døbefontens overkant viser imidlertid, at der på et
tidspunkt har været benyttet et låg.

Fig. 52-55. Løverelieffer på døbefontens fod (s. 5669). 52. Syd. 53. Øst 54. Vest 55. Nord. Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Lion reliefs on the foot of the font. 52. South. 53. East. 54.West. 55. North.
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Dåbsfad (fig. 49), 52 cm i diameter, med glat
bund og fane. Fadet er formentlig anskaffet
i 1800-tallet, om end dets enkle form gør det
svært at vurdere.
Dåbskander. 1) O. 1884, leveret af Bing & Grøndal, København.27 Af sortglaseret porcelæn, 31
cm høj, og prydet med et guldkors. Oprindeligt
anskaffet som alterkande.45
2) (Fig. 50), 1995, udført af Jørgen Dahlerup
og skænket af Hans Jørgen Hansen, Skovby. En
30 cm høj kande af hamret messing med svunget
korpus, kraftig hældetud og hank samt låg med
knop formet som et gennembrudt cirkelkors.
Under bunden er indgraveret: »Skænket af Hans
Jørgen Hansen, Skovby/ Skovby Kirke 1995/
Dahlerup Design«.60
Prædikestol (fig. 56-61), skåret 1665/75 af Hans
Nielsen Bang, Middelfart, bestående af en kurv i
fem fag med en opgang fra 1975.
Kurvens fag har rektangulære fyldinger med
flammelisteprofil. I fyldingerne er monteret udskårne figurer af evangelisterne og Kristus. Fra
opgangen ses: 1) (Fig. 57) Mattæus, der holder
en bog i venstre hånd, mens en lille engel ved
hans side rækker blækhuset op til ham. 2) (Fig.
58) Markus, ligeledes med en bog i venstre hånd,
mens han let foroverbøjet holder på sine folderige
klæder med højre hånd.Ved hans fod ligger løven.
3) (Fig. 61) Kristus som Verdens Frelser holdende
globen i højre hånd, mens venstre er hævet i en
velsignende gestus. 4) (Fig. 59) Lukas, der holder
den lukkede bog i sin ene hånd og den anden ind
foran sit bryst; ved foden ligger oksen. 5) (Fig. 60)
Johannes, der er skildret som en rundkindet, ung
mand med en opslået bog i hånden og ørnen ved
sin side.
De fem fag indrammes af hjørnefremspring
med vinomvundne snosøjler, hvis kapitæler er
udformet som drueklaser med blade. Storfelterne
adskilles fra de glatte postament- og frisefelter af
flammelister. På de skrå postamentfremspring er
der vrængemaskerelieffer, mens frisefremspringene prydes af kvindehoveder. Under kurven er
hængestykker udskåret som bevingede englehoveder. Opgangen, af eg, er en enkel konstruktion
uden gelænder og udført under kirkens hovedistandsættelse 1971-75.23

Stolen står i en staffering fra hovedistandsættelsen 1971-75 med rammeværk i to gråtoner,
felter i en lys gulgrøn og lister i forgyldning.
Forud for denne nystaffering afdækkede konservator Mogens Larsen de ældre farvelag.61 Han
skønnede, at stolen oprindeligt stod i ubemalet
egetræ, og at den ældste staffering, med blåt overalt, var tilkommet senere. Formentlig ved kirkens
hovedistandsættelse 1820 blev stolen malet i den
perlefarve, der er nævnt 1862, og som siden blev
fornyet ad to omgange, senest i 1926 af malermester A. Eriksen, Kassemose.
Prædikestolen er i sin udførelse genkendelig
som et af Middelfartbilledskæreren Hans Nielsen Bangs arbejder.62 Mattæusfiguren genfindes
da også i variant på billedskærerens prædikestole
i Skeby (s. 4874) og Føns (Vends Hrd.), mens
Kristusfiguren er beslægtet med den på Nørre
Åbystolen (Vends Hrd.). Sidstnævnte samt figuren af Markus optræder imidlertid også i variant
blandt dem, Hans Nielsen Bangs tidligere elev
eller assistent, Jørgen Rasmussen,63 1678 føjede
til renæssanceprædikestolen i Gårslev Kirke (Vejle Amt).64 Fordi Skovbystolen derved muliggør
direkte sammenligninger mellem Hans Nielsen
Bangs sene stil og Jørgen Rasmussens, er den envigtig kilde til afgrænsningen af de to nævnte billedskæreres arbejder.
Der er ikke for nuværende gjort nærmere
forsøg på at placere Skovbystolen i Hans Nielsen Bangs samlede værk. Overordnet set følger
den et typisk skema fra den sene bruskbarok i
1600-tallets sidste tredjedel, idet den kendetegnes
ved en kraftig betoning af stolenes arkitektoniske
grundopbygning, der fremkommer både ved at
reducere den bruskbarokke ornamentering, ved
de kraftige hjørnefremsprings tydelige faginddeling af stolen, og i øvrigt ved at der er placeret
store figurer snarere end detaljerige, narrative relieffer i storfelterne.65 En datering til tiden kort
efter 1665, da kirkens ældre †prædikestol var i
meget dårlig stand (jf. ndf.), understøttes af fiFig. 56. Prædikestol, skåret 1665/75 af Hans Nielsen
Bang, Middelfart (s. 5670). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Pulpit, carved 1665-75 by Hans Nielsen Bang,
Middelfart.
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Fig. 57-60. Prædikestolens 1.-2. og 4.-5. fag med figurer (s. 5670). 57. Mattæus. 58. Markus. 59. Lukas. 60. Johannes.
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – First, second, fourth and fifth bay of the pulpit with figures. 57. St Matthew. 58. St. Mark.
59. St. Luke. 60. John the Baptist.
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Fig. 61. Prædikestolens tredje fag med Kristus som Verdensfrelser (s. 5670). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Third bay of the pulpit, Christ the Saviour of the World.

gurstilen, hvis grove, let aflæselige ansigtstræk
og klædernes mere forenklede udformning med
skarpkantede foldekast er karakteristisk for Hans
Nielsen Bangs sene arbejder. Eksempelvis genfinder man detaljer som de store, mandelformede
øjne med skelende pupiller og kvindehovedernes
riflede pandehår samt i øvrigt sammenlignelige
engle og kvindehoveder på Hans Nielsen Bangs
signerede og 1675 daterede prædikestolsopgang i
Skt. Nikolaj Kirke, Middelfart (s. 2314).
†Prædikestol, nævnt 1590 som opsat for koret,
dvs. en lektorieprædikestol.43 Den var endnu i
brug 1631, hvor der udtrykkes et ønske om at
udskifte den.20 Dette skete dog næppe, for o. 1665
var kirkens prædikestol ‘meget svag’ og decideret

farlig at gå op på.20 Efter nedtagningen må nogle
af lektorieprædikestolens paneler være genanvendt som brystning for et †pulpitur i skibets vestende. Ifølge præsteindberetningen fra 1755 bar
dette nemlig den latinske indskrift: »Sileant voces
humane ubi sonant Divine, anno Domini 1570«
(Menneskelige stemmer skal tie når de guddommelige lyder). Disse ord var også oversat til plattysk: »Wen Godt redet, so schal de gansze Werlt
de mundt tho don, undo tho hören«.39 Citatet,
der blev tillagt Augustin, betoner nødvendigheden af at lytte til Guds Ord, og i denne sammenhæng altså til præstens ord fra prædikestolen. De
kendes også fra den omtrent samtidige prædikestol i Højby Kirke (1578, s. 3996).
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En †prædikestolsbeklædning ønskedes 1877 fornyet med et i samme stof som messehagelen (rødt
fløjl).27 1878 ønskede man at udskifte dets sølvkantebånd med guldbrokade, så det svarede til
kirkens messehagel og nye alterklæde (†nr. 5). 27
†Timeglas, nævnt 1819 som havende fire glas,
altså en ramme af metal eller træ, der holdt fire
timeglas, som målte hvert sit kvarter.36
Stolestader (jf. fig. 40), 1926, med 119 cm høje,
glatte gavle, der afsluttes af en riflet frise med
tandsnit og et trekantet topstykke. De ydre stoleben er udsavede. Frontpanelet i skibets nordre
stoleblok er kassetteret med 2×7 profilfyldinger,
mens det tilsvarende i kapellet har 2×10 hammerfyldinger og gavle, der er lidt lavere end det
øvrige stoleværks, 113 cm, og prydet af både en
fylding og af en roset i topstykket. Stoleværket
står i en staffering af gråtoner med detaljer i guld.

Fig. 62. Pengeblok, o. 1800(?) (s. 5676). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Money box, c. 1800(?).

Fig. 63. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2019. – The interior looking west.

Forandret under hovedistandsættelsen 1971-75.23
Stolene svarer omtrent til dem, kongelig bygningsinspektør Knud Lehn Petersen tegnede 1919
til Verninge Kirke (s. 3246), og kan regnes for hans
arbejde.
†Stolestader. 1) O. 1665 var både mands- og
kvindestolene brøstfældige.20 1692 var alle 22
stole i kapellet samt nogle af skibets ‘nedfaldne, i
stykker og bortspredte’.7 De blev repareret 1694,
hvor man også ønskede nyt panelværk til skibets
midtergang, hvilket må formodes at have indgået
i stoleblokkene.20
2) (Jf. fig. 39), 1721-22,20 da stolene i først kapellet og siden midtskibet var brøstfældige og
måtte fornys.20 Deres gavle havde glatte pilastre
udført under en høj frise, alt skåret i forsænket
relief. 1819 er det nævnt, at der var 75 stolestader i kirken, samt at kvindestolene ikke havde
ryglæn.36 Disse må være tilføjet ved hovedistandsættelsen 1820, for 1862 udgjordes stoleværket
fortsat af 75 stole, hvoraf seks havde døre, fulde
ryglæn og plankegulv, mens de øvrige havde et
smalt bræt som ryglæn og var stillet på skibets
stengulv.13 Stolene var på dette tidspunkt malet i
perlefarve. Ombygget 1889.27
1906 ønskede menighedsrådet at lade stolene
udskifte, da der ikke var plads til hylder på ryglænene, og da de trængte til at blive malet.13 Ønsket
om at få indrettet nye og mere bekvemme stole
blev genfremsat 1911, men atter afvist af kirkeejeren lensgreve Bernstorff-Gyldensteen, som fo
retrak at istandsætte de eksisterende stole, eftersom kirken stod foran at overgå til selveje (jf. s.
5631).45 1925 blev stolene karakteriseret som ‘så
grimme og usmagelige, at de skæmmer den ellers
så smukke og anselige kirke’.24
†Skriftestole. 1) Nævnt 1692 som ødelagte.7 2)
Nævnt 1862 som to aflukkede stole til præsten
og degnen med fjællegulv, som var opsat i koret, givetvis på hver side af alterbordet.13 De stod
1862 i perlefarve.13 Samme år ønskedes stolene
fjernet, og degnen skulle herefter have plads ‘nedenfor koret’.13
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Fig. 64. Stefan Viggo Pedersens portrætter af salmedigterne Adolph Brorson (t.v.), Thomas Kingo (m.f.) og N. F. S.
Grundtvig (t.h.), 1921 (s. 5677). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Stefan Viggo Pedersen’s portraits of hymn writers Adolph
Brorson (left),Thomas Kingo (middle) and N. F. S. Grundtvig (right), 1921.

†Løse stole opstillet i koret, er nævnt 1755.39
†Monstransskab,1496.43 Ifølge præsteindberetningen fra 1755 bar kirkens jernbeslåede, ‘papistiske’
monstransskab dateringen »M.C.D.LXXXXVI«
(1496) samt navnet på kirkens sognepræst: »Nicolai
Jacobi plebani« (sognepræst Nikolaj Jakobsens).39
Søren Abildgaard så skabet 1762 og noterede, at
denne indskrift var skåret i træet.66
Pengeblok (fig. 62), nævnt 1814.36 Af eg, 95 cm
høj, med buet front, der er beslået med fem vandrette jernbånd, heraf to hængslede, samt et sjette
bånd, der kan låse blokken. Møntindkastet er en
rektangulær metalplade med forsænket pengerille. Opsat i skibet ved våbenhusdøren.
To pengebøsser, nævnt 1862,13 af sortmalet blik
med indskriften »Fri Fattig Bøsse« i hvidt. Oval,
9×14 cm og 15 cm høj. Pengebøsserne, der er af
en almindelig type (jf. Ore Kirke s. 5728), er op
sat ved kirkedøren.
†Pengetavler. 1) Nævnt 1718 som ødelagt, hvorfor en ny skulle anskaffes.20 2) 1721 skulle endnu
en pengetavle anskaffes og bruges til kollekten til
Helsingørs hjælp.20 3) 1741 skænkede ‘oberstløjtnantinde Hagedorn’, (dvs. Christiane Hoppe) en
pengetavle med pung af »fundoer« og sølvklokke,
der skulle benyttes til kollekten til Helsingørs
skole.67
Dørfløje. Udvendig, 1800-tallet, en fladbuet dobbeltfløj med 2×4 fyldinger. Oprindeligt dørgreb.
Gråmalet.

Indvendige. 1) 1700-tallet, en rundbuet fløj, hvis
forside har 2×5 profilfyldinger, højovalt låsebeslag og en dørring af jern monteret midt på
fløjen. På indersiden er der sekundært påslået
profilerede brædder, der danner 2×5 kassetter
af samme format som forsidens fyldinger; spor i
malingen viser, at der oprindeligt var slået skråtstillede profilbrædder på de to lægter, der holder
døren sammen. Fløjen står i to toner af gråt.
2-3) 1975, tegnet af Ebbe Lehn Petersen, to
fyldingsfløje af blank eg, den ene dobbelt, er indsat i tårndøren og tårntrappedøren under kirkens
istandsættelse 1975.
†Dørfløj. En jernbeslået dør fra – formentlig –
1500-tallet, hvorpå der ifølge en beskrivelse fra
1755 var en minuskelindskrift, som imidlertid var
så ødelagt, at den ikke kunne læses.39 Døren blev
ført til Gyldensteen på et tidspunkt derefter.68
Orgel (jf. fig. 63) 1974, med 11 stemmer, én
transmission, to manualer og pedal. Bygget af Mar
cussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Hovedværk:
Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Waldfløjte 2',
Mixtur 3-4 kor. Rygpositiv: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3'. Pedal: Subbas 16',
Oktav 8' (trm.), Gedakt 8'. Manualomfang C-g3,
pedalomfang C-f 1. Koblinger: HV+RP, P+HV,
P+RP. Svelle for RP. Opstillet på gulv i vest med
østvendt facade og spillebord.69
†Orgel. 1906 med ti stemmer, to manualer og
pedal, bygget af I. Starup, København. Senere om-
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Fig. 65. Kirkeskibet »Martha«, 1929 (s. 5678). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
votive ship ‘Martha’, 1929.

bygget og udvidet til 12 stemmer. Disposition efter
ombygning: Manual I: Quintatøn 16', Principal 8',
Fløite 8', Oktav 4', Quint 22/3, Oktav 2', Mixtur IV.
Manual II: Gedakt 8', Gedaktfløjte 4', Blokfløjte
2', Quartian II. Pedal; Subbas 16', Fløite 8' (trm.).
Koblinger: II-I, II 4'-I, I-P, II-P. En frikombination, fire faste kombinationer: p, mf, f, ff. Svelle
for manual II. Pneumatisk aktion, keglevindlader.
På pulpitur i vest med østvendt facade, fritstående
spillebord øst for orglet med vestvendt klaviatur.69
†Orgelpulpitur(?), o. 1906. Seks fag panelværk
og tre mæglere fra et ældre pulpitur er genanvendt til et repos på skibets loft. Fagene har koblede rundbueblændinger, og mægleren er skåret i
nyromansk stil med en terningkapitæl.
Salmenummertavler (jf. fig. 63), o. 1975. Fem
tavler, 120×19 cm, udført af metal. Tavlerne er
udført til sortmalede skydenumre, der kan indskydes under to overskrifter: »Daab« og »Nadver«
(anført med hvide versaler). Formentlig anskaffet
under kirkens istandsættelse 1975. Seks †salmenummertavler er nævnt 1815.36
Malerier (fig. 64), 1921, tre portrætter af salmedigterne Thomas Kingo (jf. s. 5631), Hans Adolph

Danmarks Kirker, Odense

Brorson og N. F. S. Grundtvig, malet af Stefan
Viggo Pedersen, Hillerød, og skænket af stiftskasserer Knud Petersen 1921.70 Grundtvigs portræt
er kopieret efter C. A. Jensens maleri fra 1843,71
Brorsons efter Johan Hörners portræt fra 1756,72
mens Thomas Kingos er en kopi efter portrætrelieffet på Kingos epitafium fra 1702 i Fraugde
Kirke (s. 3580). Kingoportrættet er signeret for
neden til højre »19 - SVP 21.«, de to øvrige billeder med initialerne »SVP« på lærredets bagside.
Billederne er ophængt i kapellet. De tre portrætter er Stefan Viggo Pedersens tidligste kirkearbejder, han har siden malet altertavler til blandt
andet Søndersø Kirke (1949, Skovby Hrd.).
Lysekroner. O. 1950, fem ens kroner med 2×8
arme udført i nyrokokostil med smalle lyseskåle.
Stammen udgøres af fire fladovale kugleled og
afsluttes af en stor kugle med midtled og fladoval,
leddelt knop. Ophængt i skib og kor.
†Belysning. 1978 suppleredes belysningen med
tre PH-kogler.22
Lampetter, o. 1962, fremstillet af kunstsmed Otto Frandsen, Odense.22 Såkaldte »Odenselampetter«, af messing. De fire lampetter omfatter et par
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Fig. 66. Klokke nr. 1, 1400-tallet (s. 5678). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bell no. 1,
1400s.

med en enkelt og et par med to lyseskåle. Samme
lampet er benyttet i Ore Kirke (s. 5730) og Vor
Frue Kirke, Odense. Opsat i koret.
Kirkeskib (fig. 65), 1929, en tremastet fuldrigger med navnet »Martha«, bygget af snedker Jens
Henrik Olsen, Søndersø, og skænket af Rasmus
Rasmussen,Tofte.73 Skibet er 100 cm langt, hvidmalet med rødt skrog og navn anført på agterspejlet i guld. På skroget er sat en sølvplade med
giverens navn. Ophængt i gjordbuen mellem skibets første og andet fag.
To †ligbårer er nævnt 1820, da de skulle males.36
De blev opbevaret i våbenhuset.36

Klokker. 1) (Fig. 66), 1400-tallet.74 Klokken måler 77 cm i diameter og er glat, bortset fra et støbermærke på klokkelegemet (fig. 68). Hankene
er snoede. Ophængt i en slyngebom, der er omdannet til vuggebom. I tårnets klokkestokværk.
2) (Fig. 67) 1504, støbt af Poul Grydestøber,
Middelfart på foranledning af Tilluf Eriksen
Bjørn og Sophie Lunge.4 Klokken måler 110 cm
i diameter og har om halsen samt delvis ned på
klokkelegemet en indskrift i minuskler: »anno domini mdiiii ad lavdem trinitatis et s(anc)ti Martini
fvit hoc opvspletv(m) die s(anc)ti Botvlphi t(em)p(or)e Nicolai Iacobi plebani« (I Herrens år 1504,
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Fig. 67. Klokke nr. 2, støbt 1504 af Poul Grydestøber fra Middelfart (s. 5678). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Bell no. 2, cast in 1504 by Grydestøber, Middelfart.

til ære for Treenigheden og den hellige Morten
blev dette værk fuldendt, Skt. Budolfi Dag [17.
juni] på sognepræst Niels Jacobsens tid). Som skilletegn i indskriften er brugt rosetter samt to støbermærker. På klokkelegemet er desuden anbragt
følgende relieffer: kirkens værnehelgen, den hellige Morten, til hest og iklædt kappe (fig. 69); tre
ens fremstillinger af korsfæstelsen med Maria og
Johannes (fig. 70); en knælende biskop med krum-

stav (fig. 71); og våbener for giverne, lensmand på
Harritslevgård Tilluf Eriksen Bjørn (fig. 72) og
Sophie Lunge (fig. 73).75 Akslen var 1718 så nedslidt, at man ikke havde ringet med klokken i mere end et år.20 Poul Grydestøbers navn kendes også
fra klokken i Guldbjerg, hvor i øvrigt reliefferne af
korsfæstelsen og af den knælende biskop genfindes
(s. 5764), ligesom det kan knyttes til yderligere tre
klokker, der alle bærer hans støbermærke.76
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Fig. 68-73. Detaljer af klokke nr. 1 (fig. 68) og nr. 2 (fig. 69-73). 68. Støbermærke (s. 5678). 69.
Kirkens værnehelgen, Den hl. Morten (s. 5679). 70. Korsfæstelsesrelief nr. 2 (s. 5679). 71. Relief af en biskop (s. 5679). 72. Tilluf Eriksens våbenskjold (Bjørn) (s. 5679). 73. Sophie Lunges
våbenskjold (s. 5679).Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Details of bell no. 1 (fig. 68) and no. 2 (figs.
69-73). 68. Foundry mark on bell no. 1. 69.The church’s patron saint, Martin of Tours. 70. Crucifixion
relief no. 2. 71. Relief of a bishop. 72.Tilluf Eriksen’s coat of arms (Bear). 73. Sophie Lunge’s coat of arms.
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Fig. 74-75. Gravsten nr. 2, 1465, over sognepræst Erik Hansen (s. 5661). 74. Foto Arnold Mikkelsen 2019. 75.
Søren Abildgaards tegning, 1762. – Gravestone no. 2, 1465, for parish priest Erik Hansen. 74. Photo 2019. 75. Søren
Abildgaard’s illustration, 1762.

GRAVMINDER
Kirkens antikvariske gravminder omfatter fire ældre
gravsten: foruden den romanske gravsten (nr. 1), en
senmiddelalderlig figursten over sognepræst Erik Hansen (nr. 2) samt to velbevarede figursten lagt i 1500-tallets anden halvdel over medlemmer af Svaveslægten til
Harritslevgård (nr. 3-4). På kirkegården er endvidere
o. 1800 indrettet en familiebegravelse for kirkeejerne,
slægten Bardenfleth til Harritslevgård og 1859 opstillet
et monument for faldne soldater under Treårskrigen.
Biskop Jacob Madsen berettede 1590, at Jørgen Svave og Catharina von Buchwalds gravsten (nr. 3) var
lagt i gulvet, men hævet »3 Quarter«, hvilket skæmmede kirken.43

Gravsten. 1) (Jf. fig. 14), romansk, af granit, 161×51
cm, med affasede sider; nedre venstre hjørne er
afbrækket. Prydet af et konturtegnet processionskors. Indmuret i skibets norddør.

2) (Fig. 74) 1465, over sognepræst Ericus Johannis (Erik Hansen), †1465.
Grå kalksten, 200×125 cm. Figursten med
indhugget reliefportræt af afdøde iklædt kappe
og kjortel; stærkt forslidt særlig langs venstre side
og forneden, hvor også indskriften er afbrudt, på
et tidspunkt efter Søren Abildgaard aftegnede
stenen 1762 (fig. 75).77 Ifølge denne tegning skal
Erik Johansen udføre en velsignende gestus over
den kalk, han holder frem for sig med venstre
hånd, og ved hans fødder var et skråtstillet våben.
Langs kanten løber minuskelindskriften: »Anno
d(omi)ni m cc/ cclxv hic iacet obiit d(omi)n(u)s
Eric(us) Ioh(ann)is/ [plebanu[s]…/ ecclesie ora
t(e pro eo?)]« (I det Herrens år 1465, her ligger,
gik bort Erik Hansen, sognepræst … kirke … bed
for ham). Indskriften afbrydes i hjørnerne af me-
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Fig. 76. Gravsten nr. 3, 1557, over Elisabeth Svave (s. 5684). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Gravestone no. 3, 1557, for Elisabeth Svave.
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Fig. 77. Gravsten nr. 4, o. 1571, over Jørgen Svave og hustru Catharina von Buchwald (s. 5684). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Gravestone no. 4, c. 1571, for Jørgen Svave and his wife Catharina von Buchwald.
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daljoner med evangelistsymboler, af hvilke kun
de to øvre er genkendelige som Mattæus’ (tv.) og
Johannes’ (th.). Stenen følger samme grundlæggende kompositionsskema som to andre fynske
præstegravsten fra tiden o. 1450, nemlig Jacob
Mogensens i Vor Frue Kirke, Odense (1447, s.
1147) og prior Ulf Pedersens gravsten i Dalum
Kirke (1456, s. 2870). Stenen lå indtil 1883 i skibets gulv ud for våbenhuset, da den i forbindelse
med en omlægning af gulvet blev flyttet til sin
nuværende plads ved korets sydvæg.27
3) (Fig. 76), 1557, over Elisabeth Svave, †1557.
Grå kalksten, 180×89 cm. Figursten med portræt af
afdøde stående i fuld figur med hænderne krydset
foran livet og iklædt en lang kjole, hvis blomsterbrokade er hugget i lavt relief og særdeles velbevaret. Om håret har hun et enkelin.Ved hendes sider
er to overdådige søjler, der blandt andet er udført
som små englefigurer hver holdende en skrifttavle med versalindskrifterne »Hude mi/ Morge(n)
di(g)« (I dag mig, i morgen dig) og »Spes/ mea/
Chr(i)s(tus)« (Kristus er mit håb). Søjlerne bærer
Elisabeth Svaves hjelmprydede anevåbener, Svave
(tv.) og Buchwald (th.), og imellem dem er et relief af Helligåndsduen. Om randen løber personalia i reliefminuskler: »An(n)o d(omi)ni mdlvii/
up den pinxdag is salige Jonckfru Elisabet/ Suaue
va(n) dussem/ ertrick geschede(n) der Got gnedig ende bar(m)hartic« (Påskedag år 1557 har salig
jomfru Elisabeth Svave forladt denne jord, Gud er
nådig og barmhjertig), der afbrydes i hjørnerne
af medaljoner med skildringer af Kobberslangen
og Korsfæstelsen (foroven) samt et timeglas og et
kranium (forneden). Chr. Axel Jensen anså stenen
for et fynsk arbejde og forklarede den tyske indskrift med henvisning til afdødes slægt.78 Stenen lå
i nordkapellets gulv indtil 1883, da den blev flyttet
op på korets nordvæg. 79
4) (Fig. 77-78), o. 1571, over Ivrgen Svave (Jørgen Svave), †28. maj 1571 på Harritslevgård, og
hustru Catharina von Buchwald, †11. okt. 1571.
Grå kalksten, 244×172 cm. Figursten med afdøde ægtepar stående under en dobbeltarkade.
Jørgen Svave har kort hår og fuldskæg. Han er
iklædt harnisk og holder med venstre hånd om
sværdskæftet, mens hans hjelm ligger ved højre
fod. Catharina von Buchwald er iklædt enkelin

og lang kjole, og hun holder sine hænder krydsede foran livet. Arkaden og dens pilastre er prydet
af parrets våbener, otte for hver. I et felt nederst
på stenen er personalia anført med reliefversaler
i fire forsænkede bånd, mens der i en kartouche
foroven læses: »O Dot wo ist dein/ Plag. O Hel
wo ist dein Staghel vnd dis sol/ mich nimmer
Reweh/ Hoseas 13« (Død, hvor er din pest!
Dødsrige, hvor er din sot! Min medlidenhed har
jeg lagt bort. Hos. 13,14.).
Chr. Axel Jensen tilskrev gravstenen den såkaldte Odensekopist, der introducerede Groningenværkstedets stil på Fyn.80 Denne stenhugger
kendes blandt andet på de hjelmprydede våbener, hvor løvværket vokser fra skuldrene og ikke
fra hjelmens ører, sådan som det da også ses på
Svaves og von Buchwalds egne våbener. Inden
for Odensekopistens arbejder indgår stenen i en
gruppe på syv figursten, der særligt genkendes på
skildringen af de harniskklædte mænd. Denne
gruppe inkluderer to gravsten fra de nærliggende
kirker i Grindløse og Ejlby, nemlig Anders Emmiksens og Margrethe von Ahlefeldts gravsten fra
o. 1576 (s. 5612) samt Wilhelm Oldelands og Hilleborg Daas gravsten fra 1579 (Skovby Hrd.).81
Fremstillingen af de afdøde ægtepar går da også
igen på tværs af de tre gravsten.
Biskop Jacob Madsen beklagede sig 1590 over,
at stenen var lagt højere end det øvrige gulv, hvilket skulle tilskynde folk til at gå uden om den,
men biskoppen fandt, at det skæmmede kirken;
det var da også forbudt at lægge gravsten hævet
over gulvet. 1709 erhvervede Heinrich von Arenstorff og Charlotte Amalie Vind på Harritslevgård
(jf. †messehagel nr. 3 og †alterskranke) graven, på
den betingelse at Jørgen Svaves og Catharina von
Buchwalds gravsten forblev liggende.7 Stenen lå
endnu 1755 ‘tæt for alteret i koret’,39 men er nu
opstillet i tårnrummet.
†Harritslevgårds gravkapel, indrettet af Philip Johan
Hagedorn (kirkeejer 1719-40) i den ene halvdel
af nordkapellet; vel den nordre ende. Kapellet var
afskærmet fra den øvrige kirke ved et †gravgitter,
med en tavle over indgangen med Hagedornvåbenet og indskriften: »Obrist Lieutenant Philip
Johan von Hagedorn til Harritzlefgaard døde d.
16de Aprill 1740«. Efterfølgende blev kapellet
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Fig. 78. Søren Abildgaards tegning af Jørgen Svaves
og Catharina von Buchwalds gravsten (nr. 4, s. 5668),
1762. – Søren Abildgaard’s illustration of Jørgen Svave and
Catharina von Buchwalds’s gravestone, 1762.

sandsynligvis benyttet af de nye ejere af Harritslevgård, Bardenflethslægten. Kapellet blev sløjfet af generalmajor Johan Frederik Bardenfleth
(kirkeejer 1771-1810) på et tidspunkt før 1805,
og de kister, som henstod i kapellet, blev derefter
begravet på ‘en smuk indhegnet plads på kirkegården’,12 der siden tjente som Bardenflethernes
familiegravsted (jf. ndf.).82 At dømme efter de
bevarede mindesten blev mellem 7 og 11 kister
overført fra gravkapellet til kirkegården.
Begravede: Oberstløjtnant Philip Johan Hagedorn, begr.
27. april 1740 (jf. †kisteplade ndf.); Christiane Hoppe,
begr. 24. juni 1769.83

†Kisteplade, 1740, fra oberstløjtnant Philip Johan
Hagedorns kiste. På pladen var anført: »Disse
Blomster strøes – paa den Himmel Salige Herres – Grav – Høyædle og Velbaarne/ Hr. Obrist
Lieutenan(t)/ Philip Johan von Hagedorn som
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døde den 16. april 1740 – udi sit 74 Aar og den
27de Aprill hensat over Jorden udi Schoubye
Kirke./ Trei ting høyest er: først fød og Kommen
være/ Af brave fædres Roes, Saa lyksom Ægteære/ Men sidst en Salig Død, den Kroner overaldt/ Vor Tapher Hagedorn, til Deel de trei Ting
faldt./ Efter Kampen og Striden/ Triumph, Krantz
og Cronen.«39
Mindekranse. 1) 1904, over provst Carl Fog, †15
dec. 1901. En egekrans af sølv med sløjfe, hvorpå
er indgraveret: »Til Provst Fog 20. Dec 1904«, og
»Fra Medlemmer i Skovby Menighed«. Indsat
i glasramme med sort baggrund, hvorpå der er
malet antikvaindskriften: »Provst/ Carl Fog/ RD
og DM (dvs. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand)/ Sognepræst/ Bogense og Skovby/
3 April 1873/ †15 December/ 1901«. Kransen
var opsat i koret indtil 1941, da den blev flyttet
ned i skibet, hvor den nu hænger på nordvæggen.
2) O. 1932, over pastor N. P. Nielsen. En egekrans af sølv. På sløjfens ender er indgraveret »N.
P. Nielsen,/ Sognepræst i Skovby./ 1904-1919«
og »Fra Menigheden i Skovby/ 19 Juli 1932«.
Indsat i en mørklakeret egetræsramme. Oprindeligt opsat i koret, men 1941 flyttet ned i skibet,
hvor den hænger på sydvæggen.
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 79), o. 1800. Den
bardenflethske familiebegravelse er indrettet i
kirkegårdens sydvestlige hjørne på stedet, hvor
de ældre kister fra Harritslevgårds †gravkapel
blev begravet på et tidspunkt før 1805 (jf. ovf.).
Gravstedet blev navnlig brugt i 1800-tallets første
halvdel og senest i 1937.
I plænen er lagt 26 sandstenstavler, ca. 45×70
cm, med personalia i indhugget skriveskrift; de er
lagt i to rækker af henholdsvis 14 og 12 tavler. De
ældste tavler er rimeligvis alle udført ved anlæggelsen af gravstedet o. 1800 og har dannet forlæg
ved efterfølgende begravelser.
Allerede 1882 må fire af tavlerne (nr. I-IV)
have været så forvitrede, at de ikke længere
kunne læses, mens de øvrige 22 tavler blev suppleret med 162 cm høje sandstenssteler, en for
hver tavle. Disse steler har indfældede marmortavler, 44,5×23/31 cm, hvorpå de ældre liggestens indskrifter er gentaget i indhugget antikva
og optrukket med sort. Over tavlerne er desuden
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hugget et reliefkors, og på baserne læses: »Fornyet Gravtavle 1882«. Herefter blev nye gravsteder markeret med både en sandstenstavle og en
gravstele. Monumenterne er som følger:
A) 1740, over Oberstlieutenant Philip Johan
Hagedorn til Harritzlefgaard, *1666, † 16. april
1740.84 En af de fire forvitrede liggesten.
B) 1753, over Hans Frederik Lassen, *21. marts
1752, †1753.84 En af de fire forvitrede liggesten.
C) 1753, over Christiane Lassen, 2. okt. 1753,
†1753.84 En af de fire forvitrede liggesten.
D) 1769, over fru Christina Hagedorn født
Hoppe til Harritzlefgaard, *4. juni 1687, †11.
juni 1769.84 En af de fire forvitrede liggesten.
E) 1771, over Oberst Johan Friederich Bardenfleth til Harritslefgaard, *30. jan. 1695, †25.
april 1771. Liggesten af sandsten, suppleret med
en sandstensstele 1882.
F) 1772, over Anna Elisabeth Bardenfleth, fød
Lasson, til Harritslefgaard, *28. jan. 1715, †19. jan.
1772. Liggesten af sandsten, suppleret med en
sandstensstele 1882.

G) 1779, over Sophie Elisabeth Bardenfleth, *9.
dec. 1778, †21. jan. 1779. Liggesten af sandsten,
suppleret med en sandstensstele 1882.
H) 1782, over Detlev Bardenfleth, *18. sept.
1782, †25. dec. 1782. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
I) 1786, over Frue Sophie Magdalene Bardenfleth, fød Løvenørn, til Harritslefgaard, *25. aug.
1741, †2. sept. 1786. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
J) 1801, over Sophie Dorothea Bardenfleth,
*24. sept. 1801, †14. okt. 1801. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
K) 1805, over Premierløjtnant Hans Philip Bar
denfleth, *27. aug. 1775, †20. febr. 1805. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele
1882.
L) 1811, over Johan Christian Bardenfleth, *23.
juni 1809, †8. okt. 1811. Liggesten af sandsten,
suppleret med en sandstensstele 1882.
M) 1814, over Generalløjtnant Johan Friederich Bardenfleth, »Storkors af Dannebrog, Herre

Fig. 79. Den Bardenflethske familiebegravelse (s. 5685). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The burial of the Bardenfleth
family.
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til Harritslefgaard«, *7. okt. 1740, †27. jan. 1814.
Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
N) 1814, over Frue Ingeborg Dorothea Bardenfleth, fød Løvenørn, til Harritslefgaard, *31.
juli 1744, †30. sept. 1814. Liggesten af sandsten,
suppleret med en sandstensstele 1882.
O) 1817, over Christian Bardenfleth, *28. okt.
1816, †29. dec. 1817. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
P) 1819, over Paul Løvenørn Bardenfleth, *28.
okt. 1816, †5. febr. 1819. Liggesten af sandsten,
suppleret med en sandstensstele 1882.
Q) 1820, over Sophus Bardenfleth, 11. aug.
1818, †25. febr. 1820. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
R) 1827, over Oberstløjtnant Paul Christian
Detlev Bardenfleth, ridder af Dannebrog, *22.
marts 1774, †25. juni 1827. Liggesten af sandsten,
suppleret med en sandstensstele 1882.
S) 1833, over Kontraadmiral Johan Friederich
v. Bardenfleth, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, *19. aug. 1772, †3. febr. 1833. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele
1882.
T) 1846, over Juliane Christiane Wilhelmine
Bardenfleth, *10. dec. 1814, †17. febr. 1846. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
U) 1852, over Generalløjtnant Frederic Løvenørn v. Bardenfleth, »Storkors af Dannebrog og
Dannebrogsmand«, *15. juli 1781, †19. aug. 1852.
Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
V) 1853, over Christiane Albertine Bardenfleth,
født Benzon, *21. sept. 1782, †14. april 1853. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele 1882.
X) 1866, over Johan Frederik Carl Løvenørn
Bardenfleth, *2. marts 1860, †2. nov. 1866. Liggesten af sandsten, suppleret med en sandstensstele
1882.
Y) 1883, over Oberst Johan Christian Bardenfleth, ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand,
*22. nov. 1812, †5. nov. 1883.
Z) 1884, over Frederikke Christiane Bardenfleth, født Juel, *24. aug. 1832, †24. nov. 1884.
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Fig. 80. Fællesmonument for de faldne i Treårskrigen,
1859 (s. 5687). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Monument to the fallen soldiers of the First Schleswig War, 1859.

Æ) 1937, over frøken Amalie Marie Paula Bardenfleth, *4. sept. 1869, †12. juni 1937.
2) Fællesmonument for faldne i Treårskrigen
(fig. 80). Monumentet, der blev opstillet 1859, er
en stele af rødlig granit, som krones af et marmorkors; 245 cm høj. I stelen er indfældet en
marmortavle, 54×36 cm, med indskrift hugget i
versaler og antikva: »Minde over 28 danske krigere døde paa lazarettet paa Harritslevgaard 1848
og 49.« afsluttet af verset »De fulgte villigt Kongens Bud/ De agted ringe Liv og Hjem/ Men
stoled trygt paa Reftærds Gud/ Da Oprørshæren stormed frem.« Yderligere en marmortavle,
20×38 cm, er indfældet i soklen og bærer indskriften: »Bekosted af Skovby Sogns Beboere ved
frivillige Bidrag og oprejst den 6te Juli 1859.«
Opstillet nord for tårnet.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Uggerslev
Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt
forkortelser anvendt i Odense Amt i almindelighed jf.
også s. 52-54 samt 56-59. Henvisninger til Danmarks
Kirker, København 1933- er angivet som DK, efterfulgt
af betegnelsen på det pågældende amt; referencer inden for Odense Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet i Odense (RAO). Bispearkivet.
Skovby Herreds Breve 1529-1720, 1837-52 (Bispeark.
Skovby Hrds Breve) Synsforretninger og andre indberetninger 1631-1703 (med uddrag af regnskaber 163135), 1718-35 (Bispeark. Synsforretn.) – Visitatsprotokol
1732-1803 (Bispeark. Visitatsprot.) – Fyns biskops underretning om kirker, skoler og stiftelser 1743 (Bispeark. Kirker, skoler og stiftelser) – Indberetninger om
kirker og kirkegårde 1812-30, 1831-43 (Bispeark. Kirker og kirkegårde) – Synsforretninger over kirker og
præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispeark. Synsforretn.
over kirker og præstegårde).
Odense Amtsprovsti. Korrespondance ang. Lunde,
Skam og Skovby Herreder 1812-16, 1819-21 (Provstiark. Korresp. ang. Lund, Skam og Skovby Hrd.). Lunde,
Skam og Skovby herreders provsti. Korrespondance ang.
Bjerge og Åsum Herreder 1812-14 (Provstiark. Korresp. Bjerge og Åsum Hrd.) – Synsprotokol 1844-1922
(Provstiark. Synsprot. 1844-1922) – Kirkesyn 1929-49
(Provstiark. Kirkesyn). Bogense provstiarkiv. Synsprotokol 1904-2000 (Provstiark. Synsprot. 1904-2000).
Pastoratsarkiv. Kirkeregnskab 1577-1664 (Pastoratsark.
Rgsk.). Menighedsrådsarkivet. Synsprotokol 1862-1981
(Menighedsrådsark. Synsprot.) – Korrespondance 190527 (Menighedsrådsark. Korresp.) – Forhandlingsprotokol
1918-26 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.). Gyldensteens Godsarkiv. Grevskabets kirker 1699-1918 (Gyldensteens godsark. Grevskabets kirker) – Sager vedr. kirkerne 1803-1907 Gyldensteens godsark.Vedr. kirkerne).
Det Kongelige Bibliotek (KB). Kallske samling. 377. 4º.
Kopi af beskrivelse over kirkerne og herregårdene i
Fyn og i Langeland, af sognepræsterne til Thuras brug
forfattet 1755 (Kallske saml. 377. 4º).
Nationalmuseet (NM). Indberetninger. Mogens Clemmensen 1911 (bygning); J. Magnus-Petersen 1893 (alterbordsforside); J. Magnus-Petersen 1895 (alterbordsforside); Chr. Axel Jensen o. 1911 (inventar); Mogens
Larsen 1975 (prædikestol); K. Søndergaard Nielsen
1998 (alterbordspanel og altermaleri) Jan Brøndsted
2001 (alterbordspanel).
Tegninger og opmålinger. NM. Alfred Petersen(?) uden datering (opstalt, syd og nord); Mogens
Clemmensen 1911 (opmåling af vinduer og nordportal, opmåling og snit af hvælvpille i skibet); Ebbe Lehn
Petersen uden datering (plan, snit, opstalt).

Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af boreprøver fra Skovby Kirke, Odense
Amt, NNU rapport nr. 58, Nationalmuseet 2019 (Hylleberg Eriksen 2019)
Historisk indledning ved David Burmeister, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Martin Wangsgaard
Jürgensen, inventar og gravminder ved David Burmeister, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt. Kildelæsning ved Kathrine Faust Larsen, Bjørn Westerbeek
Dahl, Kristoffer Christensen, Cecilie Bønnelycke, Lukas Svane Nielsen, Andreas Broby Åberg-Jensen og
Svend Clausen. Oversættelser ved Patrick Marsden
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet juli 2020.
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Svend Aakjær, Kong Valdemars Jordebog, udg. af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur, ved
Svend Aakjær, København 1926-43, I, 104 (fol 19v i
det originale manuskript). For senere omtaler af landsbyen se: Danmarks Stednavne. Nr. 14. Odense amts
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Fig. 81. Kirken gengivet i biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. I RAO. – The church as shown in
Bishop Jacob Madsen’s book of visitations, 1588-1604.
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kirker.
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RAO. Bispeark. Synsforretn.
21
RAO. Bispeark. Synsforretn.; Gyldensteens godsark.
Vedr. kirkerne.
22
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23
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24
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
25
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26
Tilsvarende udførelse med tynde stiksten genfindes
på portalerne i Skamby Kirke (s. 5417).
27
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28
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29
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30
På grundplan over kirken fra 1900-tallets første fjerdedel er der angivet †murklodser foran hvælvpillerne.
Disse klodser, der nu næsten er borte, har efterladt sig
spor nederst på pillerne. Deres udseende, funktion og
datering er uklar, men de har formentlig først og fremmest opfyldt et æstetisk behov.
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Fig. 82. Hvælvpiller i skibet (s. 5654). 1:25. Målt og
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31

Den tredje kamtak fra oven mod øst er udstyret med
et savskifte på bagsiden, hvilket muligvis er en rest af
kamtakkernes oprindelige udsmykning.
32
Et åbent stilladshul ses på våbenhusets vestmur.
33
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34
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44
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45
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før 1870, Kbh.1979-82, II nr. 4405, men i rektangulært
felt.
58
M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
København. 1941, 140-41.
59
NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (o. 1911).
60
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Hans Nielsen (Bang) og nogle samtidige billedskærere«, Fynske Minder 1966-68, 216-29; Mogens Bencard, »Hans Nielsen Bang og Jørgen Rasmussen – et
svar til Sven Arnvig« Fynske Minder 1966-68, 230-33.
63
Jf. diskussionen om tilskrivningen af Skt. Hans Kirkes
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64
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65
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67
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68
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69
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70
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71
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fødselsdag 17. september 1938; RAO. Menighedsrådsark.
Synsprot.
74
F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker,
København 1906; 2. udg. ved Jens Vellev, København
1982 (Uldall), 136.
75
Ulldall (note 74), 116.
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367); Uldall (note 74), 115-19.
77
Grinder-Hansen 2010 (note 66), 403 nr. 346.
78
Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten, København 1951-53, I, 186, II, nr. 535 ser en forbindelse
mellem brugen af symboler i hjørnemedaljonerne på
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Assensværksted, der o. 1550 overgik til at hugge figursten. Det er imidlertid uklart, om han dermed mener,
at Skovbystenen har en nærmere forbindelse til dette
værksted ud over det rent motiviske sammenfald. Jf.
Birgitte Bangs gravsten fra o. 1548, Niels Bendsen
Brocks fra o. 1564 og Jørgen Laales fra o. 1566 i Assens,
Vor Frue fra o. 1548 (s. 2570, 2573 og 2574).
79
Våbenerne afviger en del fra dem, der er givet familien på Jørgen Svaves døtres gravsten i Skamby Kirke
(Skam Hrd.).
80
Jensen 1951-53 (note 78), II, nr. 708.
81
Jensen 1951-53 (note 78), II, nr. 704-19.
82
Martine Hansen, »Nogle optegnelser om Harritslevgård og dens ejere«, Aarbog for Odense og Assens Amter
1922-25, 280.
83
RAO. Pastoratsark. Enesteministerialbog 1750-93,
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84
L. S. Vedel-Simonsen, Samlinger til Skovby Herreds
Beskrivelse, 1831, ms i NM, I, 150v.

SKOVBY CHURCH
Skovby is mentioned for the first time c. 1300
and subsequently throughout the Late Middle
Ages.The church itself is first mentioned in 1376
in connection with the parish vicar. It may have
been dedicated to Saint Martin of Tours (patron
saint). Like all the churches of the district, Nørre
Sandager paid 15 marks in ‘land help’ in 152426.
The church was owned by the Crown after
the Reformation of 1536 and until 1679, when
it was sold along with Hårslev Church to Erik Banner of Oregård. In 1694, Bishop Thomas Kingo acquired the two mentioned churches from Didrik Schult of Christiansdal. In the
same year, the bishop sold the churches on to
Ditlev Reventlow, and in 1716 Christian Carl
von Gabel of Oregård acquired patronage of the

churches at Skovby, Hårslev, Særslev and Ore. In
1720, Oregård was incorporated into the manor of Gyldensteen, which thereby also acquired
ownership of Skovby Church. This ownership
continued until the church became freehold on
1 April 1918.
In 1465, Skovby became a chapel of ease of
Saint Nicholas Church, Bogense (cf. p. 2099).
This relationship lasted until 1903.
Building. The church is a large Romanesque ashlar building with an apse in the east, which was
extended several times in brick during the Late
Middle Ages. The precise construction sequence
cannot be definitely determined, although, as a
first stage, the nave probably was extended to the
west. In addition, a chapel was erected on the
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north side around 1520, whilst a porch was constructed outside the nave’s old south door. Finally,
an impressive tower was erected at the west gable
of the western extension. During the final years
of the sixteenth century vaults were constructed
in the chancel and the nave. The chancel vault
was replaced by a replica during the late nineteenth century.
Furnishings. The medieval furnishings consist of
a walled Communion table, in which a reliquary
was found in 1820; a font, which with its acanthus and lion relief decoration reflects the area’s
contacts with Djursland; two bells, one from the
1400s and one cast by Poul Grydestøber in 1504;
and the front of the Communion table, with its
painting of the Holy Trinity by Iver Pedersen and
Peder Maler. Bishop Jacob Madsen described the
church’s post-Reformation furnishings in 1590.
He reported that a †rood screen pulpit divided
the chancel from the nave, and that the chancel was furnished with both an early Reformation period †altarpiece with a depiction of the
Passion and a ‘solid cabinet’, undoubtedly the
†monstrance cabinet of 1496, which is mentioned later on as being housed in the church.
The font stood in the North Chapel, which also
contained two †side altarpieces, that the bishop
asked to be removed, but were still present when
he visited the church again in 1595. The pulpit is
a Late Baroque piece from around 1665-75, and
is easily recognisable as one of the works of the
Middelfart wood carver Hans Nielsen Bang.

In 1820, the church owner Constance Gyldensteen was responsible for a major restoration of
the church. Although this mainly focused upon
the building, it also included †the Communion
table, new †altarpiece and renovation of †the
pews. Most of the altar silver is from 1852. An
altar painting depicting the Resurrection was
painted for the church altarpiece of the time by
Christoffer Faber in 1853.
The pews by architect Knud Lehn Petersen
were installed in 1926. The Votive ship ‘Martha’ was donated by Rasmus Rasmussen, Tofte,
in 1929 and the Knud Eibye’s menorah dates to
1939. The altarpiece depicting the Descent from
the Cross was produced by Kaj Louis Poulsen in
1959. The colour scheme, which was created by
Ernst Trier during the major restoration of 197175, mainly involves grey paint.
Sepulchral monuments. The church’s antiquarian sepulchral monuments consist of three gravestones:
A late medieval shaped stone for parish priest Erik
Hansen (no. 1) and two well-preserved shaped
stones from the second half of the 1500s for members of the Svave family of Harritslevgård (nos.
2-3). Bishop Jacob Madsen reported in 1590 that
the gravestone for Jørgen Svave and Catharina
von Buchwald was slightly raised above the floor,
which blighted the church. In the churchyard is
another family burial dating to around 1800 for
the church owners, the Bardenfleth family of Harritslevgård, as well as a monument to the fallen soldiers of the First Schleswig War, erected in 1859.
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Fig. 1. Kirken med omgivelser set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church with its surroundings viewed from
the east.
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Ore er nævnt første gang 1291 i Kong Valdemars jordebog (»Scogbyoræ«), hvilket dog formentlig henviser
til Oregård, der indtil 1539 udgjorde et kongeligt len
kaldet Ore Birk.1 Kirken er tilsyneladende først omtalt
1491, da dens sognepræst Lucas Assen deltog på Brenderup kirkestævne.2 Som alle herredets øvrige kirker
betalte Ore 15 mark under landehjælpen 1524-26.3
1589 bestod sognet af 45 gårde,4 og det var dermed blandt herredets mere befolkede sogne. Alligevel
var præstekaldet ganske beskedent, og 1620 beklagede
Knud Eriksen, at han ikke kunne underholde sig af sit
præstekald, blandt andet fordi der ikke hørte nogen
præstegård til,5 og fordi Kronens del af tienden, som
hans forgængere havde nydt, ‘for nylig’ var gået tilbage til kirken.6 Derfor blev det besluttet, at Ore skulle
have Brenderup Kirke som annekskirke, så snart sidstnævntes præsteembede blev ledigt, og Ores sognepræst

Danmarks Kirker, Odense

kunne så tage bolig i Brenderups præstegård.7 Imidlertid var Brenderups ‘meget bedagede’ sognepræst, Mads
Hansen, endnu i live 1626, og beslutningen ændredes
derfor til, at Orepræsten Knud Eriksen fremover skulle
tjene som kapellan for Mads Hansen i Brenderup.8
Følgelig blev Ore altså lagt anneks til Brenderup, og
dette forhold blev opretholdt indtil nyere tid.9
Ligesom sognepræstens var også kirkens økonomi
udfordret i tiden efter reformationen. Biskop Jacob
Madsen nævnte 1589, at kongens del af tienden blot
beløb sig til 1 læst,4 og 1631 skyldte kirken mere ‘end
hendes beholdning tilstrækker’.10 Da kirken endvidere
var i dårlig stand, blev det 1634 besluttet, at de øvrige
kirker i Vends og Skovby herreder skulle betale 400
sletdaler til dens reparation.11 Beløbet var imidlertid
endnu ikke modtaget 1635, alt imens kirken ‘dag for
dag jo mere og mere’ forfaldt.10
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Fig. 2. Kirken set fra luften. Foto Sylvest Jensen 1939. I KB. – The Church seen from the air.
1811 blev kirkeejerinde, grevinde Constance Gyldensteen pålagt, at lade kirken istandsætte inden tre
måneder.12 En egentlig hovedistandsættelse blev dog
først gennemført o. 1821, da grevinde Constance Gyl

densteen gennemførte en af de pietistisk inspirerede
istandsættelser, hun lod alle grevskabets 12 kirker undergå på den tid (jf. Skovby Kirke, s. 5661).13 1864 var
kirken atter i slet tilstand.14

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af C. Arnstrop 1798. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral map.
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Ejerforhold. Biskop Jacob Madsen nævnte 1589, at
kirken var selvejende.4 1676 erhvervede kancelliråd
Didrik Schult til Findstrup og Christiansdal (nu kaldet
Holstenshuus og Dalum Kloster) Ore Kirke sammen
med Brenderup, de to kirkers andel af sognetienderne,
deres jordtilliggende og herligheden af præstegårdene.15 Samtidig fik Didrik Schult tilladelse til at vælge,
hvilket af sognene han ønskede skulle være hovedsogn. Kirkerne skulle herefter ligge til hovedgården
og måtte kun sælges med denne. Ikke desto mindre
købte Christian Carl von Gabel til Oregård kirken
1716 sammen med Hårslev Kirke.16 Den følgende
ejer, Jean Henri Huguetan d’Odyck, integrerede 1719
herregården i det nydannede grevskab Gyldensteen,
som dermed også blev ejer af Ore Kirke.17 Dette ejerforhold blev fastholdt indtil overgangen til selveje 1.
jan. 1913.18
Anneksforhold. Som beskrevet ovenfor skulle Ore
1620 have haft Brenderup som annekskirke, men det
blev i stedet 1626 effektueret ved, at Ore blev lagt anneks til Brenderup.19 Forholdet blev stadfæstet 1673 af
Christian V.20
Sagn. Da kirken skulle bygges, kunne man ikke enes
om, hvor den skulle ligge.21 Derfor spændte man to
stude for en stor sten, og hvor de standsede, skulle
kirken være. Da de først standsede i sognets udkant,
ligger kirken, hvor den nu gør. Varianter af sagnet siger, at forud herfor havde man søgt at bygge kirken
andetsteds, men nisser eller djævle nedrev om natten,
hvad man byggede om dagen, og at den førnævnte
store sten blev trukket af kalve eller tyre med sammenbundne haler.22 Et andet sagn vil have, at det spøger på
kirkegården, idet en gammel kone, kaldet Mormor, går
omkring på gravene. 22
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Ore er det vestligste sogn i Skovby Herred og
grænser op mod Skovby, Hårslev og mod vest
Brenderup i Vends Herred. Sognet omfatter foruden Ore også landsbyerne Skodstrup, Ørbæk og
Mejlskov. Ore ligger sydligt i sognet.
Kirken står nord for Middelfartvej nogle hundrede meter sydøst for den gamle landsby. Her
lå den tidligere omgivet af marker, men navnlig
efter 1950 er grundene langs Middelfartvej langsomt blevet bebyggede. Kirkegården har beholdt
sine gamle skel, bortset fra en mindre regulering
forårsaget af udretningen af Middelfartvej i midten af 1900-tallet.23 Til den gamle kirkegård er i
nyere tid føjet en plæne mod nord, der imidlertid
ikke benyttes til begravelser. Urnegravstedet blev
udvidet o. 1999.24
Den gamle kirkegård hegnes af et kampestensdige, mens den nordre plæne afgrænses af bøgehæk. Diget har gammel hævd; eksempelvis er
det nævnt 1721, at kampestensmuren var delvist
nedfaldet.10 1735 blev der klaget over, at kirkegården ikke var (tilstrækkelig?) indhegnet. 1824
trængte diget til at blive repareret.25
Indgange. Hovedindgangen (fig. 5) befinder sig i
kirkegårdens sydøstlige hjørne og er en senmiddelalderlig, hvidkalket portal muret af munkesten
og med tegldækket halvtag med fald mod vest.
Den rundbuede køreport har fals til begge sider
og lukkes af moderne stakitlåger. I nord ses rester

Fig. 4. Den vestlige indgang til kirkegården (s. 5696). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
The western entrance to the churchyard.
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af en formentlig fladbuet, ligeledes falset ganglåge. Vest for tårnet er en stakitlåge (fig. 4) med
hvidmalede fløje hængt i kvadratiske piller, der er
murede og hvidpudsede. Indgangens nyklassicistiske udformning og ligheden med Nørre Sandagers hovedindgang (s. 5774) viser, at der er tale
om den indgang, der o. 1818 erstattede en ældre
‘gammel og skrøbelig’ †indgang.25 Dens stakitlåger
blev fornyede 1946.26 I det nordre dige er der ved
graverbygningen etableret to stakitlåger, en enkelt
samt en dobbeltfløjet, der begge giver adgang til
graverbygningen og den nordre plæne.
Beplantning. 1821 er det oplyst, at kirkegården
blev planeret nogle år forinden, men at den endnu
manglede at blive beplantet.27 Det var den fortsat
ikke 1829, bortset fra omkring kirkediget. 1835
blev kirkegården kulegravet, planeret og inddelt i
gravsteder.27
Bygninger. Øst for kirken er o. 1937 opført et
lille ligkapel med varmekælder. Det er bygget af
hvidpudsede teglsten med rødt tegltag (jf. fig. 2).28
En graver- og toiletbygning blev opført 1990 i
tilsvarende materialer (Tegnestuen Gråbrødrene,
Odense), den ligger ved plænen nord for kirken.24
†Bygninger. En kirkelade, nævnt 1589, var opført i selve landsbyen, ‘langt fra kirken’, og stod på
dette tidspunkt med nedfaldent tag.

BYGNING
Kirken er en gotisk teglstensbygning, der er udvidet
flere gange i løbet af senmiddelalderen. Bygningshistoriens nærmere kronologi kan imidlertid ikke længere
bestemmes med sikkerhed. Skibet blev formentlig som
det første forhøjet, hvorefter koret i øst blev erstattet
af et nyt. Skibet er endvidere udvidet imod vest, før et
såkaldt styltetårn er blevet rejst ind over vestgavlen. Et
våbenhus er opført ved sydsiden, mens et kapel kom
til ved kirkens nordside. Alle disse arbejder er givetvis
udført i løbet af 1400-tallet og 1500-tallets begyndelse.
Orienteringen afviger mod nord.

Kirkens første udseende kan, trods efterfølgende
ændringer, fortsat tydeligt bestemmes. Det oprindelige †kor er forsvundet, men skibet har været
lavt og haft en længde på ca. 15,75 m. Bygningen
synes opført i et sengotisk formsprog, men har
alligevel haft flere træk, der rækker bagud i tid,
såsom det formentlig smallere kor i øst samt to
dørsteder i vest. Det peger på en datering sidst i
1300-tallet, først i 1400-tallet, hvilket også forsigtigt antydes af de dendrokronologiske dateringer
af tagværket over det fornyede kor, der stammer
fra tiden o. 1444 (jf. s. 5710), hvilket betyder, at
skibet er ældre end dette.
Grundplanen har, som nævnt, oprindeligt været
den traditionelt romanske, hvis eneste særtræk er,

Fig. 5. Indgangsportal i kirkegårdens sydøstlige hjørne (s. 5695). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Entrance portal in the south-eastern corner of the churchyard.
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the south-east.

at skibets nordmur konvergerer ganske kraftigt
imod øst.
Materiale og teknik. Murene er bygget i munkesten i munkeforbandt, opført over en rejst syld af
kløvede kampesten. På skibets nordside kan der
iagttages to afsæt på facaden, hvor det nedre og
ældste givetvis repræsenterer et byggestop i kirkens opførelse (jf. fig. 9), som dog formentlig blot
udgør et kortvarigt, sæsonbetonet ophold i arbejdet. Øverst står murene nu med en sekundær,
dobbelt falsgesims.
Døre. Begge de to døres oprindelige placering
kan fortsat udpeges. Den fladbuede, søndre åbning er fortsat i brug, men synes udvidet og ommuret i nyere tid (jf. fig. 45). Den †nordre døråbning er blændet med marksten i facaden og lukket med munkesten i bagmuren, mens åbningens
stik delvist forsvandt, da et nyere vindue blev
indsat omtrent samme sted (jf. s. 5709). Dørens
nedre del står fortsat i facaden som murblænding,
mens alle indvendige spor er borte (jf. fig. 9).

To †vinduer, der må høre til den oprindelige
kirke, kan iagttages i skibets andet fag, umiddelbart øst for døråbningerne. De to ganske lavtsiddende vinduer er blændet, men indvendig fremstår det søndre nu som fladbuet niche (fig. 10),
hvoraf det fremgår, at vinduet har været falset og
udstyret med en mindre, fladbuet lysning. I nord
øjnes både udvendig og indvendig et stik efter et
tilsvarende vindue, men i det indre dækkes det nu
delvist af en indmuret mindeplade (jf. s. 5733).
I det indre, der i udgangspunktet formentlig har
været dækket af et fladt træloft, er næsten alle oprindelige detaljer forsvundet. Triumfmuren står
bevaret nederst i skibets to østre hjørner, mens
rester af den gamle vestmur er bevaret i skibets
vestre hjørner.
De oprindelige †gavltrekanter er helt eller delvist fjernet. Skibets østre, teglmurede gavl er dog
bevaret, i en sådan grad at dele af tagsporet fra det
oprindelige kor fortsat kan iagttages fra loftet af
det nye kor.
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Fig. 7. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The north side of the church.

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Kirken
er løbende blevet udvidet i senmiddelalderen.
Tilbygningernes kronologi kan ikke afgøres med
sikkerhed, men meget kunne tyde på, at den før-

ste forandring var en forhøjelse af skibet, dernæst
kom opførelsen af et nyt kor i øst, hvorefter skibet blev forlænget imod vest. Et tårn er efterfølgende blevet bygget ved vestgavlen, mens et

Fig. 8. Plan. 1:300. Målt af Knud Lehn Petersen 1930, suppleret og tegnet af Martin
Wangsgaard Jürgensen 2019. Signaturforklaring s. 11. – Plan. Key on p. 11.
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Fig. 10. Blændet sydvindue i skibet (s. 5697). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bricked-up south window in the
nave.

våbenhus er rejst ud for den gamle syddør. Den
sidste middelalderlige tilbygning er givetvis kapellet på skibets nordside.
Kirkens forhøjelse. Meget kunne tyde på, at skibet, givetvis også det nu nedrevne †kor, blev betydeligt forhøjet, sikkert i forbindelse med opførelsen af de hvælv, der nu sidder i skibet. På
baggrund af de dendrokronologiske undersøgelser kunne dette arbejde være udført o. 1473-74
(jf. s. 5710). Forhøjelsen afslører sig dels indirekte

Fig. 9. Blændet dør (s. 5697) og afsæt i skibets nordfacade (s. 5699-5700). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Bricked-up door and offset in the north façade of the nave.

5699

5700

SKOVBY HERRED

gennem de nu forbløffende lavt anbragte vinduer
i skibets vestende, dels gennem et mindre afsæt
i skibets facade på nordsiden (jf. fig. 9) over det
større, ældre afsæt.
Skibets hvælv hviler i murede forlæg i væggene
og er derfor indsat, efter kirken blev forhøjet. De
to fag er opført med halvstensribber, der nederst

snævres ind til en skarprygget profil, som hviler i væggene samt på fremspringende bindere i
vestvæggen (jf. fig. 22). I øst forsvinder ribberne
tilspidset ind i væggen. En kraftig gjordbue, båret
af piller med to sekundært tilføjede murklodser,
adskiller de to hvælvfag. Gjordbuens oprindelige
udseende er sløret af en undermuring (jf. s. 5709).

Fig. 11. Koret set fra øst (s. 5701). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The chancel seen
from the east.
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Langhuskor. Det oprindelige, formentlig mindre †kor blev nedrevet og et nyt opført, sandsynligvis o. 1444 (jf. s. 5710). Dette har omtrent givet
kirken udseende af et langhus (jf. fig. 2). Det nye
kor er således højere end det oprindelige (jf. s.
5696), men ikke helt så højt som skibet, hvorfor
et spring iagttages imellem de to bygningsafsnit.
Koret er opført i munkesten i munkeskifte over
en rejst syld af hele og kløvede marksten, hvilket også indvendig gør sig gældende for de nedre
dele af væggene, der ligeledes er udført med synligt fremspringende marksten. Øverst er langmurene i det ydre afsluttet af en treleddet falsgesims.
Rummet oplyses fra syd af et stort, fladbuet vindue, der i facaden står med dobbelt halvstensfals,
indvendig kun med en.Vinduet er givetvis del af
korets første indretning. Rummet dækkes af et
samtidigt krydshvælv, der hviler i væggene.
Mod øst hæver koret sig med en gavltrekant
kronet af 13 kamtakker (fig. 11), der alle, som
også gavlens øverste spids, er fornyet i nyere teglsten i normalformat. Gavlen smykkes ydermere
af en blændingsdekoration over to savskifter, der
markerer gavlfoden. Blændingsudsmykningen er
delt i to ved en båndblænding. Nederst står en
række på fem fladbuede blændinger, mens der i
den øvre del er et ligearmet kors flankeret af en
lav, fladbuet blænding på hver side.
I forbindelse med det nye kors opførelse blev
den gamle triumfvæg stort set helt nedtaget, så der
kun står rester tilbage af denne i skibets syd- og
nordøstre hjørner. Den nuværende bue med en
lettere skæv, spidsbuet form har således erstattet
den ældre åbning (jf. fig. 24). Buens form fremstår
ydermere skæv, fordi den øverst i søndre side er
blevet behugget, da man på et tidspunkt før 1589
etablerede kirkens lektorieprædikestol (jf. s. 5726).
Vestforlængelse. Efter koret blev udvidet, er skibet formentlig blevet forlænget mod vest med ca.
8,5 m, om end dette arbejde også kunne være sket
tidligere.Vestforlængelsen er udført i munkesten i
munkeskifte, og ved dens opførelse er hovedparten af den gamle vestmur blevet fjernet. Den er
opført over en rejst syld af marksten – i syd er de
kløvet, i nord overvejende hele. Mod syd deler
forlængelsen nu gesims med skibet, mens den i
nord står med en toleddet falsgesims af lidt andre
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Fig. 12. Blændet spejl over dør eller vindue i vestforlængelsens vestvæg (s. 5701). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Bricked-up recess above door or window in the west
wall of the interior of the west extension.

dimensioner end skibets gesims. Vestforlængelsen
er sluttet til skibet ved en bred, spidsbuet åbning.
Det indre oplyses af et vindue i syd og nord. Det
fladbuede, søndre vindue, som udvendig har bevaret en fals, hører givetvis med til forlængelsens
oprindelige indretning. Det nordre vindue er nyere (jf. s. 5709). I vestvæggen spores resterne af et
spidsbuet stik (fig. 12), som sandsynligvis har indfattet et ganske lavtsiddende vestvindue, der senest
blev fjernet, da vestdøren blev udført (jf. s. 5701).
Ved opførelsen lader vestforlængelsen til at have
stået med et fladt træloft.
Tårn. Et spinkelt tårn er bygget ind over vestforlængelsens vestgavl (fig. 14). Dette er sket, efter
forlængelsen var afsluttet, men ikke nødvendigvis
længe efter, hvorfor de to bygningsafsnit muligvis
skal opfattes som en samlet udvidelse af kirken.
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Fig. 13-14. 13. Tårnets østmur, der bæres af udkragninger på indersiden af vestforlængelsens gavl (s.
5704). 14. Tårnet set fra vest (s. 5701). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 13. The east wall of the tower
resting on the west wall of the western extension of the nave. 14.The tower seen from the west.
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Fig. 15. Spidsen af den blændede arkade i tårnets vestmur (s. 5704). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tip of the
bricked-up arcade in the west wall of the tower.

Tårnet er et såkaldt styltetårn, opført i munkesten i munkeforbandt, med åbne stilladshuller i
de øverste dele af bagmurene.29 Det hviler på en
rejst syld af kampesten og, som omtalt, vestforlængelsens vestgavl, idet tårnoverdelens klokkestokværk er trukket omtrent ½ m ind over gavlen og hviler på en trinvis udkragning fra skibets
vestmur (fig. 13 og 55a). Tårnet har oprindeligt
åbnet sig mod vest med en bred, spidsbuet †arkade, hvorved klokkestokværket har været tilbygningens eneste aflukkede rum (fig. 14 og 55b).
Arkaden har været indrammet af en murblænding, der øverst er afsluttet i to spidsbuer adskilt
ved en kort hængestav, som hviler på en konsol
udformet som et ansigt.
Det lille klokkestokværk, hvor klokken hænger,
er åbent op til tagstolen. Rummet får lys fra et
højt, fladbuet vindue i syd og nord samt to fladbuede glamhuller i vest, som er anbragt over hinanden, og som i facaden sidder i en fladbuet mur-

blænding, såvel som et ligeledes fladbuet glamhul
mod øst.
Mod syd og nord er murene øverst afsluttet
af en treleddet falsgesims, mens tårnet hæver sig
med spidsgavle imod øst og vest. Gavltrekanterne er udstyret med 11 fornyede kamtakker
samt blændingsdekorationer. Mod vest omkranses glamhullerne af tre lave, tvedelte blændinger
med fladbuet stik, der adskilles af en konsol. Mod
øst er udsmykningen mere løst komponeret (jf.
fig. 6). Lave, fladbuede blændinger, anbragt stigende på gavlen, samt fladbuede småblændinger
omkranser her glamhullet.
Vestforlængelsens hvælv er givetvis indbygget i
forbindelse med tårnets opførelse. Hvælvet hviler
på én sten dybe piller og spidse skjoldbuer. Pillerne er falsede og opfanger ribberne skråt.
Våbenhuset, opført ud for skibets gamle syddør, lader sig vanskeligt datere på grund af senere
fornyelser og skalmuringer, men det drejer sig i
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udgangspunktet sikkert om en senmiddelalderlig
tilbygning (fig. 16). Biskop Jacob Madsen angiver
således 1589 et våbenhus ved kirken i sin skitse
af bygningen (fig. 54).4 Den lille tilbygning synes
nederst opført i munkesten over en synlig syld
af marksten, mens de øvre dele er gjort i tegl af
normalformat. Murene mod øst og vest afsluttes
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af en smal falsgesims i nyere teglsten. En rundbuet dør, der må være en senere fornyelse, fører ind i våbenhuset, som står med fladt træloft
i ubehandlet fyr.30 Rummet oplyses af et stort,
omtrent kvadratisk vindue i øst, udstyret med
træramme. Den sydvendte gavltrekant er muret
helt i moderne tegl. Gavlen, der står med fem

Fig. 16.Våbenhusets gavl (s. 5705). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The porch gable.
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kamtakker og en blændingsdekoration, gentager
formentlig omtrent en ældre, hvis ikke våbenhusets oprindelige udsmykning. Udsmykningen
er komponeret over en serie stigende højblændinger; den midterste er højest og afsluttet med

spidsbuet stik. Denne flankeres af to blændinger
på hver side, som begge afsluttes vandret.
Våbenhuset fungerede i 1800-tallets første halv
del som ligkapel, men 1869 nævnes det, at kapellet ikke bruges meget mere.31

Fig. 17. Nordkapellet set fra nord (s. 5707). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The north chapel
seen from the north.
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Kapel. Et ganske stort kapel er blevet opført
østligst ved skibets nordside, formentlig i årtierne før reformationen (fig. 17), og tilbygningen
udgør dermed sandsynligvis den sidste, større
forandring af kirken i middelalderen. Kapellet
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hviler på en rejst syld af kampesten, mens murene er opført i munkesten i polsk forbandt og
øverst afsluttes af en tandsnitsgesims. I bagmurene er skiftegangen uregelmæssig, idet der både
indgår polsk forbandt og munkeskifte. Kapellet

Fig. 18. Kapellets indre set mod nordvest (s. 5708). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
interior of the chapel looking north-west.
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Fig. 19. Nordvindue i kapellet (s. 5708). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – North window in the chapel.

står i forbindelse med skibet gennem en bred,
spidsbuet arkade. Rummet blev ved opførelsen
oplyst af to store, fladbuede vinduer, et i nord
(fig. 19) og et i vest. Det nordre er bevaret og
står i facaden med en fals (jf. fig. 18), mens det
i det indre er smiget. Det vestre †vindue er nu
blændet med sten af et mindre format, men det
fremgår fortsat, at begge vinduer indvendig er
blevet opført med samme vangedekoration i
form af forskudte eller skråtstillede sten, kaldet
hulsøm. Kapellet er dækket af et samtidigt krydshvælv, der hviler på murede forlæg i væggene, og
hvis ribber forsvinder ind i murlivet ganske langt
nede imod gulvet.
Mod nord hæver kapellet sig med en gavltrekant smykket af 17 små kamtakker og en virkningsfuld blændingsdekoration. Gavlfoden markeres af to savskifter under en båndblænding.
Herover rejser en række stigende højblændinger
sig, der øverst er afsluttet tvedelt med to spær-

stik, som adskilles af en kort hængestav. Omkring
højblændingerne sidder korte savskifter og småblændinger. I den midterste højblænding er der
under hængestaven indsat en lille glug med trappestik. Gluggen giver lys til kapellets loft og hører
med til gavlens oprindelige udformning.
Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Efter middelalderen har kirken undergået en række
forandringer, hvoraf de væsentligste var indsættelsen af nye vinduer i skibets nordside og tårnets
ombygning.
Tårnets ombygning. Senest i begyndelsen af 1800tallet blev der gennemført en ombygning af tårnet. Den høje arkade blev således lukket med en
spinkel mur, udført i tegl af normalformat (jf. fig.
14), og tårnets indre indrettet med to reposer
under klokkestokværket. Som adgang til det nye
tårnrum blev der indsat en fladbuet, falset dør i
den nye blændemur. Hvornår dette arbejde er
udført, er uklart, men skibets vestdør har næppe
været kirkens hovedindgang, da det 1820 nævnes,
at tårnrummet bruges som materialhus.25 Biskop
Jacob Madsen omtaler ikke en arkade i tårnet,
men angiver heller ingen vestdør; alligevel må
det overvejes, om tårnet allerede har været ombygget før 1589.32
Da tårnet blev lukket, blændede man givetvis
samtidig vestgavlens vindue (jf. s. 5701) og etablerede i stedet en †vestdør, der gav adgang til kirkerummet (fig. 20). Den rundbuede døråbning,
indpasset i en rektangulær forsænkning, står nu
som niche i tårnrummet. Trods dørens beskedne
bredde (ca. 95 cm) fungerede den i 1800-tallets
første halvdel som kirkens hovedindgang, mens
våbenhuset blev brugt som ligkapel (jf. s. 5706).
Døren omtales da også 1866 som for snæver,33
men trods det, blev den aldrig udvidet. Da våbenhuset i slutningen af 1800-tallet gik tilbage til
sin oprindelige funktion som indgang, blev vestdøren givetvis blændet.
Fra det lukkede tårnrum fører en stige i fyrretræ op til det nedre repos, som ikke har nogen
lysåbninger, og derfra videre op til det øvre repos.
Her er en rektangulær dør blevet brudt gennem
skibets vestgavl ind til kirkens øvrige lofter. Fra
dette repos leder en stige op til det gamle klokkestokværk.
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Kirken har løbende undergået istandsættelser
og udbedringer. Den ældste i kilderne dokumenterede større istandsættelse skete o. 1811, hvor
kirken blev krævet behørigt udbedret.12 1820
fortælles det, at kirken havde undergået en stor
renovering og blev nu meldt istandsat.34 1869
kunne kirken beskrives som smuk og velholdt,
til trods for en lille menighed.31 I nyere tid har
navnlig tårnet gennemgået en større istandsættelse mellem 1910-13, hvor murværk og tømmer
blev renoveret efter at være karakteriseret som
skrøbeligt og kassabelt.18 I forbindelse med disse
arbejder blev der også, som tidligere nævnt, udført en undermuring af gjordbuen mellem skibets hvælv, mens en forstærkning i form af murklodser blev udført foran pillerne for at modvirke
sætningsskader i hvælvkapperne.18 1931 og igen
i 1948 var det den øvrige kirke og tagværkerne,

Fig. 20. Blændet dør i tårnets vestmur (s. 5708). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Bricked-up door in the west
wall of the tower.
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der undergik flere istandsættelser.26 Den seneste
større renovering, der mere eller mindre berørte
hele bygningen, blev udført 1960, under ledelse
af arkitekt Ebbe Lehn Petersen (Odense).35
Gulve. Korets gulv hæver sig med et trin over
resten af kirken, men alle bygningsafsnit er dækket af de samme kvadratiske, gule klinker. I våbenhuset ligger der dog gule teglsten i mønster.
†Gulve. Den ældste efterretning om gulvene
stammer fra 1885, hvor der blev indkøbt fliser til
kirken.18
Vinduer. Et vindue blev udhugget mod nord i
både skibets andet fag samt i vestforlængelsen (jf.
fig. 7). Åbningerne er givetvis kommet til i tiden
o. 1819, hvor der blev klaget over, at skibet var
mørkt.25 De to vinduesåbninger er ikke udført
helt ens, men de er trods dette formentlig i tid
udført ganske tæt på hinanden. Vinduet i skibet
er muret med et let kurvehanksbuet stik, mens
åbningen i vestforlængelsen står med fladbuet
stik. De har begge skrå vanger og skålbænk. Som
kirkens øvrige vinduer er de udstyret med hvidmalede trækarme og -rammer.
Tagværker. Korets fem fag fremstår som et næst
en intakt tagværk i eg, der dendrokronologisk
lader sig datere til tiden o. 1444 (jf. ndf.). Der
er således kun sket enkelte udskiftninger i fyr og
nyere egetræ. Tømmeret er samlet fra øst mod
vest ved bladning med et enkelt lag hanebånd og
krydsstivere. Fagene er nummereret med indridsede streger samt udstemte firkantstik.
Skibets 13 fag fremstår overordnet set komplette og er sandsynligvis opsat o. 1473-74 (jf. ndf.),
men flere fornyelser i både fyrretræ og egetømmer kan iagttages. Fagene, der står på to murremme og spærsko, er samlet ved bladning på
vestsiden med to lag hanebånd og krydsstivere.
De enkelte fag er fortløbende nummereret fra
vest mod øst med indridsede streger.
Vestforlængelsens tagværk består af seks fag i eg,
som synes intakte, til trods for stedvise udskiftninger i både fyr og eg. Fagene er samlet med bladning fra vest mod øst med to lag hanebånd, der
ligger noget lavere end skibets, samt krydsbånd.
Kapellet dækkes af fem velbevarede fag i eg,
samlet ved bladning fra nord mod syd med to lag
hanebånd og krydsbånd.
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Fig. 21. Skibets tagkonstruktion (s. 5709). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The roof structure of the nave.

Tårnets tagværk er i eg og består af tre fag med
enkelte udskiftninger, ligeledes i eg. Fagene er
samlet ved bladning fra øst mod vest med et lag
hanebånd samt en lodret spærstiver.
Våbenhusets tagværk er udført i fyrretræ og af
nyere dato.
En ét fag stor klokkestol i fyr er opstillet i tårnets
øverste stokværk.
Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2017
udtaget prøver af egetømmeret over koret og
skibet.36 Der hersker en grad af usikkerhed omkring prøvetagningen, men korets tagstol tyder
på at være opsat o. 1444, formentlig i forbindelse
med korets opførelse (jf. s. 5701). Skibets tagværk
dateres 1473-74 og repræsenterer formentlig en
særskilt renovering, der meget vel kunne være
den sekundære forhøjelse af skibet (jf. s. 5699).
Tagbeklædning. Hele kirken er tækket med vingetegl oplagt 1976.37

†Tagbeklædning. Den ældste efterretning om
tagdækningen findes i biskop Jacob Madsens visitatsnotater, hvor kirken beskrives som tækket
med hulsten.4
Opvarmning. Bygningen opvarmes af et oliefyret
anlæg, etableret 1965, men moderniseret 2015.24
†Opvarmning. Kirken har med al sandsynlighed
kunnet opvarmes siden 1877, hvor der blev indkøbt en †kakkelovn.33 1905 blev der indkøbt en
ny †kakkelovn, som afløser for den ældre. Allerede i 1916 blev dennne ovn dog afløst af en ny
†kakkelovn på grund af dårlig opvarmning.18
Der blev indlagt elektricitet i kirken i 1922.33
Kirken står hvidkalket ude og inde, dog ude
med sværtet sokkel.Våbenhusets træloft står i ubehandlet, blankt fyrretræ. Der ligger en belægning
af perlegrus, etableret 1950, omkring hovedparten
af kirken, men der er græsplæne i stykket mellem
våbenhusets østside og koret sydøstre hjørne.38
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Fig. 22. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior looking west.

560*

5712

SKOVBY HERRED

Fig. 23. Indre set mod øst. Foto o. 1910. – The interior seen from the east.

INVENTAR
Det ældste inventarstykke er den romanske døbefont,
der kan opfattes som en variant over den på Bogenseegnen velkendte ‘Djurslandtype’. Herudover er den
eneste middelalderlige genstand korbuekrucifikset fra
o. 1500. Alterstagerne er udført i det senere 1500-tal,
ligesom også det nürnbergske dåbsfad, som nok først
er kommet til kirken i det efterfølgende århundrede,
eftersom det bærer indgraverede våbenskjolde for,
utvivlsomt, Karen Sparre (†1626). Pengeblokken stammer formentlig også fra 1500-tallet og er, efter sin størrelse at dømme, et ombygget sakramentskab.
Altertavlen og prædikestolen er skænket af Laurids
Lindenov og Anne Friis til Oregård og stammer fra
parrets nyindretning af kirken i tiden mellem deres
ægteskab 1620 og førstnævntes død 1635 (jf. ndf.).
Et delvist bevaret (†)altermaleri forestillende Korsfæstelsen er udført af Frederik Poulsen Dahlin 1793
og er det eneste bevarede arbejde, der kendes fra hans
hånd. Alterskranken er formentlig samtidig (jf. ndf.).
Fra kirkens omfattende istandsættelse o. 1821 er blot
bevaret altersættet, udført af Bonne Rasmussen Bonnesen. Altermaleriet er et anonymt arbejde, der kan
være anskaffet som led i de dokumenterede arbejder

på altertavlen 1854, mens skummeskeen, alter- og
dåbskander samt oblatæsken er anskaffet i århundredets sidste årtier.
Kirkeskibet blev skænket 1919 af fru Nyholm Sørensen, mens det yngre sæt alterstager kom til 1944
som en gave fra pastor Fick, kirkeværge Karl Jensen
og pastor Gelder. Lysekronerne og en lampet er anskaffet 1962 og udført af kunstsmed Otto Frandsen,
Odense.
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret står i en farvesætning, der tager sit udgangspunkt i konservator
Ernst Triers arbejder fra hovedistandsættelsen 1950.24
Stolestaderne og alterskranken står i lysegråt og suppleres af altertavlens brogede bemaling i gråt, blommefarve og okker, som blev afdækket og istandsat 1993
af Bent Jacobsen, og prædikestolen, der blev givet en
tilsvarende farvesætning.
Det tidligste efterreformatoriske kirkerum kendes
primært fra biskop Jacob Madsen, der 1589 beskriver,
at altertavlen endnu var en senmiddelalderlig skabstavle med fremstilling af Anna, Maria og Jesusbarnet.
Desuden var der et alter i koret, hvorpå der stod en
skulptur af Jomfru Maria; dette beordrede bispen fjernet. Også døbefonten stod i koret, og foran dette var
der opsat en lektorieprædikestol på triumfvæggen.
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Fig. 24. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior looking east.
I 1620’erne foranledigede Laurids Lindenov og hustru Anne Friis til Oregård en nyindretning af kirken.
Denne manifesterer sig fortsat i kirkerummet i kraft af
den nyanskaffede altertavle og prædikestol, men ægteparret indrettede også en herskabsstol og vist også
nye stolestader, der alt sammen var prydet af deres våbenskjolde. Desuden lod de senere ejere af Oregård
Erik Banner og Kirsten Lindenov 1675 yderligere en
herskabsstol indrette i skibets nordre stoleblok.
Koret blev formentlig forandret 1793. En malet
indskrift på altertavlens bagside viser under alle omstændigheder, at den blev nymalet det år, ligesom storfeltsmaleriet som nævnt blev udskiftet med Frederik
Poulsen Dahlins Korsfæstelse. Forandringen af det ældre topfeltsmaleri til en skildring af Det Altseende Øje
kan meget vel være samtidig.
Som det var tilfældet for alle de 12 kirker, hun ejede,
sørgede grevinde Constance Gyldensteen for, at Ore
Kirke blev gennemgribende renoveret.39 Det skete
o. 1821, og som led i istandsættelsen blev alterbordet
nedbrudt og fornyet, mens altertavlen muligvis blev
fjernet fra alteret og opsat på væggen i tårnrummet.34
Samtidig blev de reliefskårne våbenskjolde i prædikestolens felter hugget bort og ovale træplader indsat i
deres sted, mens stolestaderne blev sat i stand med nye

sæder og ben. De gamle †herskabsstole blev formentlig
kasseret ved samme lejlighed. Under krigen 1864 blev
alt inventar ryddet og kirken benyttet til opbevaring
af krigsfornødenheder. Herefter var det nødvendigt at
nymale inventaret.33
1930 blev kirken hovedrestaureret, hvilket bl.a. omfattede restaurering af stolegavlene og nye sæder, istandsættelse af panelerne ved indgangen og forandring af
prædikestolens trappe, mens altertavlen blev nymalet.24

Alterbord (jf. fig. 24), o. 1959,38 172×100 cm, 94
cm højt, og udført af tre paneler, det forreste med
fire profilfyldinger, mens sidestykkerne har to.
Det blev istandsat 1996 af Bent Jacobsen.24
†Alterbord, 1806 fik kirkeejer, grevinde Constance Gyldensteen tilladelse til at lade ‘det gamle
alter’ nedbryde og opstille et nyt alterbord i kirken.39 Dette blev givetvis først gennemført under
kirkens istandsættelse o. 1821.
Altertavlen, (fig. 25-28), er skænket 1620/35 af
Oregårds ejere, Laurids Lindenov og hustru Anne
Friis. Den er udført i renæssancestil og arkitek-
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Fig. 25. Altertavle skænket 1620/35 af Laurids Lindenov og Anne Friis (s. 5713). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Altarpiece donated in 1620-35 by Laurids Lindenov and Anne Friis.

tonisk opbygget med postament samt stor- og
topstykke; de to sidstnævnte med sidevinger, og
sekundære malerier.
Storstykket er delt i tre felter af fem korintiske
søjler med beslagværkskartoucher. Over dette løber en glat frise, der er tredelt af svage fremspring
med udskårne englehoveder. De overdådige storvinger prydes af et centralt, bevinget englehoved
omgivet af rulleværk, frugtklaser og ophængte
bånd, der alt sammen er inspireret af den groteske ornamentik, som i det senere 1500-tal via

kobberstik spredtes til hele Europa. Storstykket
er stillet på et lavt postament, hvis felt rummer
tre udskårne våbener for giverne. I midten ses
Laurids Lindenovs våben med initialerne »LL«,
og det flankeres af hans første og anden hustrus
våbener, Sidsel Lunges (†1614) med initialerne
»SL« og Anne Friis’ med initialerne »AF«. Postamentfeltet indrammes af diademhovedudsmykkede fremspring og kvartcirkulære sidevinger.
Topstykket udgøres af et stort topfelt flankeret
af hermer udskåret som kvinder, der holder hen-
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Fig. 26. Altertavlens topfeltsmaleri forestillende Himmelfarten, o. 1914 (s. 5719). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
The altarpiece’s upper painting depicting the Ascension, c.1914.

Fig. 27. Sidsel Lunges, Laurids Lindenovs og Anne Friis’ våbener i altertavlens postamentfelt (s. 5714). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – The coats of arms of Sidsel Lunge, Laurids Lindenov and Anne Friis on the altarpiece’s pedestal.
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Fig. 28. Altertavlens søndre storvinge (s. 5714). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
southern large wing of the altarpiece.

holdsvis en bog og en fugl i hånden. De to figurer
kan derfor opfattes som dyderne Klogskaben og
Håbet. Topstykket har sidevinger med rulle- og
beslagværksornamentik, der atter flankeres af små
basunengle stillet på konsoller. Altertavlen krones

af en topgavl udskåret i samme groteske stil som
sidevingerne, og på den ses en beslagværkskartouche.
Altertavlen står med stafferinger fra flere forskellige perioder, som senest er istandsat 1993 af
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konservator Bent Jacobsen.24 De ældste dele af
stafferingen er gråmarmoreringen, der ses på gesimser og andet listeværk, som formentlig stammer fra tavlens istandsættelse 1793, hvilket er angivet på tavlens bagside med navnetrækket: »N.
W. Møller/ 1793« (jf. også (†)altermaleri ndf.).
Storstykkets smalle sidefelter rummer bibelcitater i guldfraktur på sort bund, henholdsvis »Loven er vor Tugtemæster til Christum.« (Gal. 3,24)
og »See det Guds Lam, som bar al Verdens Synder.« (Joh. 1,29), som formentlig er tilføjet, da »I
P Holst/ 1854« ifølge oplysning på dens bagside
arbejdede på tavlen. Disse to citater etablerer det
lutherske tema Lov og Nåde. Den brogede staffering af pryddele, herunder engle- og diademhoveder, frugtklaser og hermer, er malet med fremhævning af højlys og skyggevirkninger. Denne
synes at være af yngre dato og kan måske kædes
sammen med navnetrækkene »R. P. Hansen/ M.
Petersen/ Malere/ 1930« på storstykkets bagside.
Endelig er blommefarven på postament- og frisefelterne samt den lysegrå på søjleskafterne af nyere dato og måske sammenfaldende med endnu
et sæt navne på dens bagside: »M. Nielsen Juni
1955/ F Rasmussen/ 1955«.40
Altermaleriet, (jf. (†)altermaleri), er udført i olie
på lærred, 137×95 cm, og forestiller Korsfæstelsen med Maria Magdalene knælende i bøn ved
korsets fod. Kompositionen gentager det forrige

Fig. 29. De bevarede dele af Frederik Poulsen Dahlins altermaleri fra 1793 forestillende Korsfæstelsen (s.
5718). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The preserved
part of Frederik Poulsen Dahlin’s altar painting from 1793
depicting the Crucifixion.

(†)altermaleri, et valg der var motiveret af, at man
så undgik at skulle forny altertavlens indskrifter
(jf. ndf.). Det er omtalt første gang under biskop
Engelstofts besøg i, formentlig, september 1869
som »et nyt (maadeligt) Malerie«.41
Fig. 30. Frederik Poulsen Dahlins signatur på altermaleriets bagside (s. 5718). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Frederik Poulsen Dahlin’s signature on the back of the
altar painting.
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Fig. 31. Altertavlens oprindelige topfeltsmaleri, 1620/35 (s. 5719). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The original upper painting on the altarpiece, 1620-35.

(†)Altermaleri (fig. 29-30), 1793, forestillende
Korsfæstelsen og malet af Frederik Poulsen Dahlin. Af maleriet er bevaret de to af oprindeligt tre
egetræsplanker, der måler henholdsvis 135×32
og 135×32 cm. Tilsammen danner de den venstre del af en Korsfæstelse med Maria Magdalene
knælende ved korsets fod og iklædt en hvid kjole
og en gråbrun kappe. Hun holder om korsstammen med venstre hånd. I baggrunden er et bakkelandskab, og Jerusalems bymur og tårne ses i
horisonten. På bagsiden er malet signaturen: »F.
P. Dahlin/ 1793.« (fig. 30). Maleriet var revnet da
inventaret blev genopstilllet 1865 (jf. s. 5713), og
man fandt samtidig, at det i malermæssig henseende var 'yderst ringe', men kompositionen var
acceptabel og blev gentaget i det ny altermaleri,

for at det skulle passe til tavlens malede indskrifter.41 Herefter blev de bevarede dele placeret bag
det nye maleri, hvor de blev genfundet i forbindelse med altertavlens istandsættelse 1993.42 Maleriet er nu henstillet på skibets loft.
Frederik Dahlin (1763/65-1809) blev født ind
i en odenseansk malerfamilie, men voksede op
i Burskovhuset ved Gyldensteen, hvor hans far,
Niels Poulsen Dahlin, tjente som herregårdsmaler.43 Han overtog selv denne stilling efter farens
død, og det var utvivlsomt som følge deraf, Frederik Dahlin fik opgaven med at udføre det nye
alterbillede til grevskabets kirke i Ore. Maleriet
er så vidt vides Frederik Dahlins eneste bevarede
kirkelige arbejde, muligvis bortset fra (†)topfeltsmaleriets fragmenter af Det Altseende Øje (jf.
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ndf.), som kan være malet ved altertavlens istandsættelse 1793 og følgelig også være hans arbejde.
Frederik Dahlin er desuden identisk med den
‘maler Dahlin på Gyldensteen’, der udførte flere
arbejder i Bogense Kirke 1796.44
Topfeltsmaleriet (jf. fig. 26) er malet o. 1914 af
en uidentificeret kunstner.33 Det forestiller Himmelfarten og viser Kristus i hvide klæder, der
svæver mod himlen, mens han udfører en talende
gestus mod skaren af disciple, der omgiver ham. I
den venstre forgrund står to unge drenge i hvide
klæder, der peger mod Kristus og diskuterer synet.
(†)Topfeltsmaleri (fig. 31), 1620/35, olie på eg,
78×69,5 cm, forestiller Nadverens Indstiftelse med
Jesus siddende ved bordet foran et ophængt grønt
klæde og disciplene omkring ham. Maleriet er
i meget dårlig stand, men ser ud til at være en
kopi af Philips Galles kobberstik efter Jan van der
Straet (Giovanni Stradanus) fra 1585-86, hvortil
er føjet et grønt klæde som baggrund.45 Under
billedet er en malet indskrift med versaler: »Hand
skickede … Vnderlige Giernin-/ ger den Naadige Salm CXI.« (Sal. 111,6). Selvom dets stand
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gør det svært at vurdere billedets alder, er der nok
tale om det oprindelige topfeltsmaleri, som efterfølgende, og muligvis 1793 (jf. ovf.), er blevet
skrabet ned og overmalet med en fremstilling af
Det Altseende Øje i en solgisel. Af dette yngre
motiv er kun enkelte detaljer nu bevarede.46 Herefter synes maleriet atter at være forandret, og
konturerne af en mindre ramme aftegner sig hen
over fragmenterne af solgislen. Denne forandring
kan stamme fra arbejderne på altertavlen 1854 (jf.
ovf.). Maleriet er nu henstillet på skibets loft.
Altertavlen er typisk for tiden o. 1625, og dens
brug af beslag- og rulleværksornamentik, hermer,
diademhoveder og frugtklaser tåler sammenligning med daterede tavler som Stubberup Kirkes
fra 1632 samt altertavlen i Vor Frue Kirke, Assens,
der stod færdig senest 1634 (s. 2523). Postamentfeltets våbener viser da også, at tavlen må være
skænket til kirken i tidsrummet mellem Laurids
Lindenovs og Anne Friis’ ægteskab 1620 og førstnævntes død 1635.
Kirkeejer Constance Gyldensteen fik 1806 tilladelse til at fjerne altertavlen og erstatte det gamle
vindue i korets østmur med et nyt.39 At altertav-

Fig. 32. Altersæt, 1821, udført af guldsmed Bonne Rasmussen Bonnesen, Odense (s.
5720). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Altar set, 1821, by goldsmith Bonne Rasmussen
Bonnesen, Odense.
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Fig. 33. Alterkande, 1892, skænket af kirkeejer Johan
Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen (s. 5720). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Altar jug, 1892, donated by
church owner Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen.

len kan være fjernet, er antydet 1819, da kirkesynet fandt, at der var behov for et nyt vindue, og at
dette passende kunne etableres, hvor den gamle
altertavle hang. Omtalen synes nemlig at henvise
til skibets vestende, som kirkesynet i 1815 fandt,
var meget mørk og trængte til et vindue.47 Det
skal imidlertid også nævnes, at inventarierne fra
1810’erne konsekvent indledes med omtale af
‘et alterbord og en altertavle’, hvilket peger på,
at altertavlen stod på alterbordet igennem hele
årtiet. Under alle omstændigheder stod den på
alterbordet senere i 1800-tallet (jf. ovf.). O. 1910
blev altertavlen karakteriseret som skrøbelig,18 og
man udtrykte et ønske om at føre den tilbage
til sin oprindelige skikkelse. Denne istandsættelse
blev gennemført 1911.18
†Altertavle, nævnt af biskop Jacob Madsen 1589
som en ‘skarnstavle med Jomfru Maria selvtredje’, dvs. en fremstilling af Anna, Maria og Jesusbarnet.4
†Sidealtertavle, nævnt 1589 af biskop Jacob Mad
sen som opsat i koret og visende »Jomfru Marie
Billed«, dvs. sandsynligvis en udskåret figur i en
skabstavle.4 Biskoppen pålagde herefter kirkeværgen at fjerne altertavlen.

Altersæt (fig. 32), 1821, udført af guldsmed Bonne Rasmussen Bonnesen, Odense. Den 23,5 cm
høje alterkalk har cirkulær fod, hvorpå der med
skriveskrift er indgraveret »Tilhører Ore Kirke
1821«. Foden er drevet stejlt op mod skaftet og
på dette sted udsmykket med slanke tunger. Selve
skaftet er cylindrisk med en fladoval midtknop, og
bægeret, der er fornyet 1868,33 har glatte sider; på
standkantens inderside er stemplet et mestermærke og Odenses bymærke.48 Disken måler 14,5 cm i
tværmål og er glat; ustemplet. Kalken er den eneste, der kendes fra Bonne Rasmussen Bonnesens
hånd, mens der er bevarede diske i både Vester Åby
Kirke (Svendborg Amt) og Verninge (s. 3235).
Oblatæske (jf. fig. 34), anskaffet hos C. C. Ovesen 1898.18 Den cirkulære æske måler 10 cm i
diameter og er 6 cm høj. På låget er indgraveret et dobbelt optrukket kors med trepasender.
Ustemplet.
Alterkande (fig. 33), anskaffet 1892,18 en tinkande leveret af L. Buntzen, København, og skænket af kirkeejer Johan Hartvig Ernst BernstorffGyldensteen. 24 cm høj, med skarpkantet korpus
og høj hals med hældetud og hængslet låg. På
låget er indgraveret initialerne »BG« (BernstorffGyldensteen), og den er stemplet under bunden:
»L. Buntzen«.

Fig. 34. Oblatæske, 1898, og skummeske, 1887 (s. 572021). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Wafer dish, 1898,
and ladle, 1887.
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Fig. 35. Sygesæt, o. 1950 (s. 5721). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Communion set, c.
1950.

Skummeske (jf. fig. 34), anskaffet hos L. Rasmussen 1887.18 Den er 16,5 cm lang, laffet er
perforeret, mens skaftet er snoet og dets ende udformet med planteornamentik i skønvirkestil. På
undersiden ses mesterstemplet »LRR« og »Ore
Kirke« er indgraveret med skriveskrift. Tilsvarende skeer er i Skovby og Nørre Sandager kirker (s.
5667 og 5795).
Sygesæt (fig. 35), o. 1950, leveret af Brødrene
Mylius, Norge. Kalken er 17,5 cm høj og har en
konisk fod med et korsrelief. Et kugleled formidler overgangen til det tragtformede bæger. Disken
måler 17 cm i tværmål, og fanen er prydet af et
korsrelief. Oblatæsken er cirkulær, 5 cm høj og har
koniske sider og et låg med knop, hvorpå der er
monteret et kors. Alle sættets tre dele er stemplet
med firmaets fabriksmærke.
Alterstager. 1) (Fig. 36), sengotiske, 41 cm høje,
med hvælvet fod på tre poteben, cylindrisk skaft
med skarpkantet midtknop og lyseskål, der spejler foden. Stagerne er nu opstillet på orgelpodiet.
2) (Fig. 37), 1944, skænket af forhenværende
sognepræst, pastor Otto Theodor Fich. Stagerne
er 37 cm høje og udført i barokform med en
kraftig, profileret fod, cylinderskaft med profilringe og en høj lyseskål med lidt mindre diameter end foden. På foden er indgraveret årstallene
»1923-1938«, årene for giverens embede i Skovby og Ore sogne.49

Syvstager. 1) O. 1900, 30 cm høj stage på aftrappet, ottekantet fod. Stagen har en profileret
stamme, hvorfra de 2×3 rundbuede arme udgår.
Under bunden er et klistermærke for guldsmed
Christoffersen, Odense. Placeret i en vinduesblænding i skibet.
2) O. 1940, udført af kunstsmed Knud Eibye,
Odense. En »Titusstage«, 46 cm høj, med en høj,
profileret fod stillet på en kvadratisk base, hvor-

Fig. 36. Sengotiske alterstager (s. 5721). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Late Gothic altar candlesticks.
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Fig. 37-38. 37. Alterstager, 1944 (s. 5721). 38. Dåbsfad, 1500-tallet (s. 5723). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 37. Altar
candlesticks, 1944. 38. Baptismal dish, 1500s.

fra der udgår en cylinderstamme med tre vaseled
mellem hver af de tre sæt af udgående, leddelte
arme. Opstillet på alterbordet. Basen bærer signa-

turen »Knud Eibye«, og den er magen til den syvstage, han udførte 1939 til Skovby Kirke (s. 5668).
†Messehagel nævnt 1814, med guldkors og ‘tresser‘.25 En ny blev anskaffet 1892 fra Wessel & Vett,
København (Magasin du Nord).18
Alterskranke (jf. fig. 24), 1700-tallets slutning.50
Skranken, der siden Ebbe Lehn Petersens ombygning 1959 har været femkantet,38 har udsavede,
vaseformede balustre, der bærer den høje håndliste med hylde til særkalke. Gråmalet med håndliste i blank eg og knæfald, der er polstret med
vinrødt uld. Knæfaldet blev ompolstret 1818.25
Døbefont (fig. 39), romansk, af granit. En 53 cm
høj, irregulært formet kumme, prydet af tovsnoninger ved randen og mod overgangen til den nu
forsvundne fod, samt to indhuggede linjer midt
på kummen; 57 cm i diameter. Som fod tjener
en halvrund, hvidkalket sten, der er bygget sammen med triumfmuren. Fonten er nævnt 1589
som opstillet i koret.4 Udformningen af kummen med tovsnoninger ved kanterne og en profil langs midten, der etablerer to friser, svarer til
grundskemaet fra den såkaldte Djurslandstype,
som er udbredt på Bogenseegnen i form af fonFig. 39. Romansk døbefont (s. 5722). Foto Arnold Mik
kelsen 2019. – Romanesque font.
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Fig. 40. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 5724). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Chancel crucifix, c. 1500.

tene i Melby, Ejlby, Særslev og for så vidt også
Bogense Kirke (s. 2153).51 Ligesom sidstnævnte
er Orefonten dog betydeligt mere irregulært
udhugget, og den er nok snarere at opfatte som
en forenklet, givetvis lokalt udført variant over
Djurslandstypen, der oprindeligt har haft udelukkende malede dekorationer.
Dåbsfad (fig. 38), 1500-tallet. Et Nürnbergfad,
42 cm i diameter, med den velkendte, drevne

fremstilling af Bebudelsen i bunden. Denne omkranses af en udpudset indskrift af majuskler og
en smal bort af stemplede fiskeblærer, der gentages på fanen uden om en ring af stemplede småfugle. Her ses også to indgraverede våbenskjolde
for Sparre og Grubbe med initialerne »FKS« og
»FOM«. Initialerne lader sig ikke opløse helt tilfredsstillende, men førstnævnte kan muligvis være
fru Karen Sparre (†1626), der førte netop Sparre
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og Grubbe-våbenerne. Hun har imidlertid ikke
forbindelse til Oreegnen. Trods usikkerheden om
initialerne, må det lægges til grund, at fadet har
været i sekulær brug, før det blev dåbsfad.
Dåbskande, anskaffet 1892.18 En 32 cm høj, sort
porcelænskande med guldkors på korpus, der er
anskaffet fra Bing & Grøndal. Kanden er almin-

Fig. 41. Herme forestillende Troen. Detalje af prædi
kestolen (s. 5725). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Herm representing Faith.

deligt forekommende og kendes fra eksempelvis
nabokirken i Skovby (s. 5670).
Korbuekrucifiks (fig. 40), o. 1500. Figuren er 107
cm høj og hænger udspændt i de vandrette arme
og overlagte fødder. På hovedet er en flettet krone, både øjne og mund er lukkede, og hovedet
er sænket mod højre skulder, hvorpå en hårlok
hænger. Hænderne er krummet om naglerne,
den udmagrede brystkasse har fremtrædende ribben, der danner en kileform over den kraftige
navle, og i siden er et gabende sår. Lændeklædet er viklet om hofterne med side- og midtsnip.
Selve korset, 179×140 cm, er udformet som et
livstræ med stiliserede, medaljonlignende blade
langs stamme og korsarme. I korsskæringen er en
glorieskive. Korsenderne er udført som rektangulære fyldinger.
Krucifikset står i dets oprindelige bemaling, der
blev afdækket, konserveret og opmalet af Bent Jacobsen 1997.24 Kristus er malet i en lys karnation
med blodstænk fra sine sår, mørkebrunt hår, grøn
krone og forgyldt lændeklæde. Korset er malet
lysere brunt med forgyldt kant og glorieskive,
hvorpå er malet et rødt hjulkors. Korstræets blade
står i grønt med rød midte, mens korsenderne
har blå fyldingsprofil, rød bund og fremstillinger
af evangelistsymbolerne i guld.
På korsstammen og den nedre korsende ses
afdækningsprøver fra Bent Jacobsens konservering 1997. Disse dokumenterer de tre sekundære bemalinger. Ældst er en justering af den
gamle staffering til en lysere og mere rødlig
karnation, mørkegrønt kors med hvide og røde
endemedaljoner. Siden blev det forandret til en
svagt rosa hudfarve, kors i mørk okker med sort
kant og korsender i cinnoberrødt, måske med
malede evangelistsymboler. Den yngste staffering havde rødtonet hudfarve, rødbrunt hår og
mørkegrøn tornekrone, forgyldt lændeklæde og
brunt kors.
Skildringen af den flettede tornekrone, hårlokken ved skulderen og de fremtrædende ribben
over den slanke talje er typisk for tiden o. 1500 og
kan sammenlignes med eksempelvis korbuekrucifikset i Skt. Nikolaj Kirke, Middelfart (s. 2308).
Krucifikset var 1860 opsat i kirkens vestende,41
men hænger nu på skibets nordvæg.
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Fig. 42. Prædikestol skænket af Laurids Lindenov og hustru Anne Friis 1620/35 (s.
5725). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Pulpit donated by Laurids Lindenov and wife
Anne Friis, 1620-35.

Prædikestol (fig. 42), skænket af Laurids Lindenov og Anne Friis 1620/35, men ombygget o.
1821. Kurven er tresidet med brede, rektangulære
fyldingsfag adskilt af hjørnehermer med beslagværk på søjledelen. Af disse er de ydre kun rudimentært udskårne, den sydligste som en langskægget mand, mens de tre midterste hermer er
skåret som personifikationer af Mådeholdet med
sin kalk, Troen med korset og Håbet med en falk
på hånden. Postamentet har profilerede fyldinger,
der adskilles af udskårne vrængemasker, mens de
slanke frisefelter adskilles af udskårne englehove-

Danmarks Kirker, Odense

der. Kurven afsluttes foroven og forneden af dekorative kronlister udsmykket med reliefskårne
borter, herunder en omvendt jonisk æggestavsbort og en beslagværksbort. Stolen hviler på en
sekskantet stolpe, hvis sider prydes af langstrakte
romber. Opgangen er fra 1930 og har et brystværn med en enkelt fylding flankeret af smalle
reliefskårne ornamentfelter og en rektangulær
mægler udsmykket med smalle felter af vaseled
og af en dekorativ topknop. Den erstattede en
ældre, muret †opgang, der ikke havde et gelænder.25
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Stolen står i en broget staffering af blommefarvede fyldingsfelter og detaljer i lys okker, rød
og violet samt marmorerede kronlister. Begge
genfindes på altertavlen (s. 5713), og mens marmoreringen derfor må stamme fra 1793, er den
brogede staffering formentlig fra 1955. I felterne
er med guldfraktur på sort bund skrevet: »Salige
ere de, som høre/ Guds Ord,/ og bevare det.«;
dette kan givetvis føres tilbage til istandsættelsen
1930 (jf. ndf.).
Stolen blev repareret og kraftigt ombygget
under kirkens istandsættelse o. 1821.25 På dette
tidspunkt lod man borthugge de reliefskårne og
kartoucheindrammede våbener for Sidsel Lunge,
Laurids Lindenov og Anne Friis med initialerne
»CL«, »LL« og »AF«, som Søren Abildgaard beskrev og aftegnede ved sit besøg i kirken 1762.52
Herefter blev ovale træplader sat i felterne (jf.
fig. 23). Da Chr. Axel Jensen undersøgte stolen
o. 1910, kunne han fortsat skimte et enkelt »L« i
andet fags felt, mens han i det tredje så konturerne af et adelsvåben i en kartouche samt bogstaverne »AF«.50 Man ønskede herefter at føre stolen
tilbage til sin ‘oprindelige skikkelse’,18 og under
kirkens istandsættelse 1930 blev de ovale tavler
aftaget og nye firkantede plader indsat i stedet,
ligesom den lyse egetræsådring blev fjernet.53
Selvom stolen er omtrent samtidig med altertavlen, afviger deres hermer og englehoveder så
meget fra hinanden i udførelse, at de to inventarstykker næppe er udført i samme værksted.
†Prædikestol, nævnt 1589 som en lektorieprædikestol opsat foran triumfbuen.4 Den aftegner
sig fortsat i kirkerummet i kraft af den behugning
af triumfbuen, der har givet tilstrækkelig frihøjde
til opgangen (fig. 22).
Stolestader (jf. fig. 24), 1620/35, men kraftigt
ombygget ved kirkens hovedistandsættelser o.
1821 og 1930.24 Deres gavle er af fyr og udført
som en bred planke med udsavet vaseprofil under et trekantet topstykke. Centralt på gavlen er
monteret en dorisk pilaster på et bosseprydet
postament, der bærer en bredere ornamentreliefprydet frise. Sidstnævnte er sammen med topstykket tilføjet 1930, da gavlene blev forhøjede.
Mod midtergangen understøttes bænken af en
udsavet fod med profileret front, der formentlig

er tilføjet ved stolenes ombygning o. 1821, hvor
også sæderne blev forandrede. Ryglænene skråner let og har vandrette profiler ved kanterne og
på midten. Stolene står i en overvejende lysegrå
bemaling, gavlenes bund er støvet blå, og der er
detaljer i vinrødt og guld. De stod 1862 i perlefarve, men blev egetræsådrede 1865, da inventaret
blev genopsat i kirken efter krigen (jf. s. 5712).33
1886 fik stolene en lidt lysere ådring.33
De ældste dele af stolene, primært gavlenes pi
lastre, hidrører formentlig fra de stole, Laurids
Lindenov til Oregaard og hustru Anne Friis lod
indrette på et tidspunkt mellem 1620 og 1635.
Disse kendes alene fra Søren Abildgaards oplysning 1762,54 at der på stolene nedenfor †herskabsstol nr. 2 (jf. ndf.) sås de samme våbenskjolde som
på prædikestolen, nemlig Lunges, Lindenovs og
Friis’, samt yderligere Sehesteds, Rosenkrantz’ og

Fig. 43. Pengeblok fra 1500-tallet, formentlig ombygget af et skab til opbevaring af messeudstyr (s. 5728).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Money box, 1500s, a
converted sacrament cabinet.
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Bjørns. Stolene bar altså de seks våbener for Laurids Lindenov og hans to hustruer, Sidsel Lunge
(†1614) og Anne Friis, og de må derfor være indrettet samtidig med altertavlen og prædikestolen
(s. 5713 og 5676).55 Ifølge en oplysning fra 1819
var kvindestolene i skibets nordside udført som
deciderede bænke uden ryglæn, hvilket blev anset
for en mangel, og stolene blev følgelig ombygget
ved kirkens istandsættelse o. 1821.25 Frem til 1930
var stolegavlene rektangulære og lavere end nu,
idet de afsluttedes med en gesims lige over pilasteren (jf. fig. 23). De to forreste stole havde tidligere
låger, hvis hængsler endnu ses på gavlene.
†Stolestader, (sen-)middelalderlige.56 To 8 cm
tykke og 32 cm brede egeplanker med udskårne
segmenterede bueslag blev konstateret 1910 af
arkitekt Mogens Clemmensen. Den ene af plankerne var 587 cm lang og bladet i den ene ende,
hvorfor den oprindeligt har været endnu længere. Frem til kirkens istandsættelse 1930, hvor
plankerne tilsyneladende blev kasseret, var de
indbygget i stolestaderne og tjente som understøtning af sæderne, idet plankerne dels hvilede
på skibets murværk dels på træklodser.56
Mogens Clemmensen antog på grund af tapog naglehullerne, at der var tale om tømmer fra
en træbygning, men arkitekt S. A. Claudi-Hansen
pegede 1912 på, at plankernes sarg og udskårne
fladbuer svarer til de bevarede rester af vægbænke
fra Vester Tørslev Kirke (Randers Amt) og Ravsted Kirke i Sønderjylland, 57 der begge steder er
bevarede, fordi de lange planker også der blev
genanvendt under opførelsen af nye stolestader.
De middelalderlige vægbænke kendetegnes almindeligvis ved, at fronten under sædet var udskåret med arkader og ofte havde ben skåret i
separate træstykker og monteret i svalehaleudskæringer, således at de bevarede planker blot har
segmenter af bueslag ligesom Ores.58
Præste- og degnestole, nævnt 1923 som lukkede
stole i koret, der skulle fjernes.26
†Herskabsstole. 1) Indrettet 1620/35 af Laurids
Lindenov og Anne Friis. Stolene kendes kun fra
Søren Abildgaards noter fra hans besøg i kirken
1762, hvori våbenskjoldene er aftegnet, og det
oplyses, at stolene var placeret forrest i stolerækkerne.54
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Fig. 44. Klingpung, o. 1800 (s. 5728). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Offertory, c. 1800.

2) Indrettet o. 1675 af Erik Banner til Oregaard
og hustru Kirsten Lindenov med deres våbener
og initialer på gavlene. Ifølge Søren Abildgaards
notat fra 1762 var de indrettet lige bag Laurids
Lindenovs og Anne Friis’ herskabsstole.54
Seks løse stole fra 1900-tallets første halvdel har
slanke ben, ryglæn af koblede, slanke tremmer og
sæde betrukket med cognacfarvet læder. Opstillet
i koret.
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To bænke (jf. fig. 45), o. 1910, er udført i skønvirkestil med ben udformet som middelalderlige,
kvadratiske søjler med sokkel og kapitæl og en
slank gavl, der afsluttes foroven af en udskåret,
kvadratisk roset. Opstillet i våbenhuset. †Bænke
er nævnt 1819 som værende til børnene.25
Pengeblok (fig. 43), 1500-tallet, 45×36,5 cm, 98
cm høj. Den er hugget af en egeblok og omvundet af tre lodrette samt seks vandrette pånittede jernbånd. Blokkens ene side er udført som
en hængslet låge, der har bevaret en ældre lås. På
oversiden er et lille jernbeslag med pengerille.
Dets størrelse tyder på, at blokken er ombygget
af et skab til opbevaring af messeudstyr. Opstillet
ved kirkedøren.
Pengebøsse, o. 1850, af tin, oval, 9×14 cm, 15 cm
høj, gråmalet. Tilsvarende pengebøsser kendes fra

hele landet, blandt andet i Skovby Kirke (s. 5676).
Opsat ved kirkedøren.
†Pengetavle, nævnt 1726 som ‘gammel og slet’.10
Klingpung (fig. 44), o. 1800. Pungen er udført
af rødt fløjl og både afsluttes og kantes af guldtresser. Den er monteret på et messinghoved, 12
cm i diameter, med fatning til det 95 cm lange,
drejede skaft i mørk lakering. Opsat i koret på
triumfvæggens vestside.
Dørfløje. Udvendig. O. 1900, en rundbuet fløj af
lodret stillede planker, der på ydersiden er påslået
profilbrædder i et sparremønster. Oprindeligt
håndtag af smedejern med stalddørsgreb på indersiden. Fløjen, der står i gråt på indersiden og
rødt på ydersiden, er sat i våbenhusdøren.
Indvendig (fig. 45), o. 1900-10, en rundbuet dob
beltfløj med hver tre bræddefyldinger, oprindeligt

Fig. 45. Dørfløj mellem våbenhus og skib (s. 5728). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Door leaf between the porch and nave.
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låsebeslag og håndtag. Fløjen er indsat i en dørindfatning med et profileret tandsnit og spinkle
topspir, der peger mod en datering omtrent samtidig med salmenummertavlerne (s. 5729).
†Herskabspulpitur, nævnt 1774 som indrettet
‘længere nede i Kirken’,59 hvilket at dømme efter
dets omtale i 1814-inventariet henviser til skibets vestende.25 Pulpituret blev formentlig fjernet
som led i kirkens hovedistandsættelse o. 1821. 60
Orgel (jf. fig. 22) 1879, med seks stemmer, ét
manual. Bygget til kapellet på Assistens Kirkegård, København af Knud Olsen, København og
anskaffet til Ore Kirke 1914. Disposition (C-f3):
Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod,
Fugara 8 Fod, Oktav 4 Fod, Oktav 2 Fod. Repareret 1927.26 1950 omdisponeret og udvidet
til syv stemmer af I. Starup & Søn, København;
Fugara 8' blev erstattet af Quintatøn 8' og Scharff
2 Kor blev tilføjet. 2000 restaureret af P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri, Rødekro og Ølstykke, hvorved Fugara 8’ blev rekonstrueret.61
Opstillet på forhøjning i vest med østvendt facade og sydvendt spillebord.
Salmenummertavler (fig. 46), 1907,50 af eg, 107×
53 cm udført i en middelalderinspireret skønvirkestil med fire rækker til skydenumre under to
overskrifter, henholdsvis »Før Prædiken« og »Efter
Prædiken« skrevet med reliefmajuskler.Tavlen deles lodret af en dekorativ bort, således at der i hver
række kan indskydes et salmenummer fra både
venstre og højre.Tavlens gesims har tandsnit og to
pyntespir, der modsvares af hængestykker under
den. Fire †salmenummertavler er nævnt 1819.25
Lysekroner (jf. fig. 24), anskaffet 1962, en Engesvangkrone med 2×7 s-svungne arme samt
en Brudagerkrone med 1×7 s-svungne arme,
begge hængt fra en balusterstamme med hængekugle, hvorpå der er indgraveret »Ore Kirke
1962«. Kronerne er fremstillet af kunstsmed Otto
Frandsen, Odense.24
Fire lampetter, o. 1962, fremstillet af kunstsmed
Otto Frandsen, Odense.24 Såkaldte »Odenselampetter«, af messing med to lyseskåle. Samme lampet er opsat i Skovby Kirke (s. 5678) og Vor Frue
Kirke, Odense.
Kirkeskib (fig. 47), 1919, bygget af skibstømrer
Breechling og skænket af fru Nyholm Sørensen,
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Fig. 46. Salmenummertavle, 1907 (s. 5729). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Hymn number board, c. 1890.

til minde om hendes ægtemand, Nyholm Sørensen, der havde været forpagter på Øregård.28 En
tremastet fuldrigger ved navn »Haabet«, 100 cm
lang, 95 cm høj. Skibet er malet sort med brunt
skrog og detaljer i guld. Ophængt i gjordbuen
mellem skibets to hvælv.
To †ligbårer er nævnt 1718 som gamle og ganske ubrugelige.10 1820 var der blot en enkelt båre
i kirken, som skulle både forandres og males.25
Klokke, støbt 1862 af M. P. Allerup ved omsmeltning af en ældre †klokke (jf. ndf.); 86 cm i
diameter. Ringningen blev automatiseret 1973.24
Om halsen løber indskriften »Omstøbt af M. P.
Allerup Odense 1872« mellem en mæanderbort
og nedhængende akantusblade.
†Klokke, nævnt 1589.4 Dens aksel var nedslidt
1718,10 og hele klokken blev 1822 skønnet ubrugelig og skulle omstøbes eller repareres.25
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Fig. 47. Kirkeskibet »Martha« (s. 5729). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The votive
ship ‘Martha’.

GRAVMINDER
Kirkens antikvariske gravminder omfatter fem gravsten fra tiden mellem 1650 og 1700-tallets slutning,
herunder et gravtræ fra 1688 og sognepræst Ernst
Günther Helms meget velbevarede skriftsten fra 1715.
Ved kirkens hovedistandsættelse o. 1821 blev Erik
Banners †gravkapel, en †gravkrypt og en muret †begravelse sløjfet.

Gravsten. 1) (Fig. 49), o. 1654, over Hans Andersøn vdi Slodsstrvp (Slodstrup), † , og hustru
Anne Tommesdater, †9. maj 1654
Grå kalksten, 172×122 cm. Personalia er anført
med indhuggede versaler i et skriftfelt midt på
stenen. Over dette er hugget et relief af et bevinget kranium med krydsede knogler og et timeglas mellem de øvre hjørnemedaljoner, hvori
ses evangelistsymboler for »S. Mathævs« og »S.
Marcvs«. Under skriftfeltet er tilsvarende hjørnemedaljoner for »S. Lvcas« og »S. Iohanis« og
mellem dem to skjolde med Hans Andersens og
Fig. 48. Gravtræ, nr. 3, 1688 over »HES« (s. 5731). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Wooden floor slab, no. 3, 1688
for ‘HES’.
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Anne Thomasdatters initialer, »HAS« og »ATD«;
sidstnævnte skjold rummer også et Jesusmonogram. Stenen er opsat ved korets nordvæg.
2) (Fig. 50), 1656, over Iens Æskildsen Rask,
forhenværende foged på Oregård, †1656, i hans
alders 82. år.
Rød kalksten, 112×78 cm. Skriftsten med personalia i indhuggede versaler afsluttet med »De
retferdige sielle er vdi Gvds haand hvor ingen
pinne skal rørre dennem ved døden v(…) lifvet
begynde igen troer syndernis forladelse legomens
opstandelse og det øvige lif. Amen. Cap. 4«.62 I
hjørnerne er medaljoner med evangelistsymboler; foroven for Mattæus og Markus, forneden for
Lukas og Johannes. Opsat på nordkapellets nordvæg under vinduet.
3) (Fig. 48), 1688, over »HES«. Gravtræ af eg,
104×43 cm, med initialer, årstal og et Jesusmo-

Fig. 50. Gravsten nr. 2, 1656, over Jens Æskildsen Rask
(s. 5731). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gravestone no.
2, 1656, for Jens Æskildsen Rask.

Fig. 49. Gravsten nr. 1, o. 1654, over Hans Andersen
og hustru Anne Thomasdatter (s. 5730). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Gravestone no. 1, c. 1654, for Hans
Andersen and his wife Anne Thomasdatter.

nogram skåret i sortmalede versaler. I hjørnerne
er skåret dekorative naglelignende ornamenter.
Opsat på nordkapellets nordvæg.
4) (Fig. 51), o. 1715, over sognepræst Ernst
Günther Helm, *1638 i Sønderborg, †1715 i
hans alders 76 år, 6 måneder og 17 dage, med hustru Anna Gjødesdaatter, *1633 i Agernæs Præstegård, † .63
Rød kalksten, 164×90 cm. Et epitafium med
indskrift i versaler (navne kursiverede) i 28 forsænkede bånd, der afsluttes med verset »Admonitio ad posteros (dvs. formaning til efterkommerne)/ Kast ey vor levning op, men lad i jorden
blifve/ den usle ormemad indtil Gud vil indlifve/
vor uforkrænklig siæl i et forklaret liv/ i ævig
fryd at bo foruden strid og kif« samt den latinske
indskrift: »Post mortem vermis post vermem foe
tor et horror/ sic in non hominem vertitur omnis homo/ tempore cunctabrevi tollentur turbida
quæ quæ/ sors inimica fugit ne sit in urbe dei/
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da placidam reqviem pulvis de pulvere tandem/
alma dei virtus suscitet ossa mea.« (Efter døden
ormen, efter ormen modbydelighed og rædsel,
således forvandles et menneske til et ikke-menneske. På kort tid opløses alt det forvirrede, den
fjendtlige skæbne flygter for ikke at være i Guds
by. Støv, skænk en behagelig hvile. Af støvet skal
Guds milde dyd til sidst opvække mine ben). I
hjørnerne er medaljoner med detaljeret udhuggede englehoveder. Mellem de nedre er et relief
af et kranium på korslagte knogler, og med slanger kommende ud af øjenhulerne. Over indskriften ses krydsede palmeblade under en krone og
en randskrift i versaler: »Corona Justitiæ 2 Tim.

Fig. 52. Gravsten nr. 5, 1785, over Grevskabet Gyldensteens forvalter Johannes Akselsen Hvid (s. 5732). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Gravestone no. 5, 1785, for
Gyldensteen manor’s steward, Johannes Akselsen Hvid.

Fig. 51. Gravsten nr. 4, over sognepræst Ernst Günther
Helm (s. 5731). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gravestone no. 4, for parish vicar Ernst Günther Helm.

4« (Retfærdighedens sejrskrans, 2 Tim. 4,8). Opsat på nordkapellets nordvæg.
5) (Fig. 52), 1785, over forvalter udi Grevskabet
Gyldensteen, Johannes Axcelsen Hwyd (Johannes Akselsen Hvid), *6. nov. 1733 på Glorup, †17.
dec. 1785 på Oregård.
Grå kalksten, 176×120 cm. En skriftsten med
personalia i indhuggede versaler (navne kursiverede), der afsluttes med »Kom i Egteskab Den
15ten Marty 1765 Med Iomfrue Iware Petrine
Lauritz Daatter. Der Nu Som Enke med 2de
Dybsorgende Sønner Af Een Kierlig Mand Og
Fader Efterlever Han I Troen Og Haabet Døde
Salig. Til En Forventende Gledelig Og ærefuld
Opstandelse Til Det Evige Liv.« I hjørnerne er
hugget kartoucher med et planterelief. Opsat ved
korets nordvæg.
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Mindetavle (fig. 53), 1867, over dragon Peter
Olsen, 6. dragonregiment, »falden ved SANKELMARK den 6te Februar 1864 i Kamp for
Fædrelandet«, skænket af generalløjtnant Steinmann. En rundbuet marmortavle, 62×42 cm,
med personalia i indhugget og forgyldt antikva
og versaler afsluttet af en henvisning til Joh. 15,13
(»Større kærlighed har ingen end den at sætte sit
liv til for sine venner.«). Indmuret i det blændede,
vindue i skibets nordvæg (s. 5697), der er malet
som en gul ramme om tavlen.
†Gravkapel, indrettet o. 1675 af Erik Banner
til Oregaard (ejer 1672-87). Kapellet er omtalt i
præsteindberetningen 1755 som indrettet i nordkapellet og afskilt fra kirken.64 1810 kaldes det for
en ‘åben begravelse’, hvori der fortsat blot stod en
enkelt kiste, nemlig Erik Banners.25 På dette tidspunkt ønskede man at sløjfe gravkapellet, hvilket
må være gennemført under kirkens istandsættelse
1821.
†Kiste, o. 1687, over Erik Banner til Oregaard,
†1687. Kistens nærmere udseende kendes ikke,
men kistepladens ordlyd blev publiceret 1760:
»Her hviler hr. Erich Banner til Øregaard, fød den 5te
October 1618, af de gieveste Adel i Riget, igienfød
som de veste Christne i Verden, opfød med de Adelste i Landet, blant hvilke han var med de Ypperste og
Ældste; I sig og sine forfædre var 1017, da Tim Banner
af denne Stamme den første ved Dyd og drabelige
Gierninger i Krigen, blev adlet af Kong KNUD den
store. Paa Sorøe Academie lagde han den første g faste
Grundvold til Gudsfrygt og adelige Øveser: I Kong
CHRISTIAN IV. Hoff fik han først Adgang til Kongelig Naade, Frankerig og Holland var hans ReyseZirkel til megen forfarenhed. I Kong FRIDERICH
III. Tiid banedes ham en stor Vey til forfremmelse,
som Hoff-Junker, Cornet, Lieutnant, Ritmester, Amtmand paa Holbek, og Gen. Krigs-Commiss. I Norge;
Imidlertid Kong Christian V. Tiid fandt han en alfar
Naade-Vey til Ære og Belønning, og blev den første
af den Danske Adel, Ridder af Dannebrog, JustitRaad og Stifts-Amtmand i Fyen, og da glædes i 6. Aars
Ægteskab med Jomfrue Sophie Lindenow. Derefter
Geheime-Raad og Stift-Amtmand på Aggershuus, og
omsider hædret med en frivillig Rolighed, og med en
aarlig og anseelig Vederlag benaadet for sin ærlige og
troe Tieneste. Saa løb hans Liv i den Treenige Guds
Naade i tre store Kongers store Yndest, indtil en salig
Død 1687, den 19 August, kronede ham med Ære, og
lod hans Aske her blive liggende, efterkommende til
Dyds og Troskabs Minde.«65
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Fig. 53. Mindetavle over menig Peter Olsen, 1867 (s.
5733). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Memorial plaque
for Private Peter Olsen, 1867.

†Gravkrypt, nævnt o. 1810 som en ‘stor begravelse under kirken’ og 1813 som ‘en hvælving under
kirkegulvet’.18 Dens nærmere placering kendes
ikke, ligesom det ikke vides, hvem der ejede eller
henstod i den. Blot er det oplyst o. 1810, at der i
begravelsen under jorden stod ‘en del kister’, og
at deres indskrifter tydede på, at de kom fra familier, der var enten uddøde eller ikke længere boede i Danmark.66 Derfor skønnedes det formålsløst at opsøge en eventuel ejer af krypten, og den
blev nedlagt under kirkens istandsættelse o. 1821.
†Åben muret begravelse, nævnt o. 1810 som værende hvælvet.25 I begravelsen ‘ligger en præst’,
hvilket indikerer, at der er tale om præsternes
begravelse. Denne var ifølge Vedel-Simonsen ind
rettet under nordkapellet og blev sløjfet kort efter 1805.67 Kisterne blev da begravet i en »lang
Grav, … tæt indenfor Kirkegaardsmuren på høire
Side langs hen mod Muren i Sydvest for Taarnet«.
Mindekrans, 1932, over N. P. Nielsen. En forsølvet bøgekrans med skjold, hvorpå der med skriveskrift er indgraveret »N. P. Nielsen/ Sognepræst i
Ore 1906-1919./ Fra Menigheden i Ore/ 19. Juli
1932«. I en samtidig ramme på skibets sydvæg.
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Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt
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tegnelser).
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ORE CHURCH
Ore Church is apparently first mentioned in
1491, when its vicar participated in the parish
meeting at Brenderup. In 1589, the parish consisted of 45 farms and was therefore amongst
the most populated parishes in the district. The
benefice was quite modest and no dwelling was
associated with it. This problem was solved in
1626, when the church became a chapel of ease
to Brenderup, a relationship that was maintained
until modern times.
According to Bishop Jacob Madsen, the church
was privately owned in 1589. In 1676, Didrik
Schult of Findstrup and Christiansdal acquired
the churches at both Ore and Brenderup. After
this, these churches could only be sold together with the manor. Nevertheless, in 1716 Ore
Church was sold to Christian Carl von Gabel of
Oregård. In 1719, the manor was integrated into
the newly-created manor of Gyldensteen, which
thereby also acquired ownership of the church.
This relationship was maintained until the transition to freehold on 1 January 1913.
Building. The church is a Gothic brick building,
which was extended on a number of occasions
during the Late Middle Ages. The chronological sequence of the building cannot, however,
be definitely determined. But probably first the
nave was raised in height, after which the chancel
was extended in the east. The chancel was further extended to the west, before a ‘stilt tower’
was erected above the west gable. A porch was
constructed on the south side and a chapel came
to be located on the north side of the church. All
this work was undertaken during the 1400s and
at the beginning of the 1500s.
Furnishings. The earliest item inside the church
is the Romanesque font, which is variant of the
‘Djursland type’ on Funen. The only other medieval object is the chancel crucifix from c. 1500.
The post-Reformation church interior is mainly

known from Bishop Jacob Madsen, who wrote in
1589 that †the altarpiece was a late medieval cabinet altarpiece with a depiction of Anna, Mary
and the Christ Child. There was also a †side altar
in the chancel, on which was a †sculpture of the
Virgin Mary, which the bishop ordered to be removed. The font was also located in the chancel,
and in front of this there was a †rood screen pulpit on the wall above the chancel arch.
The preserved altar candlesticks were made
in the late 1500s, like the Nuremberg baptismal
bowl, which was placed in the church later on.
The money box probably also dates to the 1500s
and, based upon its size, is a converted sacrament
cabinet.
The altarpiece and pulpit were donated by
Laurids Lindenov and Anne Friis of Oregård, and
are associated with the couple’s refurbishment of
the church between 1620 and 1635. This also included new †pews and a †seat for the local aristocrats.
A partially preserved altar painting depicting the
Crucifixion was produced by Frederik Poulsen
Dahlin in 1793 and is the only known preserved
work by him. Like Gyldensteen’s other churches,
Ore was given a major restoration around 1821 at
the behest of church owner Constance Gyldensteen. However, only Bonne Rasmussen Bonnesen’s altar set is preserved from this time. The
altar painting is an anonymous Crucifixion painting, which may have been acquired when work
was undertaken on the altarpiece in 1854.
In 1930, the church was given a major restoration, which included the restoration of the pew
ends and panels near the entrance, alteration of
the steps to the pulpit, and painting of the altarpiece.The chandeliers and lamp were acquired in
1962 and were made by Otto Frandsen, Odense.
The furnishings are in a colour scheme originating from conservator Ernst Trier’s scheme
associated with the 1950 restoration, with light
grey pews and altar rail, which is supplemented
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by the multi-coloured painting of the altarpiece
and pulpit of 1993.
Sepulchral monuments. The church’s antiquarian
sepulchral monuments consist of five gravestones
dating to between 1650 and the end of the 1700s,

including a wooden floor slab from 1688 and
parish vicar Ernst Günther Helm’s very well-preserved memorial stone from 1715. During the
major restoration of the church around 1821,
Erik Banner’s †chapel, a †crypt and a walled
†burial were all removed.
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the south.

GULDBJERG KIRKE
SKOVBY HERRED
Landsbyen og kirken er omtalt 1469 da »Bertel Præst til
Gwlbergh« sammen med andre af egnens sognepræst
er vidnede på Skovby Herredsting.1 Siden er kirken
nævnt 1498, i forbindelse med at Jesper Daa gjorde
krav på en jord, der lå op mod »Guldtbierg kyrcke«.2
Under landehjælpen 1524-26 gav kirken, som alle her
redets øvrige kirker, 15 mark.3 1590 var der blot 12
tiendeydere i sognet, som derved var et af de mindst
befolkede i herredet.4
Anneksforhold. Eftersom ovennævnte Bertel Præst
endnu 1493 var sognepræst for Guldbjerg,5 og Nørre
Sandagers sognepræst er nævnt så sent som 1496,6
blev sidstnævnte utvivlsomt først gjort til annekskirke
for Guldbjerg i 1500-tallet. Mest sandsynligt skete det
som en del af omorganiseringen af kirkernes øko
nomi efter reformationen 1536. Denne formodning
understøttes af, at der endnu 1570 stod en præstegård
ved Nørre Sandager, og Guldbjergpræsten rådede
derved over to boliger.7 Begge var dog i så dårlig
stand, at de ikke længere kunne bruges som bolig, og
i stedet fik præsten tilladelse til at bosætte sig i den

‘kirkegård’ i Kolshave, der tilhørte Guldbjerg Kirke;
kirken skulle fortsat nyde landgildet, mens sognepræ
sten beholdt det, der hørte til de to gamle præste
gårde.8
Ejerforhold. Kronens patronatsret til kirken er omtalt
1664,9 og først 1696 fik Martin Conrath Biermann
von Ehrenschild til Gyldensteen (da kaldet Enggård)
skøde på såvel denne som Nørre Sandager Kirke.10
Von Ehrenschild erhvervede samtidig Guldbjergs land
gilde, der omfattede 33 tønder, 7 skæpper og 2 fjerding
hartkorn.11 Kirken lå til Gyldensteen frem til overgan
gen til selveje 1. april 1914.12
Helligkilde. På Reveldrup Mark var en sundhedskilde
kaldet Snogs Kilde, som besøgtes af de syge ved Sankt
Hans.13 Her fandtes også to hedenske begravelser og
en stor sten med to jernkiler.
Sagn. Om kirken fortælles det, at da den skulle byg
ges, ville man opføre den et andet sted, men en klog
mand foreslog at koble to stude sammen en aftenstund,
og der, hvor de lagde sig til at hvile, skulle kirken op
føres; jf. også Ore Kirke (s. 5695).14
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Fig. 2. Guldbjerg Kirke set fra luften. Foto Valborg Nielsen 1939. I KB. – Guldbjerg Church seen from the air.

Guldbjerg Sogn ligger sydøst for Bogense og om
gives af Nørre Sandager, Ejlby, Særslev, Hårslev og
Skovby sogne. Det omfatter et antal mindre be

byggelser, navnlig Guldbjerg, Kolshave, Nordskov
og Smidstrup. Kirken ligger i det langstrakte sogns
midte, nærmere bestemt på en lille bakke ca. 200
m vest for Guldbjerg. Den omgives af marker på
alle sider, men er afgrænset fra disse af gamle, tæt
plantede træer, der kun åbner sig mod syd, hvor
en smal jordvej leder ud til Guldbjergvej.
Kirken er rejst sydligst på den lille kirkegård, der
efter en udvidelse mod nord o. 1865 orienterer sig
i nord-sydgående retning. Kirkegården var 1813
indrettet med gravsteder anlagt efter landsbyerne.
Den hegnes af et lavt, overvejende græsbeplantet
kampestensdige. Dette har gammel hævd, idet bi
skop Jacob Madsen 1590 beretter, at kirkegårdsmu
ren var udført af »tegel muret paa Camp«.15 1696
var den østre del af diget ‘ganske borte’.16
Indgange. Kirkens hovedindgang (fig. 4) er en
middelalderlig portal med køreport og fodgæn
Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af M. Bondesen
1796. Tegnet af Freerk Oldenburger 2020. – Cadastral
map.
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Fig. 4. Kirkegårdens hovedindgang (s. 5740). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
main entrance to the churchyard.

gerlåge af hvidpudsede munkesten og røde vin
getegl rejst syd for skibet. To tilsvarende, middel
alderlige fodgængerporte (fig. 5 og 44) er opført
i det østre og vestre dige, mens en nyere køre
port med dobbelte stakitlåger af grønmalet træ er
etableret i kirkegårdens nordøstre hjørne. 1631
manglede der †kirkeriste ved to af indgangene,17
og 1696 skulle ‘kirkeporten’ samt den søndre lå
ge repareres; dette skal vel forstås sådan, at man
opfattede den østre fodgængerlåge i landsbyens
retning som ‘kirkeporten’.16 Lågerne var 1722-23
borte i både hovedindgangen og den østre port,
mens lågen blot var løs i vestporten.17 Stakitlå
gerne for hovedporten måtte fornys 1848.18
†Beplantning. 1813 blev kirkegården beplantet
med bævreasp, hvoraf nogle stykker var gået ud
året efter.19 1823 var kirkegården blevet plane
ret, men lignede en ‘Ørken’, da planterne ikke
ville gro i sandjorden (jf. også fig. 41).20 Dette
forblev en udfordring igennem hele årtiet, indtil
kirkegården endelig 1831 omtales som ‘planeret,
beplantet og godt vedligeholdt’.20
Bygninger. Et kombineret toilet- og material
hus er 1924 bygget ved den østre fodgængerport
umiddelbart uden for diget.21 Det er opført af
hvidpudsede teglsten med tag af røde vingetegl
og fladbuede døre. Huset er tegnet af kongelig
bygningsinspektør Knud Lehn Petersen.12

Danmarks Kirker, Odense

†Bygninger. En kirkelade var 1590 i meget dår
lig stand.15 Denne har muligvis ikke ligget på
selve kirkegården, men på præstegårdens grund,
hvor man 1922 stødte på et fundament af mun
kesten.22

Fig. 5. Vestre kirkegårdsindgang (s. 5741). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – The western entrance to the churchyard.

362

5742

SKOVBY HERRED

Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the south-east.

BYGNING
Kirken er en tidlig gotisk teglstensbygning, der efter
opførelsen er blevet udvidet flere gange. Bygningshi
storiens kronologi kan fastlås med nogen sikkerhed.
Først er skibet blevet forlænget imod vest, hvorefter
en tårnoverdel blev rejst over vestforlængelsen. Der
næst er koret nedrevet og et nyt opført, som omdan
nede bygningen til et langhus. Et våbenhus er endvi
dere kommet til ud for syddøren. Alle disse arbejder
er givetvis udført i løbet af 1400-tallet og 1500-tallets
begyndelse. I 1800-tallets første tiår er der tilføjet et
materialhus ved korets østgavl. Orienteringen afviger
en smule mod syd.

Den sengotiske kirke var før udvidelserne gan
ske lille. Det oprindelige †kor er forsvundet, men
skibet har kun haft en længde på ca. 9,5 m, hvor
til det givetvis smallere kor har sluttet sig i øst.
Bygningens datering er usikker, men den hører
formentlig hjemme i 1300-tallet eller 1200-tal

lets slutning (s. 5744). Den datering hviler dog
kun på den bevarede syddørs karakteristiske ud
formning, hvilket gør grundlaget for dateringen
ganske spinkelt.
Grundplanen var, som sagt, med al sandsynlig
hed oprindeligt den traditionelt romanske. Ski
bets langmure er omtrent én meter tykke, mens
de bevarede dele af østmuren måler ca. 1,2 m i
tykkelsen.
Materiale og teknik. Murene er bygget i munke
sten i munkeforbandt, opført over en profileret
kvaderstenssokkel med konkav skråkant (jf. fig.
12, jf. s. 5630). De anvendte kvadre, hvoraf ad
skillige er krumme og dermed synes tiltænkt en
apsis, er givetvis genanvendte romanske bygge
sten.23 Øverst afsluttes langmurene med en for
nyet, dobbelt falsgesims, som skibet deler med
langhuskoret (jf. s. 5746). På nordsiden løber der
et savskifte under gesimsen (jf. fig. 7).
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Fig. 7. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north.

Fig. 8. Plan. 1:300. Målt af Knud Lehn Petersen 1922, suppleret og tegnet af
Martin Wangsgaard Jürgensen 2019. Signaturforklaring s. 11. – Plan. Key on
p. 11.
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spores. Sydvinduet har kun efterladt sig rester af
stikket, de øvrige dele er blevet borthugget, da
man indsatte et nyere vindue (jf. s. 5749).
I det indre er de fleste detaljer forsvundet, om
end triumfmuren står delvist bevaret. Den spids
buede korbue har givetvis sin oprindelige form,
selvom buens vanger muligvis er blevet behug
get en smule (jf. fig. 16). Nederst i skibets nord
østre hjørne kan der iagttages nogle ujævnheder i
murværket, som må være resterne af et nedbrudt
†sidealter.
Skibet er opført med to krydshvælv, der dels hvi
ler på forlæg i murene, dels på en spids gjordbue,
hvis øvre afslutning ligner korbuens (jf. fig. 34).
En blændet, sekundær cirkulær †åbning i første
fags vestkappe var sikkert udført til ophængning
eller udført i sammenhæng med opstillingen af
en kakkelovn (jf. s. 5749).
Alle de oprindelige †gavltrekanter er forsvundet
under senere ombygninger.
Fig. 9. Behugget romansk billedkvader på kirkegården
(s. 5745). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Carved Romanesque picture ashlar in the churchyard.

Døre. De to oprindelige døre, der begge gen
nembryder soklen, kan fortsat spores. Den søndre
åbning er udvendig blevet ommuret, således at
den nu står med et rundbuet stik. Inde i skibet
står døren nu fladbuet i en én sten dyb niche,
dækket af et spærstik, med en fals imod vest.24 En
tilsvarende fals må være blevet fjernet i østsiden,
hvorfor døren oprindeligt var betydeligt smal
lere (fig. 6). Det †nordre dørsted er stort set helt
forsvundet på grund af et nyere vindue indsat
samme sted (jf. s. 5749) og blændet med teglsten
af et usikkert format. En stump af døråbningens
østre vange kan dog fortsat spores over soklen.
Sporene efter to †vinduer kan iagttages østligt i
henholdsvis syd- og nordmuren. Begge de blæn
dede åbninger er anbragt højt på muren og la
der til at være afsluttet med fladbuet stik, om end
dette ikke kan afgøres med sikkerhed. Sporene
efter nordvinduet er de tydeligste, idet vinduet
står intakt i facaden, men lukket med tegl af et
lille format. Indvendig kan vinduet ikke længere

Fig. 10. Den søndre døråbning (s. 5744) med dørfløj,
1632. (s. 5762). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
southern door opening with door leaf, 1632.
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Billedsten.Ved den søndre kirkegårdsportal (jf. s.
5740) er der ved fodgængerporten indmuret en
kampesten med et rudimentært udhugget ansigt
med strittende ører (fig. 9). Stenen kan være se
kundært ophugget ved indmuringen i porten, og
det drejer sig formentlig om et romansk arbejde,
der kan knyttes til de øvrige byggeemner i granit,
som er blevet genanvendt ved kirken.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Kirken
er blevet udvidet flere gange i 1400-talet og
1500-tallets første årtier. Tilbygningernes kro
nologi kan ikke afgøres med sikkerhed, men
sandsynligvis er kirken først blevet udvidet mod
vest med en forlængelse af skibet, dernæst er der
blevet opført et tårn på vestforlængelsen, hvoref
ter et langhuskor er blevet bygget i øst. Hvornår
i dette forløb, at våbenhuset er blevet rejst, kan
ikke afgøres.
Vestforlængelse. Skibet er blevet forlænget med ca.
6,5 m. Forlængelsen, der er udført i munkesten i
munkeskifte og med mure betydeligt tyndere end
skibets, hviler på en rejst syld af marksten. Mure
nes øvre afslutning forsvandt, da tårnet blev op
ført. I det indre forbindes forlængelsen med skibet
gennem en spidsbuet arkade, der synes at efter
ligne korbuens udformning (jf. fig. 34). Rummet,
der ved opførelsen tilsyneladende har stået med
fladt †træloft, oplyses nu af to nyere vinduer, som
har fjernet alle spor efter ældre lysåbninger (jf. s.
5749).
Tårnoverbygning og tårnrum. Efter vestforlæn
gelsens opførelse var afsluttet, blev et tårn i to
stokværk opført over det tilføjede parti (jf. fig. 7),
som nu blev omdannet til et tårnrum. Murene,
bygget i munkesten i munkeskifte, er takket være
forlængelsens spinkle murtykkelse ganske tynde,
og tårnet står derfor på skibets vestgavl, mens der
i forlængelsens hjørner, det nye tårnrum, blev
opført piller, som skulle bære et hvælv, men sam
tidig også skulle bidrage til at bære vægten fra
den tilføjede tårnoverbygning (jf. fig. 34). Det
indbyggede krydshvælv hviler således i øst på en
dyb, spids skjoldbue, mens buerne mod nord, syd
og vest er helstensdybe; de bæres af kraftige hjør
nepiller, der er enkeltfalsede i vest og uden false i
øst. Øverst er ribberne, der mødes i en lille, kva
dratisk slutsten, udformet med tilspidsede form
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Fig. 11. Korsblænding på korets østgavl. Set fra ligka
pellets loft (s. 5747). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Bricked-up cross on the eastern gable of the chancel. Seen
from the chapel loft.

sten, mens resten er i almindelige munkesten.
Mødet mellem hvælvkapperne og skjoldbuerne
er markeret med en let fremspringende fals.
Mellemstokværket er relativt lavt og uden lys
åbninger eller bjælkelag. En stige i fyrretræ fører
videre op i tårnet.
Klokkestokværket, hvor klokkerne hænger, er
højt rejst og åbner sig mod alle verdenshjørner
med to glamhuller, der i facaden er anbragt over
en båndblænding. De både ude og inde falsede
glamhuller er udstyret med et fladbuet stik.
Mod syd og nord afsluttes murene af en let
fremspringende, dobbelt falsgesims, mens gavle
hæver sig i øst og vest. Gavltrekanterne, prydet
med 11 kamtakker, står med stort set ens blæn
dingsdekorationer, der hæver sig over to savskif
ter samt en båndblænding afbrudt af et interval
halvstensbindere. Blændingsudsmykningen mod
øst (jf. fig. 6 og 7) er komponeret omkring en
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centralt placeret højblænding. Denne er øverst
afsluttet tvedelt med to spidsbuede stik, adskilt
ved en lille konsol. Den midterste blænding flan
keres af en mindre, spidsbuet blænding på hver
side samt en mindre kendt blændingstype yderst
i hver side af gavlen, der har form af en tvedelt
blænding, hvis ene afslutning er retkantet, den
andet udhugget med fladbue. Mod vest genfin
des samme disposition, blot er alle blændingerne
her udformet med fladbuet stik, og en cirkel
blænding er anbragt øverst i gavlspidsen under to
korte båndblændinger.
Adgangen til tårnets øvre dele sker gennem et
samtidigt trappehus, opført østligt på vestforlæn
gelsens nordmur (fig. 7). Halvtagsbygningen er
rejst over en syld af hele marksten. Øverst afslut

tes muren mod nord af en rigt profileret falsge
sims. En fladbuet underdør åbner ind til trappe
løbet, der står med glat loft og snor sig om en
rund spindel. En smal, nordvendt glug, afsluttet
med trappestik, giver lys til trappen. Fra den lige
ledes fladbuede overdør føres man ind over vest
forlængelsens gamle murkrone og opnår adgang
til tårnets mellemstokværk.
Langhuskor. Det oprindelige †kor blev nedrevet
og et nyt opført; formentlig i tiden o. 1500. Ko
ret er bygget i munkesten i munkeskifte over en
rejst syld af hele marksten. Øverst afsluttes lang
murene, som nævnt, af en gesims svarende til den
over skibet (jf. s. 5742). Rummet overdækkes af
et samtidigt krydshvælv, hvis ribber samles i en
kvadratisk slutsten (jf. fig. 16). Det hviler på forlæg

Fig. 12. Våbenhusets sydfacade (s. 5747). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The south
façade of the porch.
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i murene, mens skibets østmur er blevet delvist
skalmuret i forbindelse med dette arbejde. De to
vinduer, der oplyser koret fra henholdsvis nord og
syd, er nyere og har slettet næsten alle spor efter
ældre lysåbninger (jf. s. 5749). Over sydsidens vin
duer ses dog stadig et relativt smalt, fladbuet stik,
som må stamme fra et ældre, hvis ikke et oprin
deligt †vindue. Mod øst hæver en gavltrekant sig.
Gavlspidsen blev delvist fornyet, da man opførte
materialhuset ved gavlen (jf. s. 5748), men over
kapellets loft står en del af den gamle gavltrekant
bevaret med en centralt placeret blænding udført
som et ligearmet hammerkors (fig. 11).
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Våbenhuset er bygget ud for den gamle syddør.
Tilbygningen (fig. 12) er opført i munkesten lagt i
munkeskifte, over en rejst syld af rå kamp. I øst og
vest afsluttes langmurene af en oprindelig, dobbelt
falsgesims. Døråbningen er sekundært behugget
og har givetvis mistet mindst én fals, mens åbnin
gens stejle, spidse stik givetvis er et nu gennem
brudt spejl, der har siddet over den oprindelige
døråbning (jf. fig. 12). Det indre dækkes af et bjæl
keloft.25 Langs øst- og vestvæggen er der en muret
vægbænk, formentlig udført i munkesten. Rum
met oplyses fra øst af et nyere, kvadratisk vindue
(jf. s. 5749). Mod syd hæver våbenhuset sig med

Fig. 13. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from
the north-east.
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Fig. 14. Skibets tagværk (s. 5749). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The roof structure of the nave.

en spids gavltrekant, der givetvis har mistet sine
kamtakker i begyndelsen af 1800-tallet. Den er
samtidig med korets gavltrekant (jf. s. 5749). Gav
len smykkes af en blændingsdekoration, der rejser
sig over et savskifte ved gavlfoden. Udsmykningen
er komponeret som tre stigende højblændinger.
Hver blænding er delt i to ganske uregelmæssige
fladbuer adskilt ved en konsol. En mindre, spids
buet blænding er anbragt yderst mod øst og vest på
gavlen. Små pibeformede glugger i bunden af to af
højblændingerne giver lys til våbenhusets loft. En
tredje, lidt større †glug har siddet i den midterste
blænding, men gluggen er nu blændet og optræder
kun som niche i gavltrekantens bagmur.
Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. De
middelalderlige dele af bygningen har ikke for
andret sig meget igennem de senere århundreder.
Den væsentligste ændring er derfor, at et mate
rialhus er opført ved korets østgavl, mens hele
kirken samtidig blev udstyret med nye vindues
åbninger.

Materialhus. I 1800-tallet (jf. fig. 13) blev et ma
terialhus bygget ved korets østgavl. Bygningen
synes væsentligt mere pyntet, end hvad sædvanen
er for den type tilføjelser. Tilbygningen er op
ført over en rejst syld af groft tilhuggede kam
pesten og er muret i teglsten af et lille format,
lagt i polsk forbandt, afsluttet med en toleddet,
profileret falsgesims. En dør i østfacaden, over
dækket af et kurvehanksbuet stik, leder ind til det
indre. Døren er blevet udvidet, sikkert da mate
rialhuset blev omdannet til ligkapel (jf. ndf.). Det
fladloftede indre oplyses nu fra både nord og syd.
I syd sidder et oprindeligt vindue under et kur
vehanksbuet stik, sekundært omdannet til sin nu
rektangulære form.Vinduet, der ligner indgangs
døren, sidder indvendig i en kurvehanksbuet ni
che, som er ført ned til gulvet. En åben, sekundær
lyssprække er senere blevet udhugget vestligst i
syd- og nordmuren. Mod øst hæver bygningen
sig med en gavltrekant, hvis eneste ornament er
en fremskudt markering af gavlens konturlinje.
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Materialhuset fungerer i dag som ligkapel, hvil
ket det formentlig har gjort siden 1900-tallets
begyndelse.26
Samtidig med materialhusets opførelse blev ko
rets østgavl delvist fornyet (jf. fig. 13), således at alt,
der ikke dækkes bag tilbygningens tag, blev nyop
ført og udstyret med samme profilering af gavl
konturen, som materialhusets gavl er udført med.
En †kalkbænk omtales 1918 i våbenhuset, fordi
man ønskede at få den fjernet fra rummet.27
Kirken er løbende blevet istandsat. 1631 blev
det oplyst, at bygningens tilstand nu var stærkt
forbedret, hvilket må være resultatet af den æld
ste, dokumenterede istandsættelse i kilderne.28
Tårnet og våbenhuset kunne imidlertid allerede
1665 beskrives som brøstfældige.17 1821 blev kir
ken holdt lukket på grund af en omfattende ho
vedreparation, der var afsluttet året efter, og 1824
blev kirken beskrevet som værende i god stand.27
1853 måtte kirken imidlertid igen undergå en
istandsættelse af murværket.29
Gulve. Korets gulv hæver sig med et trin over
resten af kirken, mens alle bygningsafsnit er dæk
ket af gule teglsten. I kor, skib og tårnrum er de
lagt i langsgående bånd, i våbenhuset ligger de på
tværs igennem rummet. Gulvet i materialhuset,
nu ligkapellets, er udført i beton.
†Gulve. De ældste efterretninger om gulvene
stammer fra 1879, hvor skibets teglstensbelæg
ning skulle fornys.29
Vinduer. Hele kirken fik nye vinduer på et tids
punkt i 1800-tallets første halvdel, formentlig et
stykke tid efter tilbygningen til koret var blevet
opført, idet dens sydvindue er blevet ændret, så det
ligner de øvrige lysåbninger. Endvidere blev det
1819 oplyst, at våbenhuset havde brug for et vin
due, hvilket antyder, at arbejdet må være sket efter
dette og sandsynligvis udført under renoveringen
1821 (jf. s. 5748).27 De nye vinduer, to i hver lang
side, to i tårnrummet samt et i våbenhuset og ma
terialhuset, er næsten alle udført som rektangulære
åbninger, der i det indre står med en relativt bred
smig og skrå sålbænk (jf. fig. 6). Alle åbningerne er
udstyret med hvidmalede trærammer.
Tagværker. Langhuskorets tagstol på seks fag i eg
fremstår næsten intakt, men med enkelte nyere
udskiftninger i fyrretræ. Tagværket er anbragt på
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spærsko og støttet af spærstivere. Det er samlet
ved bladning på vestsiden med to lag hanebånd
og krydsbånd udført i mere eller mindre krum
vokset træ, tydeligvis udvalgt med henblik på den
æstetiske virkning (fig. 14). En lignende anven
delse genfindes i nabokirken i Nørre Sandager
(s. 5788). Spærene er fortløbende nummereret fra
vest mod øst med indridsede streger.
Skibets ni fag i eg præges af udskiftninger; så
ledes er alle de nordvendte spær udskiftet i fyr,
hvilket også gælder flere hanebånd. Trods det
fremstår spærenes placering fortsat intakt. De
hviler på spærsko og er samlet ved bladning på
vestsiden med to lag hanebånd og er nummere
rede med indridsede streger fra vest mod øst.
Våbenhusets tagværk er udført i fyrretræ og af
nyere dato. Det samme gør sig gældende for tag
værkerne over tårnet og materialhuset i øst.
En to fag stor klokkestol i fyr er opstillet i tårnets
klokkestokværk.
Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2019
udtaget prøver af egetømmeret over koret og ski
bet, uden at dette gav resultat på grund af tøm
merets lave antal årringe.30
Tagbeklædning. Hele kirken er tækket med vin
getegl, oplagt 1981.31
†Tagbeklædning. Tegltagene kan følges tilbage
gennem kilderne til biskop Jacob Madsens visi
tatsnotater, der 1590 beskriver en tilsvarende si
tuation.15
Opvarmning. Bygningen opvarmes i dag af et
oliefyr, etableret 1951, samt elradiatorer af nyere
dato.12
†Opvarmning. Kirken har formentlig kunnet
opvarmes siden 1883, hvor en indkøbt †kak
kelovn blev anbragt i nordsiden af skibets andet
fag med en skorsten opmuret i tårnrummets
nordøstre hjørne.29 1912 blev der indkøbt en ny
†kakkelovn til kirken, som man anbragte i skibets
sydøstre hjørne (jf. fig. 43).32
Kirken står hvidkalket ude og inde, udvendig
er soklen dog sværtet. Våbenhusets træloft står i
ubehandlet, blankt fyrretræ, mens fyrretræsloftet i
ligkapellet er hvidmalet. Der ligger nu en belæg
ning af perlegrus omkring hele kirken, selvom
der 1885 blev etableret en nu forsvundet †bro
lægning ved bygningen, formentlig på sydsiden.18
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Fig. 15. Indre set mod øst. Foto af ubekendt, før 1905. – The interior looking east.

INVENTAR
Kirkens ældste inventargenstand er den klokke, Poul
Grydestøber, Middelfart, støbte 1507. Den eneste an
den bevarede inventargenstand fra 1500-tallet er Nürn
bergfadet med et bebudelsesrelief, men dette er først
tilgået kirken i anden halvdel af det følgende århund
rede.
Alterstagerne er anskaffet i det tidlige 1600-tal, mens
en jernbeslået dørfløj med nagledekoration og indskrift
for giveren og smeden nu er indsat i døren mellem vå
benhus og skib. Prædikestolen er dateret 1648 og blev
efter alt at dømme oprindeligt skænket til annekskir
ken i Nørre Sandager af Sandagergård og Gyldensteens
ejere. Den kom til Guldbjerg under kirkeistandsættel
sen 1821-22 (jf. ndf). Tilsvarende er guldsmed Jürgen
Richels disk fra o. 1700 oprindeligt skænket Nørre
Sandager Kirke af kirkeejer Martin Conrad Bierman
von Ehrenschild til Gyldensteen. Også denne kom til
Guldbjerg i 1800-tallet, da de to kirkers altersæt blev
sammenblandet. Altertavlen er ligeledes skænket af
kirkeejer von Ehrenschild, formentlig o. 1702, da han
skænkede en næsten identisk altertavle til Nørre Sand
ager (nu i Særslev Kirke). Begge kan tilskrives billed
skærer Michael Tuisch. Alterkalken er udført 1779 af
Rasmus Rasmussen Møller og blev skænket kirken af

dens ejere, Johan Henrik, greve Knuth-Knuthenborg
og Constance Alexandrine von Cosel.
En betydelig del af inventaret blev anskaffet under
den hovedistandsættelse, kirkeejer Constance Gylden
steen lod gennemføre 1821-22. Det gælder Bogen
semaleren »Hinrichson«s altermaleri af Korsfæstelsen,
alterskranken, døbefonten i empirestil og den oven
nævnte prædikestol fra 1648. Senere i 1800-tallet
anskaffedes endvidere salmenummertavler og en del
mindre alterudstyr. I 1900-tallet er primært anskaffet
ny belysning i form af lysekroner og lampetter, men
også stolestader 1924, et orgel fra 1930’erne, en ekstra
klokke, der blev leveret 1987 af Petit & Fritsen, Neder
landene, og 2011 et nyt altermaleri malet af den lokale
maler, Frank Hammershøj.
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret står i en far
vesætning fra 2011, der er afstemt efter Frank Ham
mershøjs alterbillede. Stole, alterbord og skranke er
malet i gråt og vinrødt, mens Tuisch’ altertavle og præ
dikestolen det år blev nystafferet i blåt og gråt.
Kirken blev repareret i tiden frem mod 1631, men
manglede fortsat en ny kirkedør,17 der blev anskaffet
året efter (jf. ovf.). Som nævnt lod Constance Gylden
steen kirken istandsætte 1821-22, ligesom hun istand
satte de øvrige 11 af egnens kirker, der var i hendes
eje.33 Det nyanskaffede inventar var typisk udført i em
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Fig. 16. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior looking east.
pirestil, og sommeren 1822 vurderede man, at Guld
bjerg efter istandsættelsen ville blive ‘lige så skøn og
smagfuld’, som godsets øvrige kirker.34
Ældre farvesætninger. Da størstedelen af inventaret er
anskaffet 1821-22, kendes kirkens ældre farvesætning
alene altertavlen. Denne stod formentlig ved sin an
skaffelse o. 1702 i en rød marmorering. Ved kirkens
hovedistandsættelse 1821-22 blev såvel altertavle som
prædikestol malet i gråblå marmorering, mens den
nyanskaffede døbefont stod i lysegrå marmorering.
Stolestaderne blev måske allerede på dette tidspunkt
malet i den lyse og mørke perlefarve, der er nævnt
1862. 1869 ønskede man at male inventaret i en ege
træsådring,12 som efterfølgende er konstateret på både
altertavle, prædikestol og nok også har været påført
stolestaderne. Dette farvelag blev o. 1911 karakterise
ret som en brun bemaling med hvidt snitværk. Ende
lig blev både altertavle og prædikestol 1924 givet en
rød staffering.

Alterbord (jf. fig. 16), 1924,12 87×186 cm, 108
cm højt, bygget af paneler med højrektangulære,
profilerede fyldinger, fire på forsiden og to på
smalsiderne. Bordet står i mørkegråt, mens fyl
dingerne er vinrøde med lysegrå profil. Det blev

repareret 1974.12 Et middelalderligt †alterbord blev
beskrevet o. 1911 som muret op ad korets øst
væg.35 Dets kerne blev nedrevet 1924.12
Et †sidealter har efterladt sig spor i skibets nord
østre hjørne (jf. s. 5744).
†Alterklæder. 1) 1819. Et ormstukket, rødt klæde
med frynser.27 2) Nævnt 1846 som falmet, hvor
for det enten skulle farves eller fornys.18 3) 1852
blev et nyt alterklæde anskaffet.18 Det skulle for
nys 1874, eftersom det var falmet.29 4) O. 1874,
et alterklæde, der 1883 ønskedes forsynet med et
kors af sølvbrokade.29 5) Anskaffet 1914.12
Altertavle (fig. 17), o. 1702, skænket af kirke
ejer Martin Conrad Bierman von Ehrenschild
til Gyldensteen (kirkeejer 1698-1715) og her
tilskrevet billedskæreren Michael Tuisch. Den
arkitektonisk opbyggede tavle har et rundbuet
storfelt med en smal ramme udskåret som skæl
lagte blade, der overlappes af sviklernes bevinge
de englehoveder. Storfeltet flankeres af dels glatte
søjler med kapitæler udskåret som englehoveder
mellem volutter, dels storvinger, der er overdådigt
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Fig. 17. Altertavle, o. 1702, tilskrevet Michael Tuisch (s. 5751). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Altarpiece, c. 1702, attributed to Michael Tuisch.

udskåret som et bevinget englehoved omgivet af
akantusværk i gennembrudt arbejde. Storstyk
ket hviler på et glat postament med et dekorativt
udskåret felt mellem svage postamentfremspring.
Postamentvingerne er ligesom storvingerne skå
ret som snirklede akantusblade i gennembrudt

arbejde. Frisen er glat med et monteret, bevin
get englehoved, og herover er en brudt trekant
gavl udført som akantusværk omkring en sokkel,
hvorpå en lille figur af den opstandne Kristus står.
Gavlen flankeres af vaseformede spir. Tavlen er
senest istandsat 2011.22
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2) (Jf. fig. 17), malet 2011 af Frank Hammers
høj, Bogense, og signeret »FH« to gange forneden
til venstre.22 Billedet er udført i olie på lærred,
119×84 cm, og har titlen »Færgemanden«. Det er
en abstrakt fremstilling af Den hellige Kristoffer,
skildret som en mørkeblå silhuet, imens han på
skuldrene fragter Jesus, i form af et bevinget barn
med glorie, over floden. Over de to flyver hvide
duer foran dem, og bag dem er en lodret form,
der sammen med en smallere tværligger alluderer
til korset.
Selvom alterbilledet altså skildrer en katolsk
helgen, har fortællingen om Kristoffer en sær
lig betydning i lutheranismen. I den så Martin
Luther en parallel til den evangeliske tros byrde,
hvor den troende skal holde sig oppe i livet ved
Ordet, ligesom Kristoffer velvilligt påtog sig at
fragte det undseelige barn over vandet, men var
ved at drukne ved barnets tyngde og måtte holde
sig oppe ved at gribe fast til et træ.37

Fig. 18. Detalje af altertavlen. Kristus som Verdensfrel
ser (s. 5751). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Detail of
the altarpiece. Christ the Saviour of the World.

Altermalerier. 1) (Fig. 20), malet i olie på lærred,
122×84 cm, og signeret »Hinrichson/ (B)ogense
1821«. Det forestiller Korsfæstelsen med Kristus
hængende i næsten lodrette arme og nedadslået
hoved, mens en engel, der svæver ved hans side,
opsamler blodet, der fosser fra sidesåret.Ved kor
sets fod knæler den rødklædte Maria Magdalene,
mens hun omfavner korset. I baggrundens tus
mørke er nogle soldater, heriblandt to til hest, på
vej væk fra Golgata. Maleriet blev anskaffet som
en del af Constance Gyldensteens hovedistand
sættelse af kirken.36 Det er nu opsat på altertav
lens bagside.

Fig. 19. Detalje af altertavlen. Den søndre postaments
vinge (s. 5751). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Detail
of the altarpiece.The southern pedestal.
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Fig. 20. Altermaleri nr. 1, malet 1821 af »Hinrichson« (s. 5753). Foto Arnold Mik
kelsen 2019. – Altar painting no. 1, by ‘Hinrichson’, 1821.

†Altermaleri, nævnt 1755 som en Korsfæstelse
med ‘en kvinde stående holdende et bæger udi
hånden, hvor udi flyder blod af Kristi side’.38 Bil
ledet er sidst omtalt 1819,27 og det har formentlig
været i meget dårlig stand på dette tidspunkt, ef
tersom kirken to år senere anskaffede et nyt al
termaleri med nøjagtigt det samme motiv (jf. nr.
1 ovf.).

Altertavlen står siden 2011 i en blå og grå be
maling med detaljer i hvidt og guld, som er af
stemt efter Frank Hammershøjs samtidige alter
maleri. Forud for denne nystaffering blev tavlen
restaureret, og der blev konstateret fem forskellige
bemalinger.39 De ældste farvelag er et tykt lag af
rødbrunt på kridtgrundering, der snarest har dan
net bund for den efterfølgende rødmarmorering
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med profiler og snitværk i lysegråt. Herover lå
et gråblåt farvelag, der ligeledes kan have været
bundfarve for den dokumenterede marmorering
i tilsvarende farve, mens snitværk og profiler var
hvide. Dette farvelag må stamme fra kirkens ho
vedistandsættelse 1821-22, eftersom Niels Ringe
oplyste, at tavlen bar årstallet »1821«,40 og eftersom
det svarer til den bemaling, prædikestolen fik, efter
den blev ombygget til at stå i Guldbjerg.41 Kort
efter 1869 blev tavlen givet en egetræsådring med
hvidt snitværk (jf. prædikestol og stolestader).12
Der har snarest været tale om en mørk ådring,
for Chr. Axel Jensen betegnede o. 1911 farvela
get som en brun bemaling med hvidt snitværk.35
Endelig blev tavlen malet vinrød med beige snit
værk, nok mens arkitekt Knud Lehn Petersens ar
bejdede på kirken 1924. Denne farvesætning tog
udgangspunkt i altertavlens ældste farvelag.
Altertavlen er nævnt første gang 1755, hvor
det hedder, at den er ‘smukt udarbejdet’ og skæn
ket af Martin Conrad Bierman von Ehrenschild
til Gyldensteen, som ejede kirken 1696-1715.38
Tidspunktet kan yderligere indkredses, eftersom
annekskirken i Nørre Sandager modtog en så
godt som identisk *altertavle (nu i Særslev Kir
ke), på hvis bagside det tidligere var anført, at
den var skænket af kirkeejer von Ehrenschild 6.
aug. 1702. Selvom Guldbjergtavlens udskæringer
er mere pertentligt udførte, kan de begge med
stor sikkerhed tillægges billedskæreren Michael
Tuisch, da den fremragende udførelse af akantus
værket samt den plastiske udformning af englene
med pluskæbe og vilter hårpragt genfindes på
hans sikre arbejder, herunder korgitteret og præ
dikestolsdøren i Skt. Laurentii Kirke, Kerteminde,
fra 1698 (s. 1973), Christoffer Sehesteds og Mette
Urnes gravportal fra 1699 (s. 4939) og altertavlen
i Skt. Hans Kirke, Odense, fra 1717 (s. 1348).
†Altertavle, nævnt 1590 af biskop Jacob Madsen
som forestillende »Jomfrue Maria met S. Jacob, S.
Johannes«; et meget usædvanligt motiv.42 Den var
endnu i brug 1696, da den blev beskrevet som et
‘gammelt papistværk, ganske slet’.16
Altersæt. Kalken er udført 1779 af Rasmus Ras
mussen Møller, Odense, og skænket af kirkeejer
Johan Henrik, greve Knuth-Knuthenborg og hu
stru Constance Alexandrine, grevinde von Co
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sel. På foden er ægteparrets våbener indgraveret
(Knuth og von Cosel). Den er senest sat i stand
2019 og har derfor været utilgængelig for nær
mere undersøgelse. Kalken udgjorde oprindeligt
et altersæt sammen med den *disk, der nu er i
Nørre Sandager Kirke (s. 5794). Guldbjergsættet
er blevet blandet sammen med Nørre Sandagers
sæt fra 1779 på et tidspunkt i løbet af 1800-tallet,
da begge altersæt blev opbevaret hos sognepræ
sten, (jf. ndf.).
Disk (fig. 21) udført o. 1700 af Jürgen Richels,
Hamburg, der måler 17,5 cm i diameter. På fanen
er den prydet af et indgraveret cirkelkors, der flan
keres af stempler for Jürgen Richels og Hamburg.
Disken blev oprindeligt skænket af etatsråd Mar
tin Conrad Bierman von Ehrenschild til Nørre
Sandager Kirke, hvor den tilhørende alterkalk
endnu er (s. 5794).43 Disken blev ombyttet med
Guldbjergs på et tidspunkt i 1800-tallet (jf. ovf.).44
†Altersæt. 1) Nævnt 1590 som uforgyldt og
1646 som omfattende en lille kalk og disk af
sølv.45 2) 1661, skænket af kirkeejerne Oluf Ro
senkrantz og Birgitte Krabbe til Gyldensteen.38
Sættet var endnu i brug 1755, og det blev givetvis
omsmeltet 1779 til det nye altersæt, Rasmus Ras
mussen Møllers udførte til kirken.

Fig. 21. Disk, udført af guldsmed Jürgen Richels o.
1700 (s. 5755). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Paten,
by goldsmith Jürgen Richels, c. 1700.
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Fig. 22. Oblatæske, o. 1889 (s. 5756). Foto Arnold Mik
kelsen 2019. – Wafer dish, c. 1889.

Oblatæske (fig. 22) o. 1889, af sølvplet, cirkulær,
9 cm i diameter, 5 cm høj. Æskens side er prydet
af vulster ved top og bund, og på det fladkuplede
låg er indgraveret et kors med trepasender. Under
bunden stemplet med mestermærket »HCD«, et
skjold med »I« samt lødighedsmærke for sølvplet
(to tårne). Æsken ønskedes anskaffet 1889.29
*Sygesæt, anskaffet 1791.12 Et sæt, der 1814 an
førtes at omfatte en kalk, disk og en sølvflaske,
og som blev opbevaret hos præsten. Det er for
mentlig identisk med det sygesæt, der 1921 blev
skænket til Særslev Kirkes sognepræst.12
Alterkande (fig. 23), o. 1886,12 leveret af Arendal
Høy, af tin, 27 cm høj. Korpus er spidsleddet, hal
sen høj og drevet ud i en bred hældetud, hvorpå
grebet er fæstnet. Låg med korsformet knop. På
korpus er indgraveret »B. G.« (Bernstorff Gylden
steen). Den erstattede en ældre †alterkande, som
ønskedes udskiftet 1886.29
Alterstager (fig. 24), o. 1600; nævnt første gang
1646. To 33 cm høje, barokformede stager med
bred, kuplet fod, slankt skaft med vaseled og dyb
lyseskål. 46 †Alterstager, nævnt 1590 som blotte
stænger af stål.15
†Messebøgerne omfattede 1646 Frederik II’s folio
bibel fra 1589, Luthers kirkepostil (1544) i
dansk oversættelse og en alterbog, mens der
manglede både en gradual og en salmebog.46

†Messehagler. 1) Nævnt 1590 som udført af
rødt fløjl.15 2-3) Nævnt 1746, da dele af to mes
sehagler af guldblomstret stof med brede guld
galoner blev indleveret som bevis i sagen mod
Johan Friedrich Eggers, som havde stjålet mes
sehaglerne året forinden.47 4) Nævnt 1819 som
havende guldtresser.27 5) Nævnt 1846 som fal
met, hvorfor den skulle indfarves eller fornys.18 6)
Nævnt 1852 som ‘ny’.18 7) 1894 ønskedes en ny
messehagel med guldbrokade anskaffet.29
Alterskranke (jf. fig. 16), 1821, femkantet med
omtrent cylindriske balustre, der prydes af et
kanneleret midtled og har konvekse kapitæler.
Håndliste med hylde til særkalke. Skranken står i
en lysegrå bemaling med detaljer i guld, mens det
tømrede knæfald er polstret og betrukket med
blommefarvet uld. Knæfaldet blev 1862 udvidet
med ½ alen (31 cm);18 det var frem til dette tids
punkt betrukket med sort skind.12 Det trængte
atter 1885 til at blive ombetrukket, men i første
omgang blev det stoppet de ‘dårligste steder’.29
Repareret 1974.12

Fig. 23. Alterkande, o. 1886, skænket af kirkeejer Johan
Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen (s. 5756). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Altar jug, c. 1886, donated by
church owner Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen.
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Fig. 24-25. 24. Alterstager, o. 1600 (s. 5756). 25. Dåbsfad, 1500-tallet. (s. 5757).Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 24.
Altar candlesticks c. 1600. 25. Baptismal dish, 1500s.

†Alterskranke, nævnt 1817, da dens rækværk
skønnedes upassende.27 Den blev udskiftet under
kirkens istandsættelse fire år senere (jf. ovf.).
Døbefont (fig. 26), 1821. Af sandsten, 60×60 cm,
95 cm høj. Udformet i empirestil som en sokkel
med fordybning i oversiden, der passer til dåbs
fadet. Langs overkanten er et relief forestillende
bundne bånd med kvaster. På dens to synligste
sider (vest og syd) er der desuden en forsænket,
cirkulær medaljon, hvis bund er udført som imi
teret, rødlig granit. Fonten står i en formentlig
oprindelig, lysegrå marmorering. Opstillet i ski
bets nordøstlige hjørne.
Den ældre †døbefont kendes kun fra biskop Ja
cob Madsens omtale 1590, hvor det blot oplyses,
at den var opstillet i koret.15 1696 havde kirken
ingen font, men alene et vandbækken sat på nog
le mursten (jf. ndf).16
Dåbsfad (fig. 25), 1500-tallet, udført i Nürn
berg, 48,5 cm i diameter, prydet med en drevet
fremstilling af Bebudelsen, der omgives af en mi
nuskelindskrift. På fanen er dekorative mønstre
forestillende fugle, grene og fiskeblærer stemp
let i tre ringe. Fadet har utvivlsomt været brugt
i verdslig sammenhæng, før det kom til kirken
i formentlig 1600-tallets anden halvdel. Således

Danmarks Kirker, Odense

Fig. 26. Døbefont, 1821 (s. 5757). Foto Arnold Mik
kelsen 2019. – Font, 1821.
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blev det 1665 anmærket, at kirken ikke havde et
dåbsfad, mens man 1696 som nævnt benyttede
et vandbækken stillet på nogle mursten.17 Der er
sikkert tale om dette Nürnbergfad.
En †dåbskande ønskedes anskaffet 1884.29
Prædikestol (fig. 27-32), 1648, oprindeligt ud
ført til Nørre Sandager Kirke og ombygget
1821-22 ved dens opstilling i Guldbjerg Kirke.
Stolen omfatter en kurv i fem fag udført i
bruskbarok samt en bærestolpe af eg og opgang
udført 2011.
Kurvens fag har fyldinger med glat indramning.
I fyldingerne er monteret figurer af Kristus og
evangelisterne, der alle er iklædt lange gevandter.
Fra opgangen ses: A) (Fig. 28) Mattæus, der har
langt hår og fuldskæg, i venstre hånd holder han
en åben bog; den højre arm er brækket af. Ved
hans side står et englebarn, kun iklædt et smalt
bånd om livet. B) (Fig. 29) Markus, der har halv
måne, langt bølgende hår og kort skæg, vender
blikket opad. Han holder en åben bog i venstre
hånd, mens den højre mangler; løven ligger ved
hans fod. C) (Fig. 30) Kristus, med langt bølgende
hår og kort skæg. Han holder højre hånd op i en
velsignende gestus og har formentlig holdt globen
frem foran sig i den nu afbrækkede venstre hånd
og derved været fremstillet som Verdens Frelser.
D) (Fig. 31) Lukas, med kort hår og glatte kinder.
Han holder en lukket bog i sin venstre hånd; højre
hånd er afbrækket. Ved foden ligger oksen. E) Et
tomt felt, der oprindeligt må have været baggrund
for en figur af Johannes, som kun er indikeret ved
dens taphuller. Mellem kurvens fag er der stillet
hermefigurer på postamentfremspringenes ge
sims. Hermerne er udskåret som nøgne englefi
gurer med bruskagtige vinger i stedet for arme.
Deres baser er formet af volutsvunget bruskværk
og prydet af vrængemasker.
Postamentet er ganske højt og adskilles af svage
fremspring med udskårne, bevingede englehove
der. I felterne er forskellige relieffer. I første fag
ses Ruds, Krabbes og Daas hjelmprydede våbe
ner med henvisning til Gyldensteens ejer, Gregers
Krabbe og hans to hustruer Helvig Rud (†1638)
og Dorthe Daa. I andet og tredje fag er brusk
barokke kartoucher med indskriften »Anno« og
»1648«, og i fjerde fag ses våbenerne for Nørre

Sandagers ejere, Erik Qvitzow og Susanne Juel.
Frisen er glat og inddeles i fem felter af meget
svagt fremspringende hjørner med vrængema
sker. Den indrammes af en arkitrav og en gesims,
der ikke forholder sig til hjørnefremspringene,
hvilket indikerer, at disse partier kan være om
byggede (jf. ndf.).
Stolen står i en nystaffering fra 2010. Felterne er
blommefarvede med grå ramme, figurskæreriet er
malet hvidt med detaljer i guld, postamentfelternes
våbener er udført i de heraldiske farver, mens de
to kartoucher er blå med rødt felt og kanter i guld.
Frisen er sort med versalindskrift i guld: »Johannes
Kap. 1. v.1/ I begyndelsen var ordet/ og Ordet var
hos Gud/ og Ordet var Gud«.Ved denne lejlighed
konstateredes fire ældre farvelag. Oprindeligt stod
prædikestolen i en delvis rødmarmorering, mens
figurerne var hvidmalede med detaljer i guld.Ved
opsætningen i Guldbjerg Kirke 1821-22 (jf. ndf.)
blev den givet en gråblå marmorering med grå
hvidt snitværk. O. 1869 blev stolen egetræsådret.12
Der har formentlig været tale om en mørk ådring,
for o. 1911 blev stolen omtalt som malet brun
med hvidt snitværk.35 Det var sikkert under arbej
derne i kirken 1924, at stolen blev malet ensartet
vinrød med få detaljer i guld, mens Mosesfiguren
(jf. ndf.) blev malet mørk beige.39
Prædikestolen kan ikke oprindeligt være udført
til Guldbjerg Kirke, der endnu 1755 gjorde brug
af en prædikestol fra 1591 (jf. ndf.).38 Hvor stolen
stammer fra, er indikeret af dens fem våbener, som
viser, at den ikke blev skænket af en egentlig kir
keejer, men i fællesskab af ejerne af Sandagergård
og Gyldensteen. Det er derfor mest sandsynligt,
at den blev anskaffet til herregårdenes hjemsogn,
Nørre Sandager.48 Stolen er først dokumenteret
i Guldbjerg 1831, da Niels Ringe besøgte i kir
ken.49 Formentlig er den dog kommet dertil ti
år tidligere, da Guldbjerg var under hovedistand
sættelse, og da Nørre Sandager samtidig fik sin
nuværende prædikestol (s. 5798).
Stolen må være kraftigt ombygget ved op
stillingen i Guldbjerg, og blandt andet indram

Fig. 27. Prædikestol, 1648 (s. 5758). Foto Arnold Mik
kelsen 2019. – Pulpit, 1648.
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Fig. 28-29. Prædikestolens første og andet fag med figurer. 28. Mattæus (s. 5758). 29. Markus (s. 5758).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The first and second bay of the pulpit with figures. 28. Matthew. 29. Mark.

ningen af kurvens storfelter er ukarakteristisk
for 1600-tallets bruskbarok, ligesom arkitravens
og gesimsens manglende hjørnefremspring som
nævnt kan være sekundære.
Ved opstillingen i Guldbjerg blev kurven an
bragt på en muret sokkel med niche.50 I denne
niche stod den bevarede 88 cm høje Mosesfi
gur (fig. 32), som sandsynligvis oprindeligt har
tjent som eller været integreret i prædikestolens
bærestolpe. Figuren viser den langskæggede Mo
ses, der står i en kontrapost og holder sin venstre
hånd frem, hvori han oprindeligt må have holdt
sin kæp, mens højre rækker ned mod siden og
utvivlsomt oprindeligt har støttet stentavlerne.
Figuren er let genkendelig som et arbejde af
samme hånd, som udførte storfelternes figurer,
og den står med tilsvarende farvelag. Som bæ
restolpe har den sammen med kurvens figurer
etableret et Lov og Nåde-tema og indikeret, at
evangelisternes skrifter afløste de gamle lovtavler.

Ved sin farveundersøgelse af stolen pegede
konservator Karsten Vikkelsø Larsen på, at Mo
sesfiguren, og dermed også kurvens figurer, var
malet på en måde, der kendes fra den samtidige
Odenseskulptør Anders Mortensens arbejder. Sto
len er da også beslægtet med Anders Mortensens
prædikestole, både hvad angår de dekorative ele
menter som englehovederne, vrængemaskerne
og hjørnehermerne. Udførelsen af billedskærer
arbejderne afviger imidlertid i såvel opfattelsen af
menneskekroppen som i udførelsen af ansigter og
vrængemasker så betydeligt fra Mortensens ar
bejder, eksempelvis Dalum Kirkes prædikestol fra
o. 1647 (s. 2854) og hermerne i Bellinge Kirke
(s. 3100), at der snarere er tale om, at bemalin
gen afspejler en tidstypisk praksis, eller eventuelt
at billedskæreren har gjort brug af samme maler,
som Anders Mortensen benyttede.
†Prædikestole. 1) Nævnt 1590, da biskop Jacob
Madsen noterede, at stolen var sat på en sokkel
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Fig. 30-31. Prædikestolens tredje og fjerde fag med figurer. 30. Den velsignende Kristus (s. 5758). 31. Lukas (s.
5758). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The third and fourth bay of the pulpit with figures. 30.The blessed Christ. 31. Luke.

af sten.15 2) Omtalt 1755 som værende dateret
1591.38
Stolestader (jf. fig. 16), 1924, tegnet af Knud
Lehn Petersen. De har 121 cm høje, glatte gavle,
der krones af en gesims med tandsnit under et
volutsvunget topstykke kronet af en medaljon
med stjerne. Bænkenes yderste ben er udsavet
med vaseprofil. De står med vinrøde gavle, de
taljer i guld og hvidt samt gråmalet bænk. Denne
farvesætning synes at være oprindelig.
†Stolestader. 1) Nævnt 1590 som ‘smukke’.15
1696 og 1721 blev de karakteriseret som ‘gam
le og forfaldne’.51 Stolene blev istandsat 1726.17
Ifølge en oplysning 1814 var der 32 kirkestole,27
hvoraf flere 1818 var løse og havde mistet deres
ryglæn.27
2) (Jf. fig. 15), indrettet under kirkens hovedi
standsættelse 1821-22. De omfattede 30 stole,
hvoraf de forreste tre i hver blok havde døre
samt et fuldt ryglæn. Også fjerde stol havde fuldt

ryglæn, mens de øvrige blot havde et smalt bræt
som ryglæn.12 1883 blev der indrettet hattekna
ger i mandsstolene. Dette blev indledningen til
en række forandringer, idet man 1884 hævede de
lave sæder til en mere ‘passende’ højde, og 1886
skulle kvindestolene gøres mere magelige.18 Sto
lene stod 1862 med ‘lys og mørk perlefarve’,12
hvilket formentlig har været deres oprindelige
staffering. O. 1869 blev de malet i en egetræsåd
ring ligesom det øvrige træinventar.12 Chr. Axel
Jensen karakteriserede dem o. 1911 som ‘nymo
dens’, om end de var typiske for Constance Gyl
densteens kirkeistandsættelser næsten 100 år tid
ligere (jf. Nørre Sandager Kirke, s. 5801). Samme
type findes fortsat i Uggerslev Kirke (s.5362) og
Nørre Sandager Kirke (s. 5801.).
†Herskabsstole, indrettet af Oluf Rosenkrantz,
hvis våben og navn skal have været anført sam
men med årstallet »1650«.38 Det må imidlertid
overvejes, om årstallet er læst korrekt, for der er
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kast og to bånd af jern på oversiden og yderligere
to jernbånd, der dels sikrer blokken til kirkevæg
gen, dels tjener som overslag for den moderne
hængelås. Den står i lysegråt med sort jernbånd.
Opstillet ved kirkedøren.
Pengebøsser, af tin, ovale, 13×9 cm, 13 cm hø
je, med hvid kursiv: »Fri Fattig-Bøsse«. Typen
er meget udbredt på egnen (jf. f.eks. Uggerslev
Kirke, s. 5364).
Dørfløj (jf. fig. 10), 1632, en jernbeslået egetræs
fløj af fire planker, der er slået på fem revler fra
forsiden, så naglehovederne udgør et dekorativt
mønster på fløjen. På forsiden er også påslået fem
jernbånd, hvoraf det midterste bærer en indridset
versalindskrift: »Anno 1632 da lo(d) Laris Oelsen
denne ki(r)kedør gøre Iør(g)en Smed«.35 Fløjen
er gråmalet med sorte jernbånd og indsat i døren
mellem våbenhus og skib. Den blev anskaffet, ef

Fig. 32. Moses, 1648. Formentlig en del af prædike
stolens oprindelige bærekonstruktion (s. 5760). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Moses, 1648. Probably part of
the pulpit’s original supporting structure.

ikke nogen indlysende grund til, at Oluf Rosen
krantz skulle lade herskabsstole indrette 1650, to
år før Oluf Rosenkrantz giftede sig med Gregers
Krabbe til Gyldensteens datter, Birgitte Krabbe,
og derved fik en egentlig tilknytning til kirken
(jf. også †altersæt ovf. og †klokke s. 5765).
†Præste- og degnestole nævnes 1818.27 De stod
1882 i lys og mørk perlefarve.12
Løse stole, 2005,12 fire stole, af eg, med kraftige
ben, højt ryglæn og flettet sæde er opstillet i koret
og to yderligere i vest.
Pengeblok (fig. 33), 1800-tallet, en rektangulær
blok, 22×15 cm og 83 cm høj, hvis øvre halvdel
udgør et gemme med hængslet låge. Møntind

Fig. 33. Pengeblok, 1800-tallet (s. 5762). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Money box, 1800s.

GULDBJERG KIRKE

5763

Fig. 34. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior looking west.

ter det 1631 blev konstateret, at det efter kirkens
reparation var nødvendigt at udskifte kirkens ud
vendige †dørfløj.17
†Dørfløje, indvendige. De indvendige døre blev
1862 gjort ½ alen bredere (ca. 30 cm), og fløjene
må derfor nødvendigvis være fornyet samtidig.18
Døren mellem våbenhus og skib blev tilsvarende
udvidet 1884.18
Orgel (jf. fig. 34) 1963, med fem stemmer, ét
manual. Bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs.
Lyngby og Horsens til Tilst Kirke52 og 1991 flyt
tet til Guldbjerg. Disposition (C-g3): Gedakt 8',
Spidsgambe 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav
2'. Opstillet på gulv i tårnrummet.
†Orgel. 1843, med fire stemmer, ét manual,
bygget af Jens Johan Peter Schierff til Brøndby
vester Kirke (Københavns Amt). 1938 ombyg
get af Marcussen & Søn, Aabenraa, og flyttet til
Guldbjerg Kirke.53 Disposition efter 1938 (C-c3):
Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Oktav 2'. Kun

i Gedakt 8' var der bevaret piber fra Schierffs
hånd.54
†Harmonium 1893 leveret af Petersen og Steen
strup. Testamenteret til kirken af Enke Gertrud
Marie Christensen, enke til gårdejer Jørgen Chri
stensen.18 Det ‘ypperlige’55 instrument blev opsat
forrest i kvinderækken, hvor kirkeejeren accep
terede at lade et stolestade forandre, så der blev
bedre adgang (jf. fig. 15). 1905 besluttede man at
flytte det ned bag kvindestolene.12
Salmenummertavler (jf. fig. 16), 1870. To styk,
94×62 cm. Står med sort bund i en mørkegrå
ramme; med hvid fraktur malet »Før Prædiken«
og »Efter Prædiken«; en tredje er på ligkapellets
loft. 2) 1900-tallet, 40×23 cm, med hvid fraktur
på sort bund er der anført »Alterg«. Tre †salmenummertavler er nævnt i inventaret for 1814.27
Kirkestævnetavle, 1800-tallet, 35,5×22,5 cm, sortmalet med gullighvid kursiv: »Lyses til Sogne
stævne«. Opbevares under alterbordet.
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Fig. 35. Kirkeskibet »Pamir«, o. 1925-50 (s. 5764). Fo
to Arnold Mikkelsen 2019. – The votive ship ‘Pamir’, c.
1925-50.

Lysekroner (jf. fig. 34), o. 1925, tre barokformede
kroner, med otte s-svungne arme, de to kroner
dog med to lys udgående fra hver arm. Baluster
stammen har otte reflektorskjolde og under den
er en midtdelt hængekugle med knop. Ophængt
i skibets og tårnrummets hvælv.

Lampetter, fire nyere barokformede lampetter
med s-snoet arm, der bærer to lys, er opsat i ko
ret.
Kirkeskib (fig. 35), o. 1925-50, en 103 cm lang
model af barken »Pamir«.56 Den har tre fuldrig
gede maste samt en mesanmast, og skroget står i
sort og rødt delt af en hvid stribe. På dets agter
spejl er skibets navn anført. Ophængt i gjordbuen
mellem skibets to hvælv.
Klokker. 1) (Fig. 36-39 og 45-47), 1507 støbt
af Poul Grydestøber, Middelfart; 81 cm i diame
ter. Om halsen løber minuskelindskriften: »Help
gud oc sanct Hans Povel Gridstober i melfare
did anno domini mcccccvii« (Hjælp Gud og Skt.
Hans. Poul Grydestøber i Middelfart. I Herrens år
1507). På klokkelegemet er seks relieffer forestil
lende en knælende biskop (fig. 36), Den Korsfæ
stede Kristus (fig. 37), evangelisten Johannes med
kalken (fig. 38),57 Andreas (fig. 45), Korsfæstelsen
med Maria og Johannes (fig. 46)58 og evangelisten
Lukas med oksen (fig. 47). Desuden er klokken
stemplet med et støbermærke ved den nederste
randliste, og ved dette ses initialerne »IT«, der ik
ke uden videre lader sig opløse. Povl Grydestøber
har udført fem klokker, der endnu er bevarede,

Fig. 36-38. Relieffer på klokke nr. 1 (s. 5764). 36. En knælende biskop. 37. Korsfæstelsen. 38. Johannes. Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Reliefs on the bell no. 1. 36. Kneeling bishop. 37.The Crucifixion. 38. John the Evangelist.
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Fig. 39. Klokke, støbt 1507 af Poul Grydestøber (s. 5764). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Bell, cast in 1507 by Poul Grydestøber.

herunder til den nærliggende Skovby Kirke (s.
5678) og Vor Frue Kirke i Svendborg.59 Den var
1817 for lille til ‘at være til nogen nytte’.27 Op
hængt i tårnets klokkestokværk i en slyngebom,
som Bendt Gammeltoft-Hansen vurderer, kan
være den oprindelige.60 Klokkens ringeposition
blev ændret 1948.22
2) 1987, støbt af Petit & Fritsen, Nederlandene;
91 cm i diameter. Om halsen med versaler: »Støbt
til Guldbjerg Kirke af Petit & Fritsen i Holland i
året 1987«. På legemet: »Herlig af graven opstod
Guds ord/ Nådig fra himlen Guds ånd nedfor/
Ved I nu hvorfor det kimer«.22 Ophængt i tårnets
klokkestokværk i en slyngebom.

†Klokke, 1650. Ifølge præsteindberetningen
1755 fandtes på kirkens klokke »Oluf Rosen
crantzis Vaaben og Nafn med Aarstal 1650«.38
Det er bemærkelsesværdigt, at indberetningen
ikke nævner klokke nr. 1, selvom den er fra 1507
og derfor ligeledes burde have været i kirken på
indberetningstidspunktet. Lægges dertil, at Oluf
Rosenkrantz’ tilknytning til egnen synes en smule
yngre end 1650, samt at kirken 1818, det vil sige
før Constance Gyldensteens omfattende istand
sættelser af hendes 12 kirker, hvor inventar i flere
tilfælde blev flyttet rundt mellem kirkerne, blot
havde en enkelt klokke, bør oplysningen om
klokken måske tages med et vist forbehold.61
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GRAVMINDER
Kirkens antikvarisk vigtige gravminder omfatter blot
de to små gravsten fra 1600-tallet, der nu er opstillet
den ene på den anden i våbenhuset, samt et kirkegårds
monument af støbejern fra 1851. Præsternes †murede
begravelse foran alteret blev sløjfet kort efter 1805.

Gravsten. 1) (Jf. fig. 40), 1600-tallet, over ube
kendt. Grå kalksten, 52×52 cm. En skriftsten, der
er knækket i to stykker, og hvis nedre kant nu

er skjult af træsædet på en muret bænk (jf. ndf.).
Personalia er anført med versaler lagt i fordybede
bånd og indledes med »Her vnder/ liger begr-/
(avet) …«; den øvrige indskrift er bortslidt. I ste
nens hjørner ses rosetter. Lagt i våbenhuset som
trædesten inden for kirkedøren. Nu opsat i vå
benhuset ovenpå den murede bænk ved vestvæg
gen.
2) (Jf. fig. 40), 1600-tallet, over ubekendt. Rød
lig kalksten, 60×41,5 cm. Personalia er anført
med versaler i forsænkede bånd i det centrale
indskriftfelt, der prydes af småvinger af rulleværk
og er udført som en tavle stillet på en gesims og
kronet af et rundbuet topstykke. I sidstnævnte
ses initialerne »TF« og »ND« på hver side af en
medaljon. Under indskrifttavlen er en fladoval
kartouche, hvori der anes et monogram, som
Chr. Axel Jensen læste »SM«. Opsat i våbenhuset
oven på nr. 1.
En †åben muret begravelse var førhen indrettet
neden for alteret. Den er omtalt 1755, hvor det
blev oplyst, at kisterne var så ødelagte af ælde, at
man ikke kan se, hvem der er nedsat i begravel
sen.38 Ifølge en oplysning fra 1812 blev begravel
sen sløjfet og opfyldt umiddelbart efter ‘forord
ningens bekendtgørelse’, dvs. 1805, da indendørs
begravelser blev forbudt.62
Kirkegårdsmonumenter. 1) 1851, over sognefoged
og gårdmand Christen Jespersen, *17. okt. 1779,
†12. juni 1851.
Støbejern, 102 cm høj. En ‘Himmelport’ ud
ført i nygotik med personalia i reliefversaler af
sluttet af Åb. 7,17 (»Lammet,/ som er i thronens
midte,/ skal vogte dem/ og lede dem/ til levende
vandkilder/ og Gud skal aftørre/ hver taare af
deres øine.«). Opstillet på kirkegården nord for
skibet.
2) 2017, over forfatter Gorm Rosencrone von
Benzon, *13. dec. 1929, †14. okt. 2017 på Ore
gård.
Rød granit, 89×110 cm. En natursten med
personalia i indhugget fraktur, der er optrukket
med sort. Stillet vest for tårnet.
Fig. 40. Gravsten nr. 1 (forneden) og 2 (foroven), begge
fra 1600-tallet. (s. 5766). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Gravestone no. 1 (below) and 2 (above), both 1600s.
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Fig. 41. Panoramalandskab med Guldbjerg Kirke. Tegning af Ferdinand Richardt 1845. – Landscape view showing
Guldbjerg Church. Illustration by Ferdinand Richardt, 1845.
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tegnelsen på det pågældende amt; referencer inden for
Odense Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet i Odense (RAO). Bispearkivet.
Synsforretninger og andre indberetninger 1631-1703
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Bishop Jacob Madsen’s book of visitations, 1588-1604.
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35
NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (o. 1911).
36
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at årstallet var 1821.
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Fig. 43. Prospekt og plan af kirken, o. 1900. 1:300. Målt og tegnet af N. P. Jensen. Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Illustration and plan of the church, c. 1900.
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195v. Karsten Vikkelsø Larsen vurderede, at der var tale
om en egetræsådring, men inventaret oplyses endnu
1882 at stå i lys og mørk perlefarve, mens det o. 1911
var malet brunt og hvidt. Dette taler imod, at altertav
len nogensinde fik en ådring.
41
Prædikestolens blåmarmorering er først påført, ef-
ter prædikestolen blev ombygget til sit nuværende
udseende, hvorfor denne farvesætning af såvel stol
som altertavle formentlig stammer fra dette tidspunkt.
Forståelsen af kronologien i prædikestolens, og kir
kens, farvesætninger besværliggøres imidlertid både af
uklare oplysninger om de skiftende farvelag, og ved at
Nørre Sandager og Guldbjerg kirker blev farvesat på
samme vis. Selvom prædikestolen altså var afstemt efter
Tuisch’ altertavle i Nørre Sandager (nu i Særslev Kirke,
Skovby Hrd.), svarer dens ældste bemalinger altså også
til Guldbjergtavlens.
42
Rasmussen og Riising 1995 (note 4), 281-82; Sissel F.
Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige Altertavler, Kbh. 2010, 297.
43
Dette kan udledes af præsteindberetningen 1755,
der oplyser, at Guldbjerg Kirke endnu 1755 gjorde
brug af †altersæt nr. 2. KB. Kallske Saml. 377 4o.
44
Den nuværende fordeling af de to altersæt er først
omtalt i Chr. Axel Jensens indberetninger om de to
kirker, jf. NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (o. 1911),
hvor det endvidere anføres, at begge sæt blev opbe

varet i præstegården, hvor de sandsynligvis er blevet
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45
Rasmussen og Riising 1995 (note 4) 281-82; RAO.
Pastoratsark. Rgsk.
46
RAO. Pastoratsark. Rgsk.
47
RAO. Odense magistrats arkiv. Dok. i commissions
sagen ang. de af J. F. Eggers forøvede kirketyverier på
Fyen 1746-47. Eggers, der havde stjålet genstande fra
talrige fynske kirker til en samlet værdi af mere end
213 rdlr., blev 28. jan. 1747 dømt til hjul og stejle.
48
Hvis Guldbjergprædikestolen, som alt tyder på, stam
mer fra Nørre Sandager, må det være en fejllæsning,
når det i præsteindberetningen fra 1755 er anført, at
Nørre Sandagers prædikestol var dateret ‘1640’, (jf. s.
5800). KB. Kallske Saml. 377 4o.
49
L. S. Vedel-Simonsen: Skovby Herred, MS (i NM), I,
196r.
50
NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (o. 1911) og indb.
ved Karin Vestergaard Kristiansen (2002).
51
RA. Kronens Skøder. Dok til skøde af 1696; RAO.
Bispeark. Synsforretn.
52
Jf. DK Aarhus 1584.
53
Kassationserklæring af 14. maj 1991.
54
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
55
RAO. Bispeark.Visitatsprot. (nævnt 1895).
56
Pamir blev bygget 1905 af det tyske rederi Blom &

Fig. 44. Indgangsportal i kirkens østdige, set udefra (s. 5741). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – The eastern entrance portal to the cemetery, seen from outside.

GULDBJERG KIRKE

5771

Fig. 45-47. Relieffer på klokke nr. 1 (s. 5764). 45. Andreaskors og bomærke. 46. Korsfæstelsen med Maria og Johan
nes. 47. Evangelisten Lukas. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Reliefs on the bell no. 1. 45. Saint Andrew's cross and a
mark. 46.The Crucifixion with Mary and St John. 47. Luke the Evangelist.
Voss, Hamburg. Som det sidste kommercielle sejlskib,
rundede hun Kap Horn i 1949. Det sank ud for Azo
rerne 21. sept. 1957 under skandaløse omstændigheder,
hvorfor det må antages, at modellen er bygget inden
denne ulykke fandt sted.
57
Samme relief findes på Poul Grydestøbers klokke i
Vor Frue Kirke, Svendborg (DK Svendborg 367).
58
Samme relief findes på alle Poul Grydestøbers klok
ker, jf. Skovby (s. 5678), Vor Frue Kirke, Svendborg
(DK Svendborg 367) og F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, Kbh. 1906, 115-19. F. Uldall, »Dan

marks middelalderlige Kirkeklokker, særligt paa Fyen«,
Kirkehistoriske Samlinger, 5. rk., V, 231; Jens Vellev,
»Et middelalderligt bronzestøberi i Odense«, Fynske
Minder 1984, 75.
59
DK Svendborg, 367.
60
Bendt Gammeltoft-Hansen, »Løst og fast om fynske
klokker«, Fyns Stiftsbog 1978, 65 ff. (fig 10).
61
RAO. Gyldensteens Godsark. Vedr. kirkerne.
62
RAO. Provstiark. Korresp. ang. Bjerge og Åsum Hrd.
Placeringen under alteret er nævnt i præsteindberet
ningen 1755, KB. Kallske Saml. 377 4o.

GULDBJERG CHURCH
Guldbjerg village and church are mentioned for
the first time in written sources in 1469. In 1590,
there were only 12 tithe payers in the parish,
which was therefore amongst the most sparsely
populated in the district.
Presumably, as part of the reorganisation of the
church’s finances after the Reformation in 1536,
Nørre Sandager Church became a chapel of ease
to the church, and in 1570 the parish vicar of
Guldbjerg had the rectories at both churches at
his disposal, although neither of these were in a
habitable state.

The royal patronage of the church is mentioned
in 1664 and in 1696 Martin Conrath Biermann
von Ehrenschild of Gyldensteen (then called
Enggård) acquired the deeds to this and Nørre
Sandager Church. Subsequently, the church be
longed to Gyldensteen until it became freehold
on 1 April 1914.
Building. The church is a Gothic brick building,
which was extended several times after its con
struction.The chronology of the alterations to the
church can be determined with some certainty.
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First, the nave was extended to the west, after
which the upper part of the tower was erected
above the western extension. Next, the chancel
in the east was taken down and the building was
converted into a nave. A porch was also added
outside the south door. All this work was carried
out during the 1400s and at the beginning of the
1500s. In the first decade of the 19th century, a
building for storage purposes was added to the
eastern gable of the chancel.
Furnishings. The earliest object inside the church
is the bell, which was cast in 1507 by Poul Gry
destøber of Middelfart. The only other preserved
object from the interior dating to the 1500s is
the Nuremberg dish with a relief of the Annun
ciation, although this was placed in the church in
the following century.
The altar candlesticks were acquired in the early
1600s and the door leaf with iron-studded deco
ration was, according to the inscription, donated
by Laurids Olsen and made by Jørgen Smed.The
pulpit dating to 1648 was originally donated to
the chapel of ease at Nørre Sandager and came to
Guldbjerg around 1821-22. A paten made around
1700 by goldsmith Jürgen Richels of Hamburg
was donated to Nørre Sandager Church by the
owner of the church, Martin Conrad Bierman
von Ehrenschild of Gyldensteen. This was also
placed in Guldbjerg Church in the 1800s. The
altarpiece dating to c. 1702 was donated by the
previously-mentioned von Ehrenschild, who also
gave a similar altarpiece to Nørre Sandager (now

in Særslev Church). Both altarpieces are attri
buted to the wood carver Michael Tuisch. The
chalice was made in 1779 by Rasmus Rasmus
sen Møller and donated by church owners, Johan
Henrik, Count Knuth-Knuthenborg, and Con
stance Alexandrine von Cosel.
A significant proportion of the furnishings
came with the large-scale restoration that was
instigated by Constance Gyldensteen in 1821.
This includes the Bogense painter Hinrichson’s
Crucifixion painting for the altarpiece, the altar
rail and the font in French Empire style. New
†pews were also installed at this time. Later in
the 19th century, hymn boards and smaller altar
items were also acquired. In 1924, the pews we
re renovated and during the 20th century new
lighting was added, as well as an organ dating to
the 1930s, an additional bell supplied by Petit &
Fritsen in 1987 and the new altar painting by
Frank Hammershøj from 2011.
The furnishings are in the colour scheme of
2011, which matches the new altar painting. The
pews, altarpiece and rail have been painted grey
and wine red, whilst Tuisch’s altarpiece and pulpit
were painted blue and grey in 2011.
Sepulchral monuments. The church’s significant
antiquarian monuments only consist of two small
gravestones dating to the 1600s, which are now
placed on either side of the porch, and a chur
chyard monument of cast iron dating to 1851.
The †walled tomb in front of the altar for the
church’s vicars was demolished after 1805.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north-east.

NØRRE SANDAGER KIRKE
SKOVBY HERRED
Nørre Sandager er tidligst nævnt 1385 (»Sandagher«).1
Herefter optræder landsbyen løbende i kilderne, således også da kirken indirekte omtales første gang i
forbindelse med sognepræst Niels Thomsens tilstede
værelse på Skam Herredsting 5. marts 1394.2 Som alle
herredets øvrige kirker betalte Nørre Sandager 15
mark i landehjælpen 1524-26.3 1590 var der 18 tiendeydere i sognet, der dengang som nu omfattede de to
herregårde Gyldensteen (tidligere kaldet Enggård) og
Sandagergård.4
Selvom kirken er opført ved Sandagergård (fig. 2) og
fremstår som en regulær herregårdskirke, var den i Kronens eje efter reformationen, og da den blev solgt 1696,
var det ikke til Sandagergårds, men Gyldensteens ejer,
Martin Conrad Biermann von Ehrenschild.5 Kirken
forblev i Gyldensteens eje frem til overgangen til selveje
1. jan. 1924.6
Anneksforhold. Nørre Sandager var et selvstændigt
sogn frem til i hvert faldt 1496, da kirkens sognepræst

Danmarks Kirker, Odense

er omtalt dette år.7 Det var sandsynligvis som en del af
udredningen af kirkernes økonomi efter reformationen 1536, at Nørre Sandager blev gjort til annekskirke
til Guldbjerg Kirke (s. 5739). At annekteringen var af
relativt ny dato 1570, er indikeret ved, at der endnu
på den tid stod en præstegård ved kirken, hvorved
sognepræsten altså rådede over to præstegårde, en ved
Nørre Sandager og en ved Guldbjerg.8 Anneksforholdet varede, indtil Nørre Sandager 1970 blev en del af
Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Pastorat.

Nørre Sandager Sogn ligger ved Fyns nordkyst.
Sognet grænser op mod Skam Herred mod øst
og omgives af Ejlby, Melby, Guldbjerg og Bogense sogne mod syd og vest. Sognets nordligste del
udgøres af Gyldensteen Strand, der blev inddæmmet 1871, men genoprettet 2014 ved gennem-
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Fig. 2. Kirken med Sandagergård i baggrunden set fra luften, set fra nordøst. Foto Sylvest Jensen 1955. I KB. – The
Church with Sandagergård in the background, seen from the air, seen from north-east.

brydning af havdiget. Som nævnt ligger kirken
ved Sandagergård, mens sognets eneste, større bebyggelse, landsbyen Nørre Esterbølle, ligger cirka
500 m øst for kirken.
Den beskedne kirkegård er omtrent kvadratisk
med kirken i centrum. Den har bevaret sine gamle skel på alle sider på nær mod øst, hvor en smal
stribe jord blev tilføjet 1873.9
Hegn. Kirken hegnes på alle sider af et lavt, delvist beplantet kampestensdige, der har hævd tilbage til mindst 1590.4 Diget er endvidere nævnt
1631 som værende i dårlig stand.10
Indgange. Kirkegårdens hovedindgang ligger syd
for tårnet og består af fire murede, gulpudsede
piller, der bærer hvidmalede stakitlåger af træ
(fig. 3). Den svarer til Ore Kirkes vestlige indgang
(s. 5695) og må ligesom den være opført under
Constance Gyldensteens istandsættelse af kirkerne, altså 1821-22 (jf. s. 5712 og 5790). Lidt øst

for hovedindgangen er der etableret en åbning i
diget, der giver adgang til toilet- og graverhuset.
†Kirkeporten var 1631 i dårlig stand.10
Beplantning. 1813 blev to tredjedele af kirkegården beplantet, mens resten fortsat manglede
at blive beplantet det efterfølgende år.11 Desuden
voksede der en del ældre asketræer på kirkegården.
Bygninger. Et kombineret toilet- og graverhus
er tegnet af Knud Lehn Petersen 1924 og opført
ved parkeringspladsen syd for kirken af gul- og
hvidpudsede tegl med valmtag af røde vingetegl.
Det blev udvidet ved Ebbe Lehn Petersen 1984,
som o. 2003 også tegnede et supplerende redskabsskur. Skuret er opført af brunmalede planker med valmtag af røde vingetegl og placeret
vinkelret på toilet- og graverhuset, så det etablerer en lille materialgård mellem bygningerne og
det søndre kirkedige.12 En †kirkelade var delvist
nedfaldet 1590.4
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BYGNING
Kirken er formentlig en romansk bygning opført i
hele og kløvede marksten, granitkvadre og tegl. Efter
opførelsen er den udvidet flere gange i tegl. Bygningshistorien kan fortsat aflæses med nogen sikkerhed.
Første ændring var formentlig, at der i senmiddelalderen blevet indbygget hvælv. Senere blev koret nedrevet
og erstattet af et nyt, muligvis i tiden o. 1468. I vest
er der opført et tårn, mens et nu nedrevet våbenhus
med al sandsynlighed kom til ud for kirkens syddør.
Efter reformationen er to kapeller blevet tilføjet ved
koret; det søndre 1590, det nordre i 1700-tallets midte.
Endelig er et våbenhus tilføjet ved tårnet i 1800-tallets
begyndelse. Orienteringen er solret.

Den givetvis romanske kirke kan, trods de senere
ændringer, fortsat udskilles. Det oprindelige †kor
er forsvundet i senmiddelalderen (jf. s. 5779),
men skibets længde har været ca. 12 m, hvorfor
bygningen har været af beskeden størrelse, som
også nabokirkerne i Ore og Guldbjerg. Grundplanen var, som nævnt, med al sandsynlighed den
traditionelt romanske.
Materiale og teknik. Bygningen er blevet opført
i sammensatte materialer (jf. fig. 7). Den hviler
på en skråkantet sokkel i granit (jf. s. 5630, fig. 7);

Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Preuert o. 1800.
Tegnet af Freerk Oldenburger 2020. – Cadastral map.

nogle få kvadre, der er anbragt på nordsiden af
vestforlængelsen, har en indhugget rille og kan
stamme fra et nu forsvundet bygningsafsnit med
profileret sokkel, sandsynligvis det oprindelige

Fig. 3. Kirkegårdens hovedindgang (s. 5774). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The main entrance to the churchyard.
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kor. Skibets nedre partier, både inde og ude, er
bygget i rå og kløvet kamp. Murenes øvre dele er
afsluttet i munkesten i munkeskifte. Mod syd dominerer brugen af kamp, mens der er mest tegl på
nordsiden. Der indgår også relativt groft udførte
kvadre, der lader til oprindeligt at have siddet på
bygningens hjørner. Øverst afsluttes langmurene
nu af en dobbelt falsgesims i nyere teglsten.
†Døre. Kirken er opført med to døre, der har
gennembrudt soklen, men begge åbninger er se
nere blevet blændet. Syddøren var formentlig
længst i funktion, idet man må formode, at det
var foran denne, at et †våbenhus blev opført i senmiddelalderen (jf. fig. 55). Våbenhuset forsvandt
med stor sandsynlighed, kort før et nyt blev rejst
ved tårnet, hvorfor syddøren antageligvis er blæn-

det o. 1822 (jf. s. 5780). Selve dørstedet er stort set
blevet fjernet, da man senere indsatte et vindue
samme sted (jf. s. 5787). Bunden af den blændede
døråbning, lukket med marksten, lader sig dog
fortsat aflæse i facaden. Norddøren er ligeledes
slugt af et nyere vindue, men den lader til at være
blændet med munkesten og er derfor sandsynligvis gået ud af brug allerede i senmiddelalderen (jf.
fig. 9).
Romanske karmsten. To usædvanlig lange granitkvadre (længde ca. 185 cm), der nu er indsat
i våbenhuset (jf. s. 5787), henholdsvis mod vest i
sydmuren og mod syd i vestgavlen, må med stor
sandsynlighed tolkes som karmsten. Den søndre
(fig. 6) prydes på den nu nedadvendte kant af en
trekvartsøjle, der i den ene ende har en nærmest

Fig. 5-6. Opmålinger. 1:300. 5. Længdesnit set mod nord. Målt af A. Jacobsen 1938,
tegnet af Lehn Petersens Tegnestue 1967. 6. Plan. Målt af Knud, Erik og Ebbe Lehn
Petersen 1967, suppleret og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2019. Signaturforklaring s. 11. – Scale drawings. 5. Longitudinal section looking north. Plan. Key on p. 11.
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Fig. 7. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the south.

terningformet base med et forsænket halvcirkulært felt. To tilsvarende ses ved apsisvinduet i
Melby Kirke (Skovby Hrd.). Det kan ikke udelukkes at sidstnævnte oprindelig har været anbragt
som kapitæler, hvilket derfor også kan have været tilfældet i Nørre Sandager. I søjlens modsatte

ende er blot bevaret en skaftring, mens resten er
borthugget. Karmstenens nu opadvendte kant må
have udgjort dørens indvendige anslag. Den vestre
sten kan have samme udformning, men i så fald
er det indersiden, der vender udad, og en eventuel søjle er skjult i murtykkelsen. Yderligere en

Fig. 8. Romansk karmsten af granit (s. 5776), genanvendt som sokkel under våbenhusets sydmur. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Romanesque jamb of granite, now in the
south wall of the porch.
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Fig. 9. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north.

kvader i våbenhusets sokkel umiddelbart øst for
ovennævnte (jf. fig. 6) udgør tydeligvis et brudstykke af en tilsvarende karmsten med hjørnesøjle.
To af karmstenene stammer sandsynligvis fra den
sløjfede syddør, der, som nævnt, blev fjernet da det
nye våbenhus kom til (jf. s. 5787).
†Vinduer. Der er ikke bevaret nogen oprindelige vinduer i skibet, men antydningen af en blændet lysåbning midt på facaden af skibets søndre
langmur er med stor sandsynlighed resterne af et
lukket, romansk vindue, som blev sløjfet, da skibet fik indbygget hvælv (jf. s. 5778).
I det indre er stort set alle detaljer forsvundet.
Korbuen og triumfmuren er blevet næsten fuldstændig nedtaget (jf. s. 5779). Ujævnheder i murværket i skibets østre hjørner er dog givetvis spor
efter de nedbrudte †sidealtre, der som oftest har
været placeret her.
Alle de oprindelige †gavltrekanter er blevet nedrevet og erstattet med nye i senmiddelalderen.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I løbet
af senmiddelalderen blev der indbygget hvælv i
skibet, helt eller delvist opført et nyt kor i øst, og

et tårn blev sluttet til kirken i vest, mens et nu
forsvundet †våbenhus også blev opført ud for en
af skibets to oprindelige døre. Alt i munkesten i
munkeskifte.
Hvælv i skibet. Den første store ændring af kirken var formentlig, at der blev udført hvælv i skibet. Der blev indbygget to fag krydshvælv, som
hviler på spidse skjoldbuer samt en spids gjordbue. Murpillerne er falsede, mens hjørnepillen i
det sydøstre hjørne er udført uden false. I de tre
øvrige hjørner løber ribbe og kappe ned på en
trompe (jf. fig. 20 og 31). I toppen af det andet
fags vestkappe er et sekundært monteringshul,
sikkert til en lysekrone, udhugget.
Ny vestgavl. I vest er gavlen blevet nedtaget og
nyopført, før tårnet kom til (jf. s. 5780), utvivlsomt i sammenhæng med opførelsen af skibets
hvælv. Den nye gavltrekant blev udført med en
fladbuet dør anbragt i et spidsbuet spejl, der har
fungeret som adgangsvejen til kirkens lofter. Døren fik man utvivlsomt adgang til via en løs stige.
Gavltrekanten er senere blevet indlemmet i tårnets østmur, men døren har fortsat sin oprinde-
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lige funktion, blot forbinder den nu kirkens lofter
med tårnets mellemstokværk.
Nyt kor. Den næste større ændring ved bygningen var sikkert, at det romanske kor blev helt
eller delvist nedrevet og erstattet af et nyt, som
næppe i dimensionerne har adskilt sig væsentligt fra forgængeren. Den dendrokronologiske
analyse af koret kunne tyde på, at dette arbejde
blev udført o. 1468 (jf. s. 5788). Det nye kor er
opført over en genanvendt sokkel fra det gamle
kor og genbruger også andre byggematerialer. I
østfacaden, der nu bedst lader sig undersøge, består de nedre dele primært af hele og kløvede
marksten samt genanvendte kvadre, der markerer
hjørnerne (fig. 10). Det nye kor har ikke givet
kirken karakter af et langhus (jf. fig. 7), og det
lader til, at det har sluttet sig skævt til skibet. Det
er således øjensynligt rykket ganske langt mod
syd, hvorved springet mellem skibet og koret i
nord har været ca. 70 cm, mens det i syd kun
drejer sig om ca. 20 cm. Korets præcise udseende
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lader sig imidlertid nu kun vanskeligt belyse med
sikkerhed, idet bygningen er flankeret af to yngre
kapeller (jf. s. 5781 og 5786). Langmurenes øvre
afslutning er stort set forsvundet, men en stump
af sydsidens gesims kan fortsat ses, hvoraf det
fremgår, at muren har været afsluttet af en dobbelt falsgesims over to savsnitsskifter.
I det indre dækkes koret af et samtidigt krydshvælv, der hviler på forlæg i murene. Der er ikke
bevaret spor efter oprindelige vinduer, fordi store
dele af koret er blevet gennembrudt af sekundære
åbninger.
Mod øst rejser det nye kor sig med en blændingsgavl, der øverst afsluttes af en aftrappet pinakel i nyere tegl (jf. fig. 10). Hvis denne er en
replik af en senmiddelalderlig forgænger, må
man formode, at tilsvarende også har markeret
gavltrekantens nedre hjørne. Blændingsudsmykningen hæver sig fra to savskifter, der markerer
gavlfoden. Herover dominerer tre højblændinger,
som alle øverst afsluttes tvedelt med to fladbuede

Fig. 10. Kirken set fra øst (s. 5779). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the east.
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stik, adskilt af en lille konsol. En båndblænding
er anbragt over de tvedelte blændinger. Øverst
afsluttes gavlspidsen af tre mindre, fladbuede blændinger; to nederst og en enkelt over disse. Alle
de større blændinger flankeres af symmetrisk anbragte småblændinger, ligearmede kors, cirkelslag,
fladbuer og aftrappede romber.
Samtidig med korets opførelse blev den gamle
triumfmur stort set nedtaget og genopført med
en bred, rundbuet korbue, som senere er blevet
hårdt oppudset eller skalmuret (jf. ndf. og fig. 20).
Over hvælvene blev der samtidig med den nye
triumfmur også opført en ny gavltrekant på skibets
østende (fig. 11), muret med skarpryggede fuger.
Denne blev noget overraskende udført med en
vestvendt blændingsudsmykning, som formentlig
altid har været dækket af skibets tag og dermed
aldrig synlig udefra. Gavludsmykningen er komponeret som to spidsbuede højblændinger, flankeret af en mindre, spidsbuet blænding i hver side.
Alle fire blændinger står med pudset bund. Over
taget afsluttes gavlen, som korets gavltrekant, med
en aftrappet pinakel i nyere tegl.
Det relativt lave tårn i vest er i tre stokværk,
hvoraf klokkerne hænger i det øvre (jf. fig. 9).
Det dækkes af et sadeltag med gavle i øst og vest.
Grundplanen er omtrent kvadratisk, og østmuren
delvist bygget ind over skibet, hvorved en del af
skibets vestgavl er forsvundet. Tårnets munkestensmure er opført over en blanding af genanvendte sokkelsten fra skibets vestende samt hele
og kløvede kampesten. I de øvre stokværker står
bagmurene med åbne stilladshuller.
Tårnrummet har været forbundet med kirken
gennem en nu ommuret †arkade (jf. s. 5787), der
at dømme efter de bevarede ansatser til stikket
i syd og nordsiden af skibets vestmur har været
udformet med en lav spidsbue. I det indre dækkes tårnrummet af et samtidigt indbygget krydshvælv, hvis vederlag i væggene er smykket med
et let fremspringende bryn. Ribberne mødes
øverst i en lille, kvadratisk slutsten. Der er ikke
bevaret nogen oprindelige vinduer i tårnrummet.
Adgangen til øvre stokværk sker via en fyrretræstrappe i våbenhuset (jf. s. 5787) og en rektangulær dør brudt ind gennem tårnets vestfacade.
Oprindeligt har en tømret †fritrappe på tårnets

sydside givet adgang til mellemstokværket. Adgangen er sket gennem en nu blændet, fladbuet
†dør (jf. fig. 12), der har åbnet direkte ind på
oversiden af tårnrummets hvælv, hvorfra en stige
sikkert har ført videre op i tårnet.
Det lave mellemstokværk har ikke noget selvstændigt bjælkelag og står nu uoplyst, men har fra
opførelsen været udstyret med et fladbuet †vindue i syd og nord (jf. fig. 12). Begge er nu blændede med teglsten, der nærmer sig et normalformat, hvilket sikkert er sket som led i kirkens
istandsættelse 1822 (jf. s. 5788).
Klokkestokværket åbner sig med to glamhuller
mod hvert verdenshjørne; de to østvendte åbninger er dog nu blevet blændet med tegl i normalformat. De fladbuede glamhuller er falsede både
ude og inde.
Mod syd og nord afsluttes murkronen af en
dobbelt falsgesims. Mod øst og vest hæver tårnet
sig med blændingssmykkede gavltrekanter, kronet
af 11 kamtakker. Gavltrekanternes blændingsdekorationer er næsten identiske, men adskiller
sig ved små variationer (jf. fig. 13). Begge gavle
hæver sig således over savskifter, i øst ét, i vest
to. Fælles for begge er også en centralt placeret,
ligearmet korsblænding med aftrappede ender.
Mod øst flankeres korset af to kvarte cirkelslag,
imod vest af fire aftrappede romber. På begge
gavle omgives hovedmotivet af småblændinger
i forskellig udformning. Både øst- og vestgavlen
står med to fladbuede glamhuller, der i facaden er
anbragt i et spidsbuet spejl.
Et †våbenhus optræder på skitsen af kirken, udført 1590, i biskop Jacob Madsens visitatsbog (jf.
fig. 55). Våbenhuset omtales ikke i biskoppens
notater, og dets udseende eller datering kendes
ikke, selvom det sandsynligvis har drejet sig om
et senmiddelalderligt byggeri. Dets placering ved
kirken kendes heller ikke, om end det givetvis var
bygget ud for syddøren, der er den mest oplagte i
forhold til sognet og kirkegården. 1721 manglede
våbenhuset et loft, og det nævnes sidste gang i
kilderne 1817, hvor kirkesynet ønskede et vindue i våbenhuset, som ellers ikke havde nogen
mangler.13 Det er formentlig blevet nedrevet få år
efter, da indgangen blev henlagt til tårnets vestside (jf. s. 5787).
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Fig. 11. Blænding på vestsiden af skibets østgavl (s. 5780). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – The west side of the nave’s east gable.

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. Kirkens forandring er fortsat efter reformationen,
hvor der 1590 blev tilføjet et kapel ved korets
sydside og endnu et kapel i midten af 1700-tallet,
placeret ved korets nordside. Endelig blev det formodentlig senmiddelalderlige våbenhus nedrevet
og et nyt opført ved tårnets vestside. Hertil kom-

mer to ændringer af korgavlens vinduer samt udførelsen af store vinduer i skibet og tårnrummet.
Sydkapel. Et kapel, bekostet af Jørgen Qvitzow, er 1590 sluttet til korets sydside (jf. s. 5779).
Tilbygningen er ikke indtegnet på biskop Jacob
Madsens skitse af kirken (jf. fig. 55), udført o. 4.
marts dette år, og byggeriet er formentlig ble-
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Fig. 12. Blændet dør og vindue i sydsiden af tårnets mellemstokværk (s. 5780). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Bricked-up door and window on the south side of the tower’s
middle floor.

vet påbegyndt kort efter Birgitte Rønnows død
samme år.4
Bygningen, der er opført i munkesten lagt i
polsk forbandt, er rejst uden synlig sokkel (fig.
14). Øverst afsluttes langmurene nu af en rigt
profileret gesims, som muligvis er en fornyelse.
I syd åbner en nyere, kurvehanksbuet døråbning

ind til kapellets indre. Et ude og inde falset, kurvehanksbuet vindue med hvidmalede trærammer
i øst og vest giver lys til rummet. Oprindeligt var
der også et tilsvarende †vindue i sydgavlen. Dette
blev blændet, da døren blev indsat, men vinduets
øverste del står fortsat som indre murblænding,
og stikket spores ligeledes fortsat i facaden.
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Fig. 13. Tårn (s. 5780) og våbenhus (s. 5787) set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tower and porch seen from
the west.
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Indvendig dækkes kapellet af to krydsede
tøndehvælv, hvis grater danner et stjernemotiv
(fig. 15). Hvælvet hviler på usædvanligt kraftige
skjoldbuer. Rummet står i forbindelse med koret gennem en rundbuet arkade, hvis vederlag er
markeret med et profileret kragbånd, der strækker sig et kort stykke ind over væggen inde i kapellet. Noget tilsvarende har sikkert også været
tilfældet i korrummet, men her blev kragbåndet
antageligvis hugget bort, da man blændede arka-

den (jf. s. 5788). Åbningen ind til kapellet blev
genetableret 1997, da arkitekt Ebbe Lehn Petersen renoverede koret og tegnede den skærmlignende væg af glas og støbejern, der nu adskiller
kapellet fra resten af kirken.14
I det ydre hæver gavltrekanten sig mod syd med
to cordongesimser, der i profil ligner den indvendige arkades kragbånd. Mellem de to gesimser er der
indsat en elegant, en smule nedbrudt mindetavle i
rød sandsten med en indskrift i versaler (fig. 16).

Fig. 14. Sydkapellets sydgavl (s. 5781). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The south gable
of the south chapel.
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I hovedfeltet læses: »Deo vni et trino·memoriæ
Henningii Qvitzovii de Santager·Georg(ii) f(ilii)
et Birgittæ [R]ønnoviæ·Eileri de Hvitkeld·f(iliæ)
sacellvm svprem(vm) mvn(vs) liberi·proc[v]rante
Georgio Qvitzovio de Santager Filior(vm)·max(im)
o extr(vi) c(vravervnt) [M] D X C« (Til den treenige Gud, til minde om Henning Jørgensen
Qvitsow til Sandager og Birgitte Rønnow, datter
af Eiler til Hvidkilde, lod børnene kapellet bygge
som en sidste ære, besørget af den ældste af søn-
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nerne, Jørgen Qvitsow til Sandager, 1590). Tekstfeltet støttes af to stejlende griffer og sidder under
de hjelmprydede våbener for slægterne Lange,
Qvitzow og Rønnow. Herover løber et skriftbånd
med ordlyden: »Ide·d(efvncta)·Thomæ Lange de·
Løgtved f(ilia) vx(or) I H(enningii) Q(vitsovii)/
Birgit Eiler Rønno(vii)·de Hvitkeld·f(ilia) vx(or)
II« (Afdøde Ide, datter af Thomas Lange til Løjtved, første hustru – Henning Qvitsow –/ Birgit,
datter af Eiler Rønnow til Hvidkilde, anden hu-

Fig. 15. Sydkapellets indre set mod syd (s. 5784). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
interior of the south chapel looking south.
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Fig. 16. Teksttavle med giverindskrift på sydkappelts facade (s. 5784). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Text plaque with donor’s inscription on the façade of the south chapel.

stru), der flankeres af allegoriske repræsentationer
af universet, i form af to siddende, lettere fragmentariske kvinder, der henholdsvis holder solen og
månen i den ene hånd og har haft en stjerne i den
anden. Gavlens top, over den øvre cordongesims,
er blevet delvist skalmuret og fornyet i små sten
(jf. s. 5787).
En glug over den øverste murgesims giver lys
til loftet. Oprindeligt var gluggen udformet som
kurvehanksbuet åbning, men efter gavlens renovering blev den reduceret i størrelse og i facaden
udformet som den nu eksisterende, ovale åbning,
mens gluggen står med sin oprindelige form i
bagmuren som niche.
†Østvinduer. Koret er blevet udstyret med to
østvinduer, der nu er blændede, men som svagt
kan erkendes i korets facade (jf. fig. 10). Deres
præcise udformning er ikke mulig at afgøre længere, men de omtrentlige dimensioner, placering
og muligvis kurvehanksbuede stik antyder, at
de ikke har været middelalderlige. Det er derfor
sandsynligt, at vinduerne er kommet til, fordi ka-

pellet mod syd blev opført 1590 (jf. s. 5781) og
dermed ændrede lysindfaldet i korafsnittet.
Nordkapel. Tilbygningen ved korets nordside er
opført som gravkapel på bekostning af Jean Henri Huguetan og Maurice Margarethe d’Odyck o.
1750 (jf. s. 5808). Bygningen, rejst i mindre tegl,
der nærmer sig et normalt format lagt i polsk
forbandt, hviler på en i tegl muret, let fremspringende sokkel (jf. fig. 9). Det udvendige udtryk
domineres i høj grad af den ganske kraftige, profilerede cordongesims, der er tækket med vingetegl. Oprindeligt stod kapellet i forbindelse med
koret gennem en bred, rundbuet †arkade, lukket med et imposant gitterværk (jf. s. 5808), men
åbningen er nu blændet. På korsiden er væggen
pudset, og de fleste spor af åbningen er borte,
men i kapellet står den lukkede arkade som en
niche (jf. fig. 46).
Kapellets indre (jf. fig. 46) er dækket af et fladt,
pyntet gipsloft og oplyses af et rundbuet vindue i
vest, som sandsynligvis er oprindeligt. En sekundær, lettere kurvehanksbuet port i østfacaden, gi-

NØRRE SANDAGER KIRKE

vetvis brudt da arkaden ind til koret blev lukket,
åbner nu ind til rummet.
Mod nord, over cordongesimsen, hæver kapellets glatte gavltrekant sig. Den eneste udsmykning er en oval glug, omsluttet af et prydskifte,
der giver lys til loftet.
Da nordkapellet opførtes, blev sydkapellets gavlspids tilsyneladende samtidig delvist skalmuret og
fornyet (jf. s. 5782). Gavlen blev således udstyret
med en glug, tilsvarende den i nordkapellets gavl,
uden tvivl for at skabe samhørighed de to bygningsafsnit imellem (jf. fig. 14).
Moderniseringen 1822. Grevinde Constance Gyl
densteen gennemførte dette år en omfattende renovering af bygningen, som sandsynligvis berørte
alle dele af kirken og resulterede i flere markante
ændringer.15
Nyt østvindue. Renoveringen af kirken medførte, at korets to vinduer i øst blev blændet (jf. s.
5786) og erstattet af et enkelt, større vindue, udført falset og med fladbuet stik (jf. fig. 10). I dette
vindue blev et stort †glasmaleri indsat (jf. s. 5789).
I det indre blev kor- og tårnbuen henholdsvis
kraftigt oppudset og ommuret, således at deres
udseende blev harmoniseret til det nu næsten
rundbuede udseende med et karakteristisk lille
knæk i vederlagshøjde (jf. fig. 20 og 31).
Nyt våbenhus. På samme tid, 1822, blev det
gamle †våbenhus formentlig nedrevet og et nyt
opført ved tårnets vestgavl (jf. fig. 13). Det nye
våbenhus er bygget i teglsten af normalformat
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over en sokkel af små granitkvadre (jf. dog s.
5776). I syd og nord afsluttes langmurene med
en dobbeltfalset gesims. Indgangsdøren i vest er
pynteligt udformet ved at været indsat i en rundbuet murblænding, der over døren rummer et
profileret felt, dækket af en let fremspringende
gesims. Øverst i murblændingen er et rundbuet
vindue, der giver lys til våbenhusets loft.
Det fladloftede indre får lys fra syd og nord af et
rundbuet vindue med hvidmalet træramme. Samtidig med våbenhusets opførelse blev der brudt en
rektangulær dør i tårnets vestmur, der nu fungerer
som adgangsvej til kirken. En spinkel trætrappe i
fyr fører, som tidligere nævnt, op til våbenhusets
loft, hvor der er blevet brudt en dør ind til orgelpulpituret (jf. s. 5802). Fra loftet fører trappen
videre op til tagrummet, hvor en rektangulær dør
åbner ind til tårnets mellemstokværk (jf. s. 5780).
Mod vest rejser våbenhuset sig med en spidsgavl, hvis eneste ornament er en tandsnitsfrise
under en let fremspringende falsmarkering af
gavlkonturen. Kirkens store vinduer er utvivlsomt
kommet til under samme istandsættelse på foranledning af grevinden (jf. fig. 7). Seks store, rundbuede vinduer, tre i begge langsider, er således
blevet udhugget og står nu med hvidmalede, nygotiske trærammer, som næppe er de oprindelige. I udformning taler vinduerne sammen med
våbenhusets dør (jf. fig. 13), og det kan overvejes,
om de har fundet inspiration i nordkapellets vestvindue, eller om dette vindue er samtidig med de

Fig. 17a-b. Opmålinger. 1:150. Målt og tegnet af Ebbe Lehn Petersen 1996. a. Snit i kor og sydkapel set mod øst. b.
Snit i kor set mod syd. – Scale drawings. a. Section through the chancel and the south chapel looking east. b. Section through
the chancel looking south..
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øvrige, hvilket ikke umiddelbart lader til at være
tilfældet, da det fremstår oprindeligt.
†Sakristi. En del af sydkapellet fungerede i
en periode som sakristi. Dette indebar, at arkaden mellem koret og kapellet blev lukket og en
mindre dør etableret i lukkemuren. Kapellets
østvindue blev endvidere udvidet og omdannet
til en dør. Inde i kapellet blev en skillevæg opført,
således at et mindre, omtrent kvadratisk areal blev
udskilt fra kapellets rum, forbundet gennem de
nye døre i lukkemuren ind til kirken og døren
i østmuren. Det var her sakristiet blev etableret,
mens den øvrige del af kapellet bibeholdt sin
hidtidige funktion. Hvornår dette blev udført, er
uklart. Sakristiet omtales 1879, da man ønskede
den udvendige dør nymalet.9 Ændringen er dermed ældre end dette, og man kan formode, at den
kan føres tilbage til Constance Gyldensteens renovering af kirken, uden at dette dog lader sig dokumentere i kilderne. Sakristiet optræder endnu
1947 på en plan over kirken, men lader til at være
blevet afviklet relativt hurtigt efter dette, hvor den
indre skillevæg blev nedbrudt og østvinduet ført
tilbage til dets oprindelige udseende.16
Kirken har løbende gennemgået istandsættelser, men de ældre, skriftlige vidnesbyrd om disse
arbejder er sparsomme. Den ældste oplysning om
kirkens tilstand er, at tag og tagværk 1631 blev
beskrevet som skrøbeligt og gammelt.10 De næste oplysninger knytter sig alle til grevinde Constance Gyldensteens renovering af bygningen
1822, der 1824 meldtes endegyldigt afsluttet, og
bygningen kunne beskrives som værende i særdeles god stand.17 1895 omtales bygningen som
‘tarveligt’ (dvs. simpelt) holdt indvendig, men i
dårlig forfatning udvendig.18 Dog er der først efterretninger om et større arbejde på kirken 1947,
hvor det lader til, at navnlig tagene blev istandsat.19 Den seneste, omfattende istandsættelse af
hele bygningen blev gennemført 1980-81 under
ledelse af arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense.14
Gulve. I koret, der hæver sig med et trin over
resten af kirken, udført i gule teglsten, ligger der
fliser af Ølandssten. Gulvene i skibet, tårnrummet
og våbenhuset dækkes af gule teglsten i tværgående bånd. I sydkapellet ligger der ligeledes gule
teglsten i tværgående bånd, mens der i nordka-

pellet ligger lyse og mørke brungrå Ølandsfliser i
skaktavlsmønster.
†Gulve. Den ældste oplysning om kirkens gulve
stammer fra 1863 og fortæller, at tegldækningen i
skibet var sunket sammen og skulle fornyes.20
Tagværker. Korets fem spærfag er af eg, formentlig senmiddelalderlige og opsat i forbindelse
med det nye kors opførelse (jf. s. 5779). Fagene,
der hviler i to murremme og på spærsko, er samlet med to lag hanebånd samt svungne krydsbånd
(fig. 18), tydeligvis sammensat på grund af deres
dekorative virkning, hvilket genfindes i nabokirken i Guldbjerg (jf. s. 5749). De enkelte fag er
samlet ved bladning på østsiden og fremstår som
en sammenhængende helhed, til trods for at de
ikke er nummererede.
Alle de øvrige tagværker er udført i fyr og af
nyere dato. I skibet er alle hanebånd dog udført
i genanvendte stykker egetræ, som formentlig
stammer fra et ældre †tagværk over kirken.
En klokkestol i et fag, udført i fyrretræ, er opstillet i tårnets klokkestokværk.
Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2019
udtaget boreprøver af egetømmeret over koret.21
Prøverne antyder, at tagstolen kan være opsat o.
1468, hvilket i så fald må være tidspunktet for det
nye kors opførelse.
Tagbeklædning. Hele kirken dækkes af røde vingetegl, senest gennemgribende istandsat 1983.22
†Tagbeklædning. Den nuværende tagdækning
kan følges tilbage til biskop Jacob Madsens visitatsnotater, der 1590 beretter om en tilsvarende
situation.4 1894 blev der første gang oplagt glassten i tagene for at give lys til lofterne.9
Opvarmning. Bygningen opvarmes af et varmluftsanlæg etableret 1967.23
†Opvarmning. Kirken kunne uden tvivl opvarmes fra 1883, hvor sognets beboere havde fået
samlet penge nok sammen til at få en †kakkelovn opstillet i skibets nordøstlige hjørne med
skorstensudtræk i skibets østre gavlspids.9 1923
oplyses det, at der var blevet indkøbt en ny †kakkelovn til kirken.9
Kirken står hvidkalket ude og inde, men har
dog sokkelpartiet sværtet i det ydre. Våbenhusets træloft er hvidmalet, det samme gælder, som
nævnt, nordkapellets gipsloft.
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Fig. 18. Korets tagværk (s. 5788). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The roof structure of
the chancel.

Der ligger en belægning af perlegrus omkring
hele bygningen. Et nu sløjfet †fortov nævnes
1876 ved kirkedøren.20
Glasmaleri, (jf. fig. 21). I korets østvindue (jf.
s. 5787) er der indsat et blyindfattet glasmaleri
anskaffet 1894 (jf. fig. 20).9 Det rent ornamentale

Danmarks Kirker, Odense

maleri er komponeret som et gult hjulkors med
to gule og grønne felter i centrum. Omkring
dette er der enklere, sammenvævede og ligeledes
gule hjulkors, der tilsammen danner en tæt mosaik, som omkranses af en broget bort i rød, gul
og grøn.24
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Fig. 19. Indre set mod øst. Foto af ubekendt, o. 1910. – The interior looking east.

INVENTAR
Kirkens eneste middelalderlige inventargenstand er
klokken fra 1492, der er støbt i Flensburg af Peter
Hanssen. Alterstagerne er anskaffet i tiden o. 1575. Herudover omfatter kirkens ældste inventar blot et fontelåg
fra 1668, Hamborgguldsmeden Jürgen Richels altersølv samt en døbefont skåret i træ som en figur af Johannes Døberen, alt fra o. 1700; sølvet er skænket af
kirkeejer Martin Conrad Biermann von Ehrenschild.
1800-tallet er meget rigt repræsenteret i kirken. Den
jernbeslåede pengeblok er anskaffet o. 1800, mens orglet
er bygget 1804 af Caspar Worm, Engom; det står stadig
med sin oprindelige disposition. Såvel prædikestolen
som stolestaderne blev anskaffet som led i den omfattende istandsættelse og nyindretning af kirken, grevinde
Constance Gyldensteen lod gennemføre 1822. Begge
er karakteristiske for det inventar, der blev anskaffet
under grevinde Gyldensteens istandsættelser af de 12
kirker på egnen, hun ejede. Salmenummertavlerne er
indkøbt 1837 og suppleret 1868 og 1923.
Af nyere inventar skal nævnes kunstsmed Knud Eibyes to lysekroner fra 1950 samt alterbordet og -pry-

delsen, der begge blev opstillet som del af Ebbe Lehn
Petersens nyindretning af koret 1997-98.
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret står i en
farvesætning, der præges af Ebbe Lehn Petersens nyindretning af koret 1997-98 med alterbord i guld og
rødt samt knæfald med tilsvarende rødt uldbetræk. De
øvrige hovedstykker står i en lysegrå bemaling med
forgyldte detaljer fra arkitekt Axel Jacobsens hovedrestaurering 1929,23 der blev opfrisket 1980 under Ebbe
Lehn Petersens istandsættelse af kirken. Eftersom man
under hovedistandsættelsen 1929 lod inventarets tidligere farvelag afskrabe, er de primære kilder til inventarets ældre farvesætning de to hovedinventarstykker,
der blev fjernet først i 1800-tal og genanvendt i andre
af egnens kirker. *Prædikestolen fra 1648, der nu er i
Guldbjerg Kirke (s. 5758), synes oprindeligt at have
stået i blank eg, før den fik en rødmarmorering med
blå, hvide og gyldne årer.25 Dette sidstnævnte farvelag
svarer fuldstændig til det oprindelige farvelag på *altertavlen fra 1702, der nu er i Særslev Kirke. Det må
derfor lægges til grund, at anskaffelsen af altertavlen
1702 førte til en nymaling af i al fald inventarets to
hovedstykker.26
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Fig. 20. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The interior looking east.
Kirkens indretning fra tiårene efter reformationenkendes kun fra biskop Jacob Madsens visitatsbog, hvori
det er anført, at den senmiddelalderlige †skabsaltertavle endnu var i brug, at der var to sæt alterstager, en lille
degnestol og en prædikestol på muret sokkel, samt at
der var rigelig plads i koret til, at †døbefonten kunne
flyttes fra tårnrummet og derop.
1642 blev degnestolen fornyet, og vigtigere endnu
blev en ny *prædikestol skænket 1648 af ejerne af sognets herregårde, Gyldensteen og Sandagergård. Foruden det nævnte altersølv og formentlig også døbefonten skænkede kirkeejer Martin Conrad Biermann
von Ehrenschild 1702 nye *altertavler til både Nørre
Sandager og Guldbjerg kirker (s. 5751). Begge er arbejder af billedskæreren Michael Tuisch.
1822 lod kirkeejer Constance Gyldensteen kirken
gennemgå en omfattende istandsættelse og nyindretning, efter kancelliet 1816 havde anmodet hende
om at drage omsorg derfor.27 De indledende skridt i
denne retning blev dog allerede taget 1809, da grevinden – uden at have fået tilladelse – lod Michael
Tuisch’ *altertavle overføre til Særslev Kirke (Skovby
Hrd.). †Alterbordet stod herefter uden prydelse. Som

nævnt førte hovedistandsættelsen 1822 til fornyelse
af stolestader og prædikestol, ligesom også †alterbordet blev udskiftet, der blev opstillet nye †skrifte- og
†degnestole i koret, og et †herskabspulpitur blev
indrettet på skibets nordvæg. Da istandsættelsen var
færdig, blev kirken fremhævet ‘som et mønster paa
en net og med smag restaureret kirke’, når blot ejerinden også indfriede sit løfte om at anskaffe en ny
altertavle.17 Det skete imidlertid ikke, før man opstillede et kors på alterbordet (†alterprydelse nr. 2) i
1860’erne. På det tidspunkt blev empireinventaret fra
1822-istandsættelsen ikke længere regnet for forbilledligt, tværtimod fandt biskop Engelstoft, at særligt
de »aldeles moderne Trævinduer og dito Prædikestol
ere fatale«.28

Alterbordet (jf. fig. 21) fra 1997 er tegnet af Ebbe
Lehn Petersen. Det er en rammekonstruktion
af fyr, 180×93 cm, 104 cm højt, beklædt med
højrektangulære paneler af MDF og med bordplade af eg. Det står med forgyldte paneler og
rød ramme.
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Det forhenværende †alterbord var et simpelt træbord med fire ben beklædt med et †alterklæde.29
Det er formentlig opsat i forbindelse med, at *altertavlen blev fjernet 1809 (jf. ndf.); hvis ikke må
det være sket under hovedistandsættelsen 1822.
†Alterklæder. 1) Nævnt 1819, af rødt stof med
frynser.17 2) Nævnt 1884, da det blev forsynet
med et kors af ægte guldbrokade.9 3) 1891, med
genbrug af det forrige klædes guldkors.9 4) 1981,
vævet af John Becker.30
Alterprydelse (fig. 21), 1998, et forgyldt kors af
eg, ca. 310 cm højt, tegnet af Ebbe Lehn Petersen
og opstillet bag alterbordet.
*Altertavle, 1702, tilskrevet Michael Tuisch med
et ældre Korsfæstelsesmaleri fra 1676, alt skænket af kirkeejer, etatsråd Martin Conrad Bierman
von Ehrenschild.31 Den blev fjernet fra kirken
1809 på foranledning af kirkeejer Constance

Gyldensteen, der lod den overføre til Særslev
Kirke (Skovby Hrd.), hvorunder den vil blive beskrevet.32
†Alterprydelser. 1) Nævnt 1590, en senmiddelalderlig skabsaltertavle med fremstilling af Passionen (»Tafflen: Christi Lidelse«) og med apostlene
i skabslågerne. På postamentet var ‘tre billeder’;
givetvis relieffer.4 2) (Jf. fig. 19) 1860’erne, et kors
med trepasformede ender, der blev anskaffet på et
tidspunkt mellem biskop Engelstofts visitats 1860
og hans næste besøg i 1868, hvor han i sin visitatsbog tilføjede »nu et Kors paa Alteret«.28 Det skulle
opforgyldes 1898.9 Korset stod på alterbordet indtil 1927.23
3) 1936,33 en arkitektonisk opbygget altertavle,
hvis storstykke bestod af et storfelt flankeret af
smallere sidefelter, alle tre med egen trekantgavl
(jf. fig. 17a). I storfeltet var indsat et *altermaleri

Fig. 21. Alterpartiet (s. 5792). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The altar area.
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Fig. 22. *Altermaleri, o. 1850 (s. 5793). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – *Altar painting, c. 1850.

(fig. 22) forestillende Korsfæstelsen og udført
omkring 1800-tallets midte i olie på lærred,
130×93,5 cm. Kristus hænger i næsten lodrette arme, med lukkede øjne og let åben mund.
Kristus er placeret helt fremme i billedet og træder dramatisk frem foran den mørke nattehimmel, der flænses af to lyn, idet hans krop er oplyst
af en overnaturlig lyskilde. Billedet blev skænket

af komtesse Agnes Louise Krag-Juel-Vind-Frijs
og lensgreve Erik Adolph Ernst Bernstorff-Gyldensteen og skal stamme fra førstnævntes barndomshjem, Frijsenborg.34 Det synes at være malet med udgangspunkt i et kobberstik efter Peter
Paul Rubens fra 1600-tallets midte.35 Altertavlen
blev nedtaget 1997 og maleriet givet tilbage til
Gyldensteen.35
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Fig. 23. Altersølv. Oblatæske og alterkalk udført o. 1700 af Jürgen Richels, Hamborg, og disk udført 1779 af guldsmed Rasmus Rasmussen Møller, Odense (s. 5794). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Altar silver, wafer dish and altar
chalice made c. 1700 by Jürgen Richels, Hamburg, and paten of 1779 made by goldsmith Rasmus Rasmussen Møller, Odense.


Alterkalk (jf. fig. 23), udført o. 1700 af guldsmed Jürgen Richels, Hamborg (aktiv 1664-1711),
skænket af etatsråd Martin Conrad Bierman von
Ehrenschild sammen med den tilhørende *disk
samt en oblatæske (jf. ndf.).36 Kalken er 26,5 cm
høj, dens fod er udsmykket med en pærestavsprofil, der formidler overgangen fra standkanten til
den flade, øvre del af foden; her er stemplet Jürgen
Richels mestermærke og Hamborgs bymærke
med et »K« under byporten (et guardejnsmærke).
Det overdådige skaft er formet som ørneben, der
spejler sig om midtknopper udformet som keruber med vinger. Bægrets nedre del er dekoreret
med slanke tunger. Under bunden er der indgraveret en sikkerhedsmærkning i versaler.
Den tilhørende *disk er nu en del af Guldbjerg
Kirkes altersæt (s. 5755). Altersættet blev tidligere
opbevaret i en jernbeslået kasse fra 1700-tallet,
31×23 cm, 21 cm høj. Denne henstår nu på våbenhusloftet.

Alterdisk (jf. fig. 23), udført 1779 af Rasmus
Rasmussen Møller, Odense, og skænket af kirkeejerne Johan Henrik Knuth-Knuthenborg og
Constance Alexandrine von Cosel. Den måler
15 cm i diameter og har indgraveret ægteparrets hjelmprydede alliancevåben (Knuth og von
Cosel). På fanen er desuden indgraveret et hjulkors. Under bunden er der stemplet guldsmedens
mestermærke og årstallet »1779«, ligesom der er
indgraveret en sikkerhedsmærkning.37 Disken blev
oprindeligt udført til Guldbjerg Kirke, hvor den
tilhørende kalk endnu er (s. 5755).
Oblatæske (jf. fig. 23), udført o. 1700 af Jürgen
Richels, Hamborg, og skænket sammen med altersættet af kirkeejer, etatsråd Martin Conrad Bierman von Ehrenschild. Den cylindriske æske er
9 cm i diameter og 3,5 cm høj. Langs æskens
bund løber en perlebort, der gentages ved lågets
kant, og på dettes overside er monteret et krucifiks. Indvendig i æsken er guldsmedens mester-
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mærke stemplet, mens sikkerhedsmærkningen er
indgraveret under æskens bund.
Skummeske, leveret o. 1887 af guldsmed L. R.
Rasmussen, Bogense. Skeen er 16,5 cm lang med
snoet skaft og perforeret laf. På førstnævntes underside er stemplet »LRR« og med skriveskrift
indgraveret »Nr Sandager Kirke«. Skeen svarer til
skeerne i Ore og Skovby kirke (s. 5667 og 5721)
fra 1887, og den er givetvis samtidig.
Alterkande (fig. 25), udført 1884 hos Arendal
Høy og skænket af kirkeejer Johan Hartvig Ernst
Bernstorff-Gyldensteen.9 Af tin, 28 cm høj, med
et skarpleddet korpus og høj hals med hængslet
låg. Indgraveret med skriveskrift på korpus: »B.
G.« (Bernstorff Gyldensteen). Fabriksmærke under bunden. Tilsvarende kander i Guldbjerg, Ore
og Skovby kirker (s. 5667, 5720 og 5756).
†Alterkander. 1) Nævnt 1755 som udført af sølv
og skænket af tidligere kirkeejer, etatsråd Martin Conrad Bierman von Ehrenschild (jf. altertavle, alterkalk og oblatæske ovf.).36 Det er derfor
tænkeligt, at kanden ligesom altersættet og oblatæsken var udført af guldsmed Jürgen Richels,
Hamborg.
Fig. 25. Alterkande, 1884, skænket af kirkeejer Johan
Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen (s. 5795). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Altar jug, 1892, donated by
Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen.

Fig. 24. Alterstager, o. 1575 (s. 5795). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Altar candlesticks, c. 1575.

Alterstager (fig. 24), o. 1575. De 50 cm høje stager har en høj profileret fod stillet på tre kugleformede ben, et balusterskaft med skålformet led
under et vaseled og en profileret lysskål. Sikkerhedsmærke under bunden. Stagerne er formentlig fra tiden frem mod 1600 og minder om dem
i Rudkøbing Kirke fra 1585.38 Det er sandsynligvis det ene af de to sæt alterstager, biskop Jacob
Madsen omtaler 1590: »Liusestager 4 Meszing«
(†alterstager).4
†Messehagler. 1) Nævnt 1590, da ‘messeklæderne’ var i dårlig stand.4 2-3) Nævnt 1886, da
den gamle messehagel blev udskiftet med en ny
af silkefløjl og guldbrokade.9
Alterskranke (jf. fig. 21), o. 1822, men ombygget 1877 og 1997.35 Den halvrunde skranke har
spinkle, vaseformede balustre, slank håndliste og
sekundær hylde til særkalke. De firkantede mæg-
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lere er tilføjet ved skrankens ombygning 1877
og udført som stiliserede søjler i skønvirkestil.
Skranken fremstår i gråtoner med knæfald polstret med rød uld.
Døbefonte. 1) (Fig. 26), o. 1700, af træ, 96 cm
høj. Den er udført som en figur af Johannes Døberen, der holder sit sivkors og en bog, hvorpå
lammet ligger, alt imens han på hovedet bærer
en ottekantet kumme med karnisformede sider.
Den er sandsynligvis anskaffet kort efter 1696,

Fig. 26. Døbefont (s. 5796), o. 1700. Foto Chr. Axel
Jensen o. 1911. – The font, c. 1700.

hvor det under synsforretningen blev bemærket,
at der ikke er nogen font, men kun et fad, der
‘staar i en Krog paa nogle Mursten«.39
Fonten står i en hvid marmorering med blå
åretegninger, der formentlig kan henføres til kirkens istandsættelse 1822. De ældre farvelag blev
identificeret ved konserveringen 1973.40 Inderst
var en kridtgrund, der enten har stået uden overmaling eller har haft en tynd, hvid staffering på
figuren, mens kummen var rødbrun og soklen
sort. Efterfølgende blev fonten malet med blegrød sokkel og kumme, mens figuren havde grågrøn bemaling og forgyldt hår og kappe; på dette
tidspunkt stod soklen i grågrøn, og stafferingen
synes altså efterfølgende at være justeret til blegrød. Fonten, der senest er sat i stand 1979 og siden 1997 har stået i en beskyttende fyrretræskasse med plexiglasvindue, er således delvist synlig,
men utilgængelig for en nærmere undersøgelse.
Placeret i ligkapellet.
2) (jf. fig. 31), 1997. Et ottekantet stativ af hvidpigmenterede fyrretræsstave, 97 cm høj, der er
udført til at holde dåbsfadet. Opstillet under korbuen.
†Døbefont, nævnt 1590, da biskop Jacob Madsen konstaterede, at den antagelig middelalderlige
font var opstillet i tårnrummet til trods for, at der
var tilstrækkelig plads i koret.4
Dåbsfad, 1977, af tin. Det sekskantede fad er
35 cm bredt og har to bæregreb, der skråner let,
så de passer under fontelåget (jf. ndf.). Stemplet
»NM/ 1977« med henvisning til Nationalmuseet,
hvis konserveringsafdeling støbte fadet som en
kopi efter et ældre †dåbsfad. Sidstnævnte må være
udført samtidig med den nye døbefont, o. 1700
(jf. ovf.).35 I NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (o.
1911) er det anført, at fanen bar et meget utydeligt stempel, ‘vistnok’ forestillende en engel eller
tre tårne. Der er formentlig tale om den stående
engel, der blev benyttet som kvalitetsstempel
sammen med kandestøberens initialer, og som
også ses på fontelåget.41 Disse to tingenstande er
givetvis udført af samme, uidentificerede kandestøber (jf. ndf.).
Fontelåg (fig. 27), o. 1700, af tin, sekskantet, 36
cm bredt og 25 cm højt, som afsluttes af en markant knop. Låget er stemplet på undersiden af
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Fig. 27. Fontelåg, o. 1700 (s. 5796). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Font lid, 1668.

kanten med mærkerne for ‘engelsk tin’, nemlig
en stående engel og en kronet, fembladet rose,
begge med kandestøberens initialer, »MC«, og
sidstnævnte endvidere årstallet »1668« (fig. 28-

29). Dette årstal henviser ikke til udførelsesåret,
men til den uidentificerede kandestøbers optagelse i gørtlerlauget.42 Låget blev istandsat 1977
af konservator Jens Johansen.41

Fig. 28-29. Stempler på fontelåget (s. 5796). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Stamps on the font lid.
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Fig. 30. Prædikestol, 1822 (s. 5798). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The pulpit, 1822.

Dåbskande, o. 1887,9 leveret af Bing & Grøndal,
København. En sortglaseret porcelænskande, 28
cm høj, med guldkors og forgyldt mundingsrand.
En servante, cylindrisk, af tin, 92 cm høj og malet med fyrretræsådring, er opstillet i ligkapellet
nær fonten.

Prædikestol (fig. 30), 1822. Udført i tidens empirestil som en cylindrisk kurv med tandsnitsprofiler, der føjer sig om et cirkulært felt. Kurven
Fig. 31. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Interior looking west.
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Fig. 32. Klingpung, o. 1800 (s. 5802). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Offertory, c. 1800.

afsluttes forneden af et smalt postament med en
udskåret mæanderbort og foroven af dels en frise
med indsatte medaljoner, dels en gesims med æggestav og tandsnit. Underbaldakinen er konveks
og munder ud i en knop formet som en vindrueklase. Opgangen er fornyet 1997, og stolen står i
en lysegrå staffering med profiler i guld.

Fig. 33. Pengeblok, o. 1800 (s. 5801). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Money box, c. 1800.

Prædikestolen blev indrettet under den istandsættelse, kirkeejer Constance Gyldensteen lod
gennemføre 1822. Stolen kendes også fra Særslev
Kirke (Skovby Hrd.), og dens empirestil er typisk
for grevindens istandsættelser af de kirker, Gyldensteen ejede.
*Prædikestol, 1648. Ifølge præsteindberetningen
1755 havde kirken endnu på dette tidspunkt en
prædikestol, der bar årstallet »1640«, men som samtidig skulle være skænket af Martin Conrad Bierman von Ehrenschild,36 Oplysningen er åbenlyst
forkert, både fordi etatsråd von Ehrenschild først
ejede kirken fra 1696, og fordi stolen med stor sikkerhed er identisk med den 1648-daterede prædikestol, der nu er i Guldbjerg Kirke. Denne stols
udskårne våbenskjolde viser, at den blev bekostet
i fællesskab af ejerne af de to herregårde i Nørre
Sandager Sogn, Gregers Krabbe samt Helveg Rud
(ejere af Gyldensteen 1630-55) og Erik Quitzow
samt Susanne Juel (ejere af Sandagergård 164078), hvilket alt andet lige må betyde, at den blev
udført til sognekirken i Nørre Sandager. Det var
formentlig under kirkernes istandsættelse 1822, at
prædikestolen blev overflyttet fra Nørre Sandager
til Guldbjerg. Den er nærmere behandlet under
sidstnævnte kirke (s. 5758).43
†Prædikestol, nævnt 1590 af biskop Jacob Madsen som anbragt på en muret sokkel i skibets sydøstlige hjørne.4
Stolestader (jf. fig. 31), indrettet under hovedistandsættelsen 1822. Gavlene er 114 cm høje og
udskåret med en glat pilaster, der fylder næsten
hele gavlens bredde. Alle stole har låger. Stolene
står i en lysegrå staffering med sparsom brug af
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Fig. 34. Caspar Worms orgel, 1804 (s. 5802). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Caspar Worm’s organ, 1804.

forgyldning fra 1929. Tilsvarende stolene kendes
fra andre af de kirker, Constance Gyldensteen
lod istandsætte o. 1820, herunder Klinte (s. 5551
og fig. 41), Uggerslev (s. 5329), Nørre Højrup (s.
5403) og Grindløse (s. 5606 og fig. 25).
†Stolestader, nævnt 1696 som meget forfaldne.39
1815 kunne fem af stolenes låger ikke lukke og
måtte repareres.17 Der var ifølge inventaret 1819
40 stole i skibet.17
†Præste- og degnestole. 1) Nævnt 1590 af biskop
Jacob Madsen, der konstaterede, at kirken havde
en lille degnestol, men ingen skriftestol.4
2) 1642, en degnestol, der ifølge præsteindberetningen fra 1755 bar årstallet »1642« og indskriften: »Sing Foer« (Syng for) under henvisning
til at netop dette var en af degnens pligter.36
3-4) O. 1822, to stole, der var indrettet ved korets syd- og nordvæg, hvorfor de først kan være

indrettet, efter åbningerne ind til de to gravkapeller var tilmurede, det vil sige formentlig under
kirkeejer Constance Gyldensteens nyindretning
af kirken. Fjernet 1938.6
Løse stole, o. 1939, seks stole med polstret sæde
(orangerød uld) og udskåret ryglæn. Yderligere
to stole henstår på orgelpulpituret. En armstol til
præsten af samme udformning, men lidt bredere.
Opstillet i koret.
Pengeblok (fig. 33), o. 1800, af fyr.44 Blokken
måler 23×18,5, cm og er 97 cm høj. Foroven
afsluttes den af et svunget topstykke med Jesusmonogram, og der er et møntindkast i oversiden.
Pengeblokken er sikret med to jernbånd, hvoraf
det ene er hængslet og kan låses for frontens låge.
Opstillet under triumfbuen.
To pengebøsser, o. 1850, ovale, måler 14×8,5 cm
og er 14 cm høje; sortmalede. De er opsat ved
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Fig. 35. Kirkeskibet »Harry Williams, « (s. 5804). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
votive ship ‘Harry Williams’.

våbenhuset. Tilsvarende pengebøsser er opsat i
Skovby og Ore kirker (s. 5676 og 5728).
Klingpung (fig 32), o. 1800 (nævnt 1819),45 har
et 105 cm langt drejet skaft, pungen måler 12 cm
i diameter og er udført af rødt, stærkt falmet fløjl
med guldtresser om kanten. Den trængte 1878
til at blive repareret og er senest istandsat 2000.46
Opsat på skibets vestvæg under orgelpulpituret.
†Pengetavle, nævnt 1755 som prydet med guld
og sølv og med afbildning af tiggeren Lazarus og
hundene, der slikkede hans sår (Luk. 16,21).36

Herskabspulpitur (jf. fig. 19), o. 1822. Fronten
havde et brystværn af svungne balustre under
koblede vinduer, alt flankeret af dobbelte pilastre
som bar en høj gesims med trekantgavl. Langs
pulpiturets underkant løb en mæanderbort svarende til prædikestolens. Pulpituret var opsat på
skibets nordvæg med indgang fra kirkegården
igennem en åbning i skibets nordvæg.28 Nedrevet 1939.35
Orgel (fig. 34) 1804 med syv stemmer, ét manual. Bygget af C. Worm, Engum.47 Disposition
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Fig. 36. Klokke, støbt 1492 af Peter Hanssen, Flensborg (s. 5804). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bell, cast in 1492 by Peter Hanssen, Flensburg.

(C-c3): Gedacht 8 fod, Principal 4 fod, Fløjte 4
fod, Kvint 3 fod, Sexkrialter [sic] 2 fag, Mixtur 3
fag. En simmnel Staarn (Cymbelstjerne). [Spærre-] Ventil. Opstillet på samtidigt pulpitur, hvilket
var inkluderet i kontraktsummen på 500 rdlr., for
hvilke der kvitteredes af kirkeejerinde Constance
Gyldensteen. Bælgene var placeret i et bælgehus
på et lille pulpitur i ‘den anden hvælving’ (dvs.
i skibets vestfag).48 Orglet har siden gennemgået flere ombygninger, og kun enkelte piber og
nogle mekaniske dele fra Worms instrument er

endnu bevaret. Således blev der foretaget istandsættelse 1861, og 1878 udskiftedes to registre af
J. A. Demant.49 Ved denne lejlighed må facadens
oprindeligt klingende piber fra Principal 4 fod,
som var forsølvet og »indsat til presentation« være
blevet udskiftet med attrappiber af træ.Ved synet
i 1881 trængte orglet til nye bælge, og i 1883
ønskede man at udskifte yderligere nogle registre
samt at forny klaviaturet.9 1923 repareres orglet
for 1.000 kr. Endelig fulgte en større ombygning
i 1934 ved Marcussen & Søn, Aabenraa, hvorved
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i hvert fald tre registre udskiftedes. 1977 restaureret ved samme. Disposition siden 1934: Gedakt
8', Fugara 8', Principal 4', Fløjte 4', Gemsehorn 2',
Sesquialtera 2 fag, Mixtur 4 fag.50
Orglet er opsat på et samtidigt orgelpulpitur, der
bæres af toskanske søjler. Det står i en bemaling
fra 1929 af lysegråt med forgyldte profillister.
Salmenummertavler (jf. fig. 20), 1837, og suppleret
1868 samt 1923. Fem tavler, 103×40 cm, til hængenumre. Rektangulær med smal profilramme og
svunget topstykke hvorpå en sort medaljon med
årstal i hvidt, henholdsvis »1837« (to styk), »1868«
(to styk) og »1923« (en enkelt).Yderligere to tavler, hvidmalede, 71×41 cm, med overskrifterne
»Altergang« og »Daab« anført i fraktur, er henholdsvis opsat i tårnrummet og stillet bag alteret.
Lysekroner. 1-2) (jf. fig 20), 1950, tegnet af Knud
Eibye, Odense. Krone med ni lys, balusterskaft
med dekorative spir og kronet af en bevinget
løve. På hængekuglerne er versalindskrifter, henholdsvis »Skænket af Peder Pedersen, Nr. Esterbølle anno 1950«, og »Skænket af Stine Pedersen,
Nr. Esterbølle anno 1950«.6 Opsat i skibet. 3)
1997, en ringkrone med 2×12 nedhængende lys
er ophængt i koret.
Kirkeskib (fig. 35), 1900-tallets første halvdel,
en brig med navnet »Harry Williams«, skænket
1981 af kaptajn Emil Victor Schau Lassen, Herlufmagle.51 Skibet er 100 cm langt og sortmalet
med grønt skrog. Skibet blev erhvervet af giveren
o. 1944 fra en københavnsk antikvitetshandler og
er nu ophængt i gjordbuen mellem skibets første
og andet fag.
Klokke (fig. 36), støbt 1492 af Peter Hanssen,
Flensborg, 105 cm i diameter. Om halsen løber
en minuskelindskrift: »anno domini millesimo
qvadri(n)gentesimo nonagesimo secvndo Hans
Nelsen he(l)p gesvs nassarensvs rex ivdeo(r)vm
Maria Anners Iensen amen« (I det Herrens år
1492, Hans Nielsen, hjælp, Jesus af Nazaret, jødernes konge, Maria, Anders Jensen, Amen). På
klokkelegemet er et relief af den korsfæstede
Kristus (uden kors) iført et lændeklæde (fig. 37).
Peter Hanssen har udført 40 klokker til kirker i
Jylland og på Fyn.52 1873 beklagedes det, at klokken var vanskelig at ringe, og som følge deraf blev
klokkeloftet ombygget. Den var imidlertid fortsat

Fig. 37. Korsfæstelsesrelief på klokken, 1492 (s. 5804).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The Crucifixion relief on
the bell, 1492.

svær at ringe med og så tung, at den fik tårnet til
at ryste. Derfor ønskede man 1882 at ombytte
den med en mindre, men besluttede året efter at
beholde klokken og i stedet forny klokkestolen
med en mere forsvarlig konstruktion.9 Ringepositionen ændredes 1996.35 Ophængt i tårnets
klokkestokværk i en vuggebom.
En †klokke skal ifølge præsteindberetningen
1755 være skænket 1598 af Sandagergårds ejere,
Henning Jørgensen Qvitzow og Birgitte Rønnows børn (jf. også †gravkapel s. 5810).53 Den
er ikke nærmere beskrevet, og det skal endvidere
bemærkes, at præsteindberetningen omtaler kirkens klokke i ental, hvorfor det burde henvise
til ovennævnte. Ikke desto mindre omtaler inventarierne fra perioden 1814-19 konsekvent to
klokker, og først i sidstnævnte er dette rettet til
én.17 Har Qvitzowerne altså skænket en klokke
til kirken, må den formodes afhændet kort efter
1819 og derfor givetvis som en del af Constance
Gyldensteens hovedistandsættelse af kirken.
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GRAVMINDER
Kirken er ganske rig på antikvariske gravminder, hvoraf det ældste er en romansk gravsten (nr. 1), der er indmuret i sydkapellet. Flere af gravminderne har relation
til sognets to herregårde, Gyldensteen og Sandagergård. Det gælder den gravsten (nr. 3), Jørgen Qvitzow
og Eline Gøye lod den såkaldte »Odense-skulptør«
udføre 1544 samt Jesper Daa til Gyldensteens gravsten
(nr. 4) fra 1562. Desuden havde ejere af begge herregårde gravkapeller i kirken, hvoraf Jean Henri Huguetan d’Odyck og hustru Maurice Margarethe d’Odycks
gravkapel endnu eksisterer, mens Sandagergårds gravkapel fra o. 1590 blev nedlagt i tidsrummet 1806-12,
hvorefter bygningen blev omdannet til ligkapel. Gravkapellet er derfor nu blot markeret i kirken ved den
mindetavle, Jørgen Qvitzow til Sandagergård 1596 lod
sætte over sine forældre, Henning Qvitzow og Birgitte
Rønnow.81 På kirkegården er der endvidere en familiebegravelse for slægten Bernstorff-Gyldensteen og
et monument over krigere, der døde på herregårdens
lazaret under krigen 1864. Endvidere er der bevaret
tre støbejernskors og et monument af træ fra midten
af 1800-tallet.

Gravsten. 1) (Fig. 38), romansk, af granit, 91×29
cm, med et processionskors i relief.54 Indmuret i
sydkapellets sydmur.
2) (Fig. 39), o. 1525/26, over Niels Ludvigsen
Rosenkrantz til Palsgård og Sostrup, (†1525/26).55
Gullig kalksten, 126×64 cm. Våbensten med
store, hjelmprydede våbener for Rosenkrantz og
Hak. Randskrift i majuskler: »Nels Lodewics/
(…) lot gor m(i)r… an/ia…«. Indskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler;
foroven for Mattæus og Johannes, forneden for
Lukas og Markus. Niels Ludvigsen Rosenkrantz
har ikke forbindelse til hverken Sandagergård
eller sognet, og stenen synes først sekundært at
være kommet til Nørre Sandager Kirke. Den lå
således i 1800-tallet ‘på en bondes grav’.56 Opsat
på en støbt sokkel langs våbenhusets vestvæg.
3) (Fig. 40), o. 1544, over Jørgen Qvitzow, †4.
; tilskrevet
juli 1544, og hustru Eline Gøye
»Odense-skulptøren«.57
Kalksten, 170×91 cm. Personalia er anført
med versaler i 11 forsænkede bånd i et centralt
skriftfelt med rundbuet topstykke: »Vnder thenne sten/ hviller erlig velbird(ig)/ mandt Jørgen
Qvit-/ zow aff Sandager/ Gaard Danmarkis/ riigis canc(…)eler/ hvilken som døde/ thend fierde
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dag/ jvlii aar 1544/ och hans hvstrv/ frv Eline
«. I hjørnerne er der medaljoner
Gøiie
med afdødes våben, foroven for Jørgen Qvitzow
(Qvitzow og Bølle), forneden for Eline Gøye
(Gøye og Bille; sidstnævnte nu ødelagt). Langs
stenens sider løber smalle ornamentborte, og
mellem de øvre hjørnemedaljoner er hugget et
relief af en vase. Stenen lå 1755 foran alterbordet,
men blev formentlig flyttet ved kirkens istandsættelse 1822 til våbenhuset, hvor den tjente som
trædesten ind til skibet indtil 1883, da den blev
anbragt på sin nuværende plads ved våbenhusets
sydvæg.29 Stenen er af Chr. Axel Jensen tilskrevet
den såkaldte »Odense-skulptør«, der bragte tradi-

Fig. 38. Romansk gravsten (nr. 1) (s. 5805). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Romanesque gravestone (no. 1).
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Fig. 39. Gravsten nr. 2, over Niels Ludvigsen Rosenkrantz, o. 1525-26 (s. 5805). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Gravestone no. 2 for Niels Ludvigsen Rosenkrantz, c. 1525-26.

tionen fra Morten Bussert til Fyn.58 Forbindelsen
til denne stenhugger ses navnlig i våbenskjoldenes
udformning og placering samt i kandelaberornamenterne langs stenens sider.
4) (Fig. 41-42) 1562, over Jesper Daa, †palmesøndag (22. marts) 1562.
Grå kalksten, oprindeligt 238 cm lang. Nu er
kun bevaret tre brudstykker, der tilsammen udgør
stenens to langsider, men den kendes i sin helhed fra Søren Abildgaards tegning (fig. 43). Stenen havde et centralt arkadefelt, hvori afdøde var
portrætteret iført rustning og støttende et sværd
med begge hænder, mens albuerne strittede ud
fra kroppen. I arkadens svikler stod englefigurer,
og frisefeltet derover rummede fire våbener. Då,
Gyldenstierne, Rantzau og Skinkel; af disse er blot
først- og sidstnævnte bevarede. Randens indskrift
i relieffraktur lyder: »[Her ligger] begrave(t) erlig
oc welbyrdig ma(n)d Jesper Daa (…) [gaard som]
døde palme søndag der kloke war thii mdlxii«.
På arkadefeltets bevarede, smalle pilastre står med
reliefversaler henholdsvis: »O Got din bin ick« og
»Lewendick vnde do…«. Stenen lå indtil i hvert
fald 1755 i koret,36 men var 1883 brækket i tre
Fig. 40. Gravsten nr. 3, over Jørgen Qvitzow og Eline
Gøye, o. 1544 (s. 5805). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Gravestone no. 3 for Jørgen Qvitzow and Eline Gøye, c.
1544.
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5) (Fig. 44), 1645, over (Karll) Nielsen (Kock),
født i Jylland.60 Kalksten, 51×51 cm, afbrudt forneden. Personalia i fordybede, nu meget afslidte versaler. I hjørnerne er der medaljoner med
evangelistsymboler, hvoraf de øvre for Mattæus
og Lukas er bevarede. Stenen har i hvert fald siden 1900-tallets midte ligget i våbenhuset som
trædesten ved hovedindgangen.

Fig. 41-42. Gravsten nr. 4, 1562, over Jesper Daa (s.
5806). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gravestone no. 4,
1562, for Jesper Daa.

stykker, der henlå rundt omkring på kirkegården.
De tre dele blev da opstillet ved materialhusets
sydvæg.9 I det tidlige 1900-tal var de flyttet til
nordkapellet,29 men er nu opstillet i ligkapellet.
Chr. Axel Jensen placerede stenen i den såkaldte
»Bogense-gruppe« samme med blandt andet Elisabeth Svaves gravsten fra o. 1557 i Skovby Kirke
(s. 5684) og flere sten i Bogense Kirke (s. 2183).59

Fig. 43. Gravsten nr. 4, 1562, over Jesper Daa (s. 5806).
Tegnet af Søren Abildgaard, 1762. – Gravestone no. 4,
1562, for Jesper Daa. Illustration by Søren Abildgaard,
1762.
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Fig. 44. Gravsten nr. 5, over Karl Nielsen Kock, 1645 (s.
5807). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gravestone no. 5,
for Karl Nielsen Kock, 1645.

Jean Henri Huguetan d’Odyck og hustru Maurice
Margarethe d’Odycks gravkapel, indrettet før 1745 i
nordkapellet (jf. s. 5786). Kapellet er omtalt første gang i præsteindberetningen fra 1755, hvor
det karakteriseres som en ‘meget proper’ begravelse. Det var oprindeligt åbent ind mod koret,
hvor et gravgitter var opsat (jf. ndf.).48 Kapellet
blev ikke benyttet af ægteparrets efterkommere,
ejerne af Gyldensteen i perioden 1749-1802.
Selvom kirkeejer Constance Gyldensteen i det
tidlige 1800-tal arbejdede på at opkøbe og nedlægge adelige gravkapeller i egnens kirker (jf.
ndf.), så hun nødigt, at d’Odycks gravkapel blev
rømmet, og 1813 anmodede Constance Gyldensteen, ‘ikke af familiestolthed’, men ud af respekt
for Jean Henri Huguetan d’Odyck og hans velgørenhed over for hende selv og hendes slægt,
om, at kapellet kunne bevares.48 Det blev herefter afsondret fra kirken med en mur, og den
nuværende dør i kapellets østvæg blev etableret.
Både grevinden og hendes ægtemand blev siden
begravet der (jf. ndf.).
Begravelser: Grevinde Maurice Margarethe d’Odyck,
†1745; Grev Jean Henri Huguetan d’Odyck, †1749;
Constance Henriette Friederiche, grevinde af Gyldensteen, begr. 25. juni 1828; lensgreve Andreas Erik Henrik Ernst Bernstorff-Gyldensteen, begr. 13. okt. 1837.

Gravgitter (fig. 45), o. 1745, af smedejern. Gitteret består af to fløje, hver med et højt postament
udført som symmetriske planteornamenter under det dekorative gitterværk. Over fløjene er
en rundbuegavl af bladværksvolutter omkring
en central medaljon udført som en laurbærkrans
med spejlmonogrammet »GS« for Gyldensteen.
Efter gravkapellet blev adskilt fra kirkerummet,
blev gitteret flyttet til den nye dør i kapellets
nordvæg (jf. ovf.).29
Kister. 1) (Jf. fig. 47), o. 1745, over Maurice Mar
garethe, f. grevinde af Nassau og friherreinde af
Odyck (Odijk), †28. dec. 1745, 75 år gammel.
Sort marmor med grå årer, 259×118 cm, 97 cm
høj. En barokformet sarkofag, der på hovedenden er udsmykket med slægten Nassau-LaLecqs
kronede våben.61 På låget er personalia hugget i
fordybet kursiv: »Her huiler/ den i Livet/ For
dum/ Høy og Velbaarne Frue/ Frue/ MAURICE
MARGARETHE/ Fød Grevinde af Nassau/ og
Frieherre-inde af Odyck/ Hans Høy-Grevelig/
Excellences/ Høy og Velbaarne/ Herr JOHAN
HENRICH/ Greve af Gyldensteen &c/ Hans
Høÿst Elskte Gemahl,/ Døed/ i Hendes Alders
75de Aar/ udi Kiøbenhavn/ den 28de Decemb.
1745.« Opstillet i kapellets nordøstlige hjørne.
2) (Jf. fig. 47), o. 1749, over Johan Henrich (Jean
Henri) Huguetan d’Odyck, greve af Gyldensteen,
† 14. juni 1749 i København, 96 år gammel.
Sort marmor med grå årer, 259×118 cm, 97
cm høj. En barokformet sarkofag som nr. 1, men
med Gyldensteens våbenskjold på hovedenden.
Personalia er anført med kursiv på låget: »Her
huiler/ Den i Livet/ Fordum/ Høy og velbaarne
Herre/ Herr/ JOHAN HENRICH/ greve af/
GYLDENSTEEN/ Frieherre af Odyck (Odijk,
Nederlandene/ Herre til Cronsborg (Kronsburg,
Holstein)/ Ridder/ Hans Kongelig Majestæts/
til Danmark og Norge &c. &c./ Høystbetroede/
Geheime Conferents-Raad/ samt Envoye Extraordinaire til de Neder-Rhinske/ og Westphaliske Kredser./ døed/ i Hans Alders 96de Aar, udi
Kiøbenhavn den 14de Juny/ 1749.« Opstillet i
kapellets nordvestlige hjørne.
3) (Jf. fig. 46), o. 1828, fru Constance Henriette
Friederiche, grevinde af Gyldensteen, født komtesse Knuth, *18 dec. 1772, †9. juni 1828.
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En barokformet kiste, 214×70/99 cm, 112 cm
høj, betrukket med gyldent fløjl med sorte tresser. Langsiderne har tre bæregreb og kortenderne
et enkelt, alle monteret i rosetmedaljoner. Låget
fæstnes med blomsterformede skruer. På låget en
oval kisteplade af sølv, 40×35 cm, med indskrift
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i kursiv: »Herunder hvile/de jordiske Levninger/
af hendes høigrevelige Naade/ Frue Constance
Henriette Friederikke/ Grevinde af Gyldensteen/ født Comtesse Knuth/ født den 17de December 1772/ død den 9de Juni 1828.« Opstillet
i kapellets sydvestlige hjørne.

Fig. 45. Gravgitter, o. 1745 (s. 5808). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Openwork door
to tomb, c. 1745.
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Fig. 46. Den søndre del af Jean Henri Huguetan og Maurice Margarethe d’Odycks
gravkapel med kirkeejer Constance Gyldensteens (i baggrunden) og hofjægermester
Andreas Erik Henrik Ernst Bernstorff-Gyldensteens kister (s. 5808). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – The southern part of Jean Henri Huguetan and Maurice Margarethe
d’Odyck’s chapel with Constance Gyldensteen’s (in the background) and hunting master of the
court Andreas Erik Henrik Ernst Bernstorff-Gyldensteen’s coffins.

4) (jf. fig. 46), o. 1837, kammerherre, hofjægermester, lensgreve Andreas Erik Henrik Ernst
Bernstorff-Gyldensteen, *26. april 1791, †4. okt.
1837. En barokformet kiste, 220×87/91 cm, 114
cm høj, beklædt med gyldent fløjl. På lågets langsider er ovale kisteplader. Den ene er helt rustent,
mens den anden bærer versalindskriften: »Kammerherre/ hofjægermester Lehnsgreve/ Andreas
Erik Henrik Ernst/ Bernstorff-Gyldensteen/ ridder af Dannebroge og/ Dannebrogsridder/ F. 26.
april 1791 †4. oktober 1837« I kapellets sydøstlige
hjørne.
Sandagergårds †gravkapel, indrettet 1590 i det
dertil opførte kapel syd for koret. De ældste oplysninger om kapellet stammer fra biskop Jacob

Madsen, der samme år, som kapellet blev opført,
beretter, at »Jørgen Henrickszøn til Sandager« og
tre af fru Birgitte Rønnows og Henning Qvitzows børn lå begravet i kirken. Førstnævnte må
henvise til Jørgen Henningsen Qvitzow, der ejede Sandagergård 1502-44, og hvis kiste sammen
med de tre nævnte børns altså må være overflyttet til familiens ny gravkapel. Endvidere er det
nævnt på Henning Jørgensen Qvitzows gravsten
(jf. ndf.), at hans og Birgitte Rønnows børn 1593
lod farens lig føre fra Helligåndskirken i København og sætte i deres mors begravelse.
Kapellet omtales i præsteindberetningen 1755
som tilhørende generalmajor Hans Henrik von
Grambow, ligesom det oplyses, at hans hustru og
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Fig. 47. Jean Henri Huguetans og Maurice Margarethe d’Odycks gravkapel med ægteparrets sarkofager (s. 5808).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The chapel of Jean Henri Huguetan and Maurice Margarethe d’Odyck with the married
couple’s sarcophagi.

hendes to børn var begravet der (jf. ndf.).36 Kapellet blev benyttet sidste gang 1793 ved Conrad von der Brinckens begravelse, og hans enke,
Henriette Margrethe von der Brincken, gav afkald på det 1806.48 Det var ryddet 1812 og kisterne begravet på kirkegården.11 Forud herfor
havde man 1810 overvejet at omdanne kapellet
til et ligkapel.17
Begravelser: Jørgen Henningsen Qvitzow, †før 10. aug.
1544 og overflyttet til kapellet 1590;4 tre af Birgitte
Rønnow og Henning Qvitzows børn, overflyttet til
kapellet 1590;4 Birgitte Rønnow, †2. aug. 1590;62 Henning Qvitzow; †1569 og overflyttet til kapellet 1593;
Jørgen Qvitzow, begr. 15. febr. 1599;63 Margrethe Catharina Hoppe, †8. nov. 1731; Junker Friedrich Windtz,
†tidlig 1700-tal;36 Margreta Christiana Windtz, †tidlig
1700-tal;36 generalmajor Hans Henrik von Grambow
til Sandagergård, begr. 7. april 1758;64 generalmajor
Conrad von der Brincken, begr. 29. maj 1793.65

Gravsten, (fig. 48), 1596, over Henningivs Qvitzovivs Georgii (Henning Jørgensen Qvitzow),
†25. okt. 1569, 56 år gammel, og hustru Birgitta
Rønnow. Sat af sønnen, Jørgen Qvitzow 1596.
Sort kalksten, 230×126 cm. Figursten med
fremstilling af afdøde i fuld figur. Henning Qvitzow er iklædt rustning og støtter med venstre
hånd sit sværd, der hviler på jorden mellem hans
ben. I højre hånd holder han en stridshammer.
Han har langt fuldskæg og kortklippet hår, og
hans hjelm står ved venstre fod. Birgitta Rønnow
er iklædt gulvlang kjole og et enkelin ud over en
pibekrave. Hun står med hænderne lagt over livet. Parret står under en dobbeltarkade, der bæres
af kannelerede, joniske pilastre og en midtkonsol
udformet som et englehoved. I arkadens svikler
er sat våbenskjolde for Qvitzow og Rønnow,
som modsvares i stenens nedre hjørner af Gøye
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Fig. 48. Gravsten, 1596, over Henning Qvitzow og hustru Birgitte Rønnow (s. 5811). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gravestone, 1596, for Henning Qvitzow and
wife Birgitte Rønnow.

og Krabbes våbener. Over midtkonsollen er en
solskive med »Jahve« skrevet på hebræisk. I tekstfeltet under de to figurer er en latinsk indskrift:
»Henningivs Qvitzovivs Georgii regni Dan(ici)
cancell(arii) F(ilius)/ Henningii Nepos Iohannis P(ro)nepos Matthiæ abnepos d(omi)n(u)s/ de
Sandager, Rørbeck, Lyckesholm, Qvitzovisholm,
& Falle/ qvi a(nn)o ætatis 56 a(nn)o Chr(ist)
i 1569 die 25 oct(obris) Hafniæ obiit Cvi(us)/
fvn(us) in templo divi sp(i)r(i)t(us) sepelit(ur) Inde a(nno) Chr(ist)i 93 in patria(m)/ liberor(um)
svasv revocat(ur), Tvmvloq(ue) hoc in qvo/ Birgitta Rønno (secund)a ei(us) vxor req(ui)escit, die
2 sep(tembris)/ inivngit(ur). Morit(ur) hec Lyckesholm, a(nn)o ætat(is): 59/ me(nsi)s 1 & die(rum)
22 a(nn)o Chr(ist)i 90, d(i)e 2 avgvst(i) Qvor(um)
ani-/mæ in ma(n)v Dei svnt. Georgi(us) qvitzo d(e) Sand(ager) in memor(iam)/ parentvm,
M(onumentum) H(oc) P(oni) C(uravit) d(i)e 15.
sept(embris) A(nn)o 1596«. (Henning Qvitzow,
søn af Jørgen Danmarks riges kansler, sønnesøn
af Henning, oldebarn af Jes, tipoldebarn af Mattis,
herre til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm, Qvitzovsholm og Falle, død i København i en alder af
56 år den 25. oktober 1569, hvis lig blev begravet
i Helligåndskirken og derfra i 93 efter hans børns
opfordring kaldt hjem og 2. september nedlagt i
denne grav, hvor Birgitte Rønnow, hans anden
hustru, hviler. Hun døde på Lykkesholm i en alder af 59 år, 1 måned og 22 dage, 2. august. Deres
sjæle er i Guds hånd. Jørgen Qvitzow til Sandager, deres arving, lod dette monument opsætte
til minde om sine forældre 15. september 1596).
Stenen står med rester af en delvis, formentlig oprindelig, bemaling i primært rødt og grønt.
Indskriften er opmalet med gult, og hen over arkaden ses et malet årstal, »1718«. Stenen er omtalt
1755 som enten opstillet eller lagt i det søndre
gravkapel.
Kirkegårdsmonumenter. 1) 1821, over Isabelle Sophie Lund, født v. Schøller, *1. nov. 1801, †26.
nov. 1821.
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Lys sandsten, 135 cm høj. En stele med topgavl, hvori der på forsiden er indsat en nu forvitret marmormedaljon udhugget som en laurbærbladskrans. Personalia er indhugget på stelens
bagside i versaler og kursiv, mens der på forsiden
er et mindevers i versaler: »Ungdoms, uskylds
fromheds ædle gave/ak kun altfor ædel for vor
jord/ segned her, men hist i Himlens have/ spiret
der lilien til evig flor«. Opstillet øst for koret.
*2) Tidlig 1800-tal, over Karen Johansdatter,
*176(1), †29. nov. 18(..). Et gravtræ af eg, der nu
er i Nordfyns Museum, Bogense (inv.nr. A 9639),

Fig. 49. C. Chr. Andersens tegning af Henning Qvitzows og Birgitte Rønnows gravsten (s. 5811), 1880.
– C. Chr. Andersen's illustration of Henning Qvitzow and
Birgitte Rønnow’s gravestone, 1880.
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og som ikke med sikkerhed kan knyttes til Nørre
Sandager Kirke.
3) (Jf. fig. 50), 1837, over Kirstine Petersen, *23
sept. 1810 paa Joens Hovedgaard i Sielland, †8.
marts 1839 paa Jerstrup. Lys sandsten, 98 cm højt.
I en rektangulær ramme af sandsten kronet af et
marmorkors er indsat en marmortavle, hvorpå
personalia er anført med versaler. Monumentet
krones af et kraftigt marmorkors. Sydvestligt på
kirkegården.
4) (Jf. fig. 51), 1844, over Christian Sophus
Theodor Krarup, *18. dec. 1841, † 28. jun. 1844.
Støbejern, 82 cm højt (den synlige del). Et tredobbelt liljekors med tilsvarende blade udgående
fra korsskæringen.66 Personalia i rødmalede reliefversaler. På kirkegården vest for tårnet.
5) 1845, over Leopold August Damm, *24. dec.
1800 i »Apenraade« (Aabenraa), †25. nov. 1845 på
Gyldensteen.
Støbejernskors som nr. 4; 108 cm højt. Indskrift
i versaler. Henstillet på tårnets klokkestokværk.

6) (Jf. fig. 51), 1852, over Mathias Wilhelm Krarup, *20. marts 1848, †29. jan. 1852. Støbejern,
82 cm højt (den synlige del over jorden). Et kors
som nr. 4 med personalia i reliefversaler opmalet
med rødt; på bagsiden: »Fred med dit støv«. På
kirkegården vest for tårnet.
7) (Jf. fig. 59), 1852, over madam Mette Trolle,
født Larsen, ejerinde af Barløsegård, *1773, †18.
jan. 1852, og dattersønnen Peter Lauritz Christian Larsen, *2. marts 1850, †4. april 1852 på
Barløsegård. Rød sandsten, 174 cm høj. En stele
med indfældet marmortavle. Personalia i versaler afsluttet af »Kjerligheden lyser himlens/ fred/
over barns og oldings hvilested«. Sydvestligt på
kirkegården.
8) (Fig. 53-54), 1863, over Sidsel Hjæres Datter,
*1787 i Uggerslev †4. nov. 1863, 39 år gammel.
Fyr, 83 cm højt. Kalkformet med personalia i
sort fraktur på hvid bund. Over indskriften er der
med guld malet en natsværmer, et symbol på sjælen, og under den et ildfad samt på foden en urne.

Fig. 50. Kirkegårdsmonumenter nr. 7 og 3. Over Mette Trolle, †1852, og Peter Lauritz Christian Larsen, †1852 (til
venstre, s. 5814) samt over Kirstine Petersen, †1837 (til højre, s. 5814). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard
monuments no. 7 and 3. For Mette Trolle, †1852, and Peter Lauritz Christian Larsen, †1852 (left), and Kirstine Petersen,
†1837 (right).
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Fig. 51. Kirkegårdsmonumenter nr. 6 og 4. Støbejernskors sat 1852 over Mathias Wilhelm Krarup (til venstre) og 1844 over Christian Spohus Theodor Krarup (til højre)
(s. 5814). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monuments no. 6 and 4. Cast-iron
crosses erected in 1852 for Mathias Wilhelm Krarup (left) and in 1844 for Christian Spohus
Theodor Krarup (right).

På bagsiden er et mindevers anført med kursiv:
»O Gud, jeg da med Sjælefred/ Vil dig min Aand
Befale./ Du vilde selv ved Gravens Bred/ Mit
matte Sind ()usvale/ Du skjenkte Kraft o(g) Mod
i Dødens Strid/ Og gjorde Timen Lys og Blid/
Min Gud! m(in) Trøst, min Fader«. Omkring
verset er der med guld malet en natsværmer, et
krydset kors og anker og på foden en urne. Hensat på tårnets klokkestokværk.
Fællesmonument over faldne soldater i krigen 1864
(fig. 52), o. 1864, over 19 soldater, der »Døde i
Fædrelandets Tjeneste paa Gyldensteens Lazareth
1864«: Hans Henrik Jepsen, 21. regiment; Rasmus Andersen, 9. regiment; Peder Pedersen, 20.
regiment; Rasmus Knudsen, 19. regiment; Peter
Hansen Bull, 21. regiment; Ole Marensen, 21. regiment; S. Werner, 9. regiment; Niels Jensen, 9.
regiment; Jens Peter Jversen, 17. regiment; Jacob
Nielsen, 4. regiment; Jens Rasmussen Tofte, 19.
regiment; Jens Lauritsen, 13. regiment; Lars Hansen, 19. regiment; Peter Hans Petersen, »1. Fæst
cp«; Niels Anton Jespersen, »Sygevtr.«; Jens MorFig. 52. Fællesmonument over faldne soldater i krigen
1864 (s. 5815). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Monument to the fallen soldiers of the Second Schleswig War.
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Fig. 53-54. For og bagside af kirkegårdsmonument nr. 8. Gravtræ over Sidsel Hjæresdatter, 1863. (s. 5814). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Front and back of churchyard monument no. 8.Wooden monument for Sidsel Hjæresdatter, 1863.

tensen, 13. regiment; Hans Jørgensen, 13. regiment; Jens Nielsen, 13. regiment og Peder Johansen, 2. dragonsregiment.
Sandsten, 255 cm høj. Stele med indsat marmortavle, 80×44/47 cm, hvorpå de faldnes navne
er malet med sort antikva på lysegrå bund. Under

tavlen er monteret et relief af en egebladskrans og
over den syv stjerner. I soklen er indsat et marmorrelief, 32×50 cm, forestillende et sværd, en
sabel, en hjelm, en kanon, en trompet, en tromme
og en hob kanonkugler på en baggrund af faner.
I kirkegårdens sydvestlige hjørne.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Uggerslev
Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt
forkortelser anvendt i Odense Amt i almindelighed jf.
også s. 52-54 samt 56-59. Henvisninger til Danmarks
Kirker, Kbh. 1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer inden for
Odense Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet i Odense (RAO). Bispearkivet.
Visitatsprotokol 1588-1896 (Bispeark. Visitatsprot.)
– Synsforretninger og andre indberetninger 16311703 (med uddrag af regnskaber 1631-35), 1718-35
(Bispeark. Synsforretn.) – Synsforretninger over kirker
og præstegårde 1872-81, 1882-98 (Bispeark. Synsforretn. over kirker og præstegårde). Odense Amtsprovsti.
Korrespondance ang. Lunde, Skam og Skovby Herreder 1819-21 (Provstiark. Korresp. ang. Lund, Skam og
Skovby Hrd.). Lunde, Skam og Skovby herreders provsti.
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NØRRE SANDAGER CHURCH
Nørre Sandager is mentioned for the first time
in 1385. After this, the village regularly appears in
the written sources, and the church is indirectly
mentioned for the first time in 1394. Like all the
other churches in the district, Nørre Sandager
paid 15 marks in ‘land help’ in 1524-26. In 1590,
there were 18 tithe payers in the parish, which
at that time, as now, included the two manors
of Gyldensteen (previously called Enggård) and
Sandagergård.
Even though the church was erected at Sandagergård and resembles a manor church, it was
owned by the Crown after the Reformation and
when it was sold in 1696 this was not to the owner of Sandagergård but of Gyldensteen, Martin
Conrad Biermann von Ehrenschild. Gyldensteen
owned the church until it became freehold in
1924.

Nørre Sandager was an independent parish
until at least 1496. It was probably as a result of
a review of the church’s finances following the
Reformation in 1536, that Nørre Sandager became a chapel of ease to Guldbjerg. In 1570, there
was still a vicarage near the church, although this
was in very poor condition. The chapel of ease
status lasted until Nørre Sandager became part of
the Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Benefice
in 1970.
Building. The church is a Romanesque building
constructed of complete and split fieldstones on
top of a granite plinth, which was subsequently
expanded a number of times in brick. The construction sequence can be determined with some
certainty. First, in the Late Middle Ages, vaulting
was probably built into the church, and after this
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the chancel was demolished and replaced with a
new one. A tower was erected in the west, whilst
a now-demolished porch was constructed at the
south door of the church. After the Middle Ages,
two chapels were added to the chancel: the south chapel in 1590 and the north chapel around
1745. Finally, a porch was added to the west of
the tower at the beginning of the 19th century.
Furnishings. The only medieval item inside the
church is the bell from 1492, which was cast in
Flensburg by Peter Hansen.The altar candlesticks
were acquired around 1575. Apart from this, the
church's oldest furnishings include a font lid
from 1668, Hamburg goldsmith Jürgen Richel’s
chalice, and a font carved in wood depicting John
the Baptist, whilst a *pulpit was most likely donated in 1648 by the owners of the manors of
the parish, Sandagergård and Gyldensteen. The
chalice and probably also the font were donated
by church owner Martin Conrad Biermann von
Ehrenschild of Gyldensteen, who also donated an
*altarpiece c. 1702, which is attributed to Michael Tuisch (cf. below).
The 19th century is very well represented inside the church. The organ was built in 1804 by
Caspar Worm, Engum, and is still as it was originally arranged. In 1821-22, the church owner
Constance Gyldensteen had the building extensively renovated and refurbished, which included
the replacement of the pulpit, pews, Communion
table and †confessional, as well as a chair for local
aristocracy. The initial steps in this direction had,
however, already been taken in 1809, when the
Countess – without having been granted permission – had Michael Tuisch’s * altarpiece transferred to Særslev Church, so †the Communion table subsequently stood without decoration. When
the restoration had been completed, the church
was praised ‘as an example to be followed and
a tastefully restored church', if only the female
owner would also fulfil her promise to acquire a
new altarpiece. However, this did not happen and

it was not until the 1860s that a cross was placed
on the Communion table (†altar decoration no.
2). In 1939, a new altarpiece was acquired, which
was used until Ebbe Lehn Petersen's refurbishment of the chancel in 1997-98.
The furnishings follow a colour scheme associated with Ebbe Lehn Petersen’s 1997 refurbishment of the chancel, with the Communion table
in gold and red, and altar rail with a matching
red wool cover.The other main items are painted
light grey with gilded details from architect Axel
Jacobsen’s major restoration of 1929, which was
added to by Ebbe Lehn Petersen’s 1980 restoration.
Sepulchral monuments. The church has quite a
few antiquarian burial monuments, the earliest
of which is a Romanesque gravestone, which is
walled into the south chapel. Many of the sepulchral monuments are associated with the parish's
two manors, Gyldensteen and Sandagergård.This
applies to the gravestone (no. 3), which Jørgen
Qvitzow and Eline Gøye had the "Odense sculptor" produce in 1544, as well as the gravestone
for Jesper Daa of Gyldensteen (no. 4) from 1562.
The owners of both manors also have sepulchral
chapels inside the church. Jean Henri Huguetan d’Odyck and his wife Maurice Margrethe
d’Odyck of Gyldensteen’s sepulchral chapel from
c. 1745 is still housed in the north chapel, but
is now separated from the rest of the church.
Sandagergård’s sepulchral chapel from c. 1590
in the south chapel was demolished in 180612. The memorial plaque from this, for parents
Henning Qvitzow and Birgitte Rønnow, which
Jørgen Qvitzow of Sandagergård had carved in
1596, is preserved. In the churchyard is also the
grave of the Bernstorff-Gyldensten family, as well
as a monument to soldiers who died at the manor’s temporary hospital during the war in 1864.
Three cast-iron crosses and a wooden monument
dating to the mid-19th century are also preserved.

